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Nr. 1

1° KAMER - 2 januari 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - MISKENNING - 
ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - AMBTSHALVE EXCEPTIE - AFWIJZING VAN DE VORDERING - 
HEROPENING VAN HET DEBAT - TAAK VAN DE RECHTER

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - MISKENNING - EXCEPTIE - AFWIJZING 
VAN DE VORDERING - HEROPENING VAN HET DEBAT - TAAK VAN DE RECHTER

3º SPORT - SPORTWEDSTRIJDEN - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUK - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIE - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - EXCEPTIE - AFWIJZING VAN DE VORDERING - HEROPENING VAN HET DEBAT - TAAK 
VAN DE RECHTER

1º, 2° en 3°  De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering 
geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem  
hadden ingeroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure  
tot het opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998  
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden1 2. (Art. 774, tweede lid, Ger.W.; Artt. 26, 
§§1, 2 en 3, en 27, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken T. P.)

ARREST

(A.R. C.07.0571.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis,  op  5  maart  2007 in  laatste 
aanleg gewezen door de Politierechtbank te Tongeren, afdeling Maaseik.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift tot cassatie 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 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de 
rechter de heropening van het debat  bevelen, alvorens de vordering geheel  of 

1 Zie Cass., 26 dec. 1986, AR 5176, AC, 1986-87, nr. 258; Cass., 3 april 1998, AR C.97.0087.F, AC, 
1998, nr. 191, en Cass., 17 mei 2002, AR C.01.0330.F, AC, 2002, nr. 303.
2 Art. 26, §§1 en 2, W. 21 dec. 1998, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij W. 25 april 2007.
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gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen niet voor hem 
hadden ingeroepen.

2. De verweerder voerde in zijn "vervangende besluiten" aan dat de delegatie-
mogelijkheid, bepaald in artikel 26, §3, van de Voetbalwet, in strijd is met artikel 
779 van het Gerechtelijk Wetboek en met het recht van verdediging, maar niet 
dat de volgens de eiser krachtens voormeld artikel 26, §3, gedane delegatie tot 
het horen van de verweerder in de mondelinge voordracht van zijn verdediging 
niet was gebeurd of onregelmatig was en dat verzuimd was in de sanctionerende 
beslissing hiervan melding te maken.

3.  Het  bestreden  vonnis  stelt  vast  dat  de  sanctionerende  beslissing  van  22 
november  2005  geen  melding  maakt  van  het  feit  dat  de  ambtenaar  M.  zijn 
bevoegdheden om de mondelinge verdediging van de verweerder te aanhoren, 
heeft overgedragen aan de ambtenaar T. en oordeelt ambtshalve dat hiervan geen 
bewijs is geleverd en dat zodoende het recht van verdediging van de verweerder 
is geschonden.

Op grond hiervan oordeelt het bestreden vonnis dat de aangevochten beslissing 
dient te worden vernietigd.

4.  Zodoende wijst  het  bestreden  vonnis,  zonder het  debat  te heropenen,  de 
vordering van de eiser af op grond van een exceptie, de miskenning van het recht 
van verdediging, die de partijen niet hadden ingeroepen met betrekking tot de in 
dit verband door het bestreden vonnis in aanmerking genomen feitelijke gege-
vens.

Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 774, tweede lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

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

Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Tongeren, afdeling Genk.

2 januari 2009 – 1° beperkte kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: 
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mr.Geinger.

Nr. 2

1° KAMER - 2 januari 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

1º 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 veroorzaken1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

2º Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets 
wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een  
abnormaal kenmerk vertoont2. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

3º Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element  
zijn dat inherent is aan de zaak3. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(S. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0074.N en C.08.0217.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 29 maart 2007 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

In de zaak C.08.0074.N.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Het verzoekschrift is aan het arrest gehecht en maakt er deel van uit.

In de zaak C.08.0217.N.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

1 Cass., 29 sept. 2006, AR C.04.0427.N, AC, 2006, nr. 449.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het verzoekschrift is aan het arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

A. Voeging

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. De zaken worden 
gevoegd.

B. Middel in zake C.08.0074.N

Tweede onderdeel

2. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-
lijk  Wetboek  wanneer  zij  een  abnormaal  gebrek  vertoont  waardoor  zij  in 
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

3. Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de 
zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat.

Vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont.

4. Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blij-
vend element zijn dat inherent is aan de zaak.

5.  Het bestreden vonnis stelt  vast dat  de fietser M.F. bij het  fietsen op het 
fietspad over een betonijzer van 60 centimeter lang en met een diameter van 0,5 
millimeter is gereden, waardoor dit stuk ijzer in het voorwiel van J.S., die achter 
hem reed, is terechtgekomen, met een val en ernstige verwondingen tot gevolg.

6.  Het  bestreden  vonnis  oordeelt  dat  het  niet  bewezen  is  dat  het  fietspad 
gebrekkig was in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en zou afwijken van een modelfietspad omdat de staat van het fietspad met voor-
meld stuk ijzer erop als occasioneel of toevallig dient te worden beschouwd.

De  appelrechters  verantwoorden  aldus  hun  beslissing  niet  naar  recht  en 
schenden artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven 

7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

C. Middel in zake C.08.0217.N

Tweede onderdeel

8. Om dezelfde reden als vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel in 
de zaak C.08.0074.N is dit onderdeel gegrond.

Overige grieven 

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum, 

Het Hof,
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eenparig beslissend,

Voegt de zaken C.08.0074.N en C.08.0217.N.

Vernietigt  het  bestreden  vonnis,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 
ontvankelijk verklaart.

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

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

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

2 januari 2009 – 1° beperkte kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Vandewal,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 3

3° KAMER - 5 januari 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
ONTSTAAN VAN HET RECHT - TIJDSTIP

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
GERECHTVAARDIGD ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN TIJDENS DE OPZEGGINGSTERMIJN - GEVOLG

1º  Wanneer  een  werknemer  die  door  een  arbeidsovereenkomst  van  onbepaalde  duur 
gebonden is, ontslagen wordt met een ontoereikende opzeggingstermijn, ontstaat in zijn 
hoofde overeenkomstig artikel 39,§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, een recht op 
een aanvullende opzeggingsvergoeding vanaf de kennisgeving van het ontslag, hoewel  
de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan totdat de in acht genomen opzeggingstermijn  
verstrijkt1. (Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)

2º Dit recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding, dat ertoe strekt de hem ter kennis 
gebrachte ontoereikende opzeggingstermijn te compenseren, heeft geen bestaansreden 
meer indien de arbeidsovereenkomst niet meer eindigt ten gevolge van de opzegging 
gegeven met  een ontoereikende opzeggingstermijn,  maar  wel  van een later  door  de 
werkgever terecht gegeven ontslag om dringende redenen, zodat de werknemer die zich 
gedurende  de  in  acht  genomen  opzeggingstermijn  schuldig  maakt  aan  een  ernstige 
tekortkoming die zijn ontslag om dringende reden rechtvaardigt, door zijn toedoen het 
recht verliest op de vergoeding die de ontoereikende duur van die termijn compenseert2.  
(Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)

(DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM) nv T. T.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier: 

1 Zie de strijdige conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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1. Situering

Verweerster  was  met  de  rechtsvoorgangster  van  eiseres  verbonden  door  een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Eiseres betekende aan verweerster de opzegging van de arbeidsovereenkomst met een 
opzeggingstermijn van 6 maanden.

Verweerster stelde dat de haar betekende opzeggingstermijn te kort was en zij recht had 
op 24 maanden in plaats van de toegekende 6 maanden.

Lopende de gegeven opzeggingstermijn van 6 maanden werd verweerster door eiseres 
ontslagen wegens dringende reden.

Verweerster  vorderde  via  gerechtelijke  weg  onder  andere  een  aanvullende 
opzeggingsvergoeding.

De arbeidsrechtbank oordeelde bij  vonnis  van 31 mei  2005 dat het  ontslag wegens 
dringende reden ongegrond was en dat de normale opzeggingstermijn niet in acht werd 
genomen zodat verweerster recht had op een aanvullende opzeggingsvergoeding.

Na hoger beroep vanwege eiseres oordeelde het arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 
13 februari 2007, zonder zich uit te spreken over de gegrondheid van het ontslag wegens 
dringende  reden in  afwachting  van  de afwikkeling  van  een strafzaak,  dat  verweerster 
alvast recht had op een aanvullende opzeggingsvergoeding gelijk aan 18 maanden loon 
namelijk  het  verschil  tussen  de  normaal  in  acht  te  nemen  opzeggingstermijn  en  de 
toegekende opzeggingstermijn. De beslissing in verband met het recht op vergoeding voor 
het resterend gedeelte van de oorspronkelijk toegekende, maar ingevolge het ontslag om 
dringende reden niet gepresteerde opzegtermijn werd opgeschort.

2. Het middel.

In het enig middel voert eiseres aan dat de appelrechters niet wettig konden oordelen 
dat  reeds  uitspraak  kon  gedaan  worden  over  het  recht  op  aanvullende 
opzeggingsvergoeding.  De appelrechters beschouwen deze vergoeding ten onrechte als 
een “verworven recht” dat niet kan beïnvloed worden door een ontslag wegens dringende 
reden, door de werkgever gegeven tijdens de ontoereikende opzeggingstermijn.

Eiseres stelt  dat  het  recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding teniet  gaat  om 
dezelfde redenen als die op grond waarvan het recht op de opzegging zelf teniet gaat.

De werknemer die zich tijdens de opzeggingstermijn bezondigt aan een zwaarwichtige 
fout die zijn ontslag om dringende reden rechtvaardigt, verliest het recht op de opzegging 
en bijgevolg op de vergoeding wegens een ontoereikende opzeggingstermijn.

3. De opzeggingsvergoeding en de rechtspraak van Uw Hof.

3.1. De opzegging is de handeling waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt 
dat zij de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst wil beëindigen3, of nog, de 
voorafgaande mededeling van een partij aan een andere partij van de datum waarop de 
arbeidsovereenkomst  moet  eindigen.4 De  opzegging  is  dus  een  wettelijke  vorm  van 
ontslag met een tijdsbepaling.

Nu de opzegging een wettelijke wijze van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
is, wordt de arbeidsovereenkomst bij de kennisgeving van de opzegging, ongeacht of een 
voldoende opzeggingstermijn wordt  betekend,  beëindigd en hoeft  de partij van wie de 
opzegging uitgaat bij het verstrijken van de termijn geen handeling meer te stellen om de 
arbeidsovereenkomst  te  doen  eindigen.  De  arbeidsovereenkomst  gaat  op  dat  ogenblik 

3 Cass., 10 dec.1975, AC 1975-1976, 447.
4 Cass., 23 maart 1981, AC 1980-1981, 817.
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vanzelf teniet door de uitwerking van de gegeven opzegging.  De arbeidsovereenkomst 
wordt met andere woorden beëindigd op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven, 
maar eindigt bij het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn.5

De gegeven opzegging staat er niet aan in de weg dat de arbeidsovereenkomst tijdens 
de  gegeven  (al  dan  niet  ontoereikende)  opzeggingstermijn  om een  andere  reden  kan 
beëindigd worden.

3.2. Artikel 39§1, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat wanneer een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten, de partij die de overeenkomst 
beëindigt  zonder  dringende  reden  of  zonder  inachtneming  van  de  opzeggingstermijn, 
zoals vastgesteld in onder andere artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, gehouden 
is  de  andere  partij  een  vergoeding  te  betalen  die  gelijk  is  aan  het  lopend  loon  dat 
overeenstemt  hetzij  met  de  duur  van  de  opzeggingstermijn,  hetzij  met  het  resterend 
gedeelte van die termijn.

Indien geen opzeggingstermijn werd inachtgenomen is er sprake van een vervangende 
opzeggingsvergoeding.

Indien  een te  korte  opzeggingstermijn  werd  in  acht  genomen  is  er  sprake  van  een 
aanvullende opzeggingsvergoeding.

3.3. Bij arrest van 17 maart 19866 oordeelde Uw Hof dat inzoverre artikel 39,§1 van de 
arbeidsovereenkomstenwet  bepaalt  dat  de  werkgever  gehouden  is  de  werknemer  een 
vergoeding te betalen, dit artikel een bepaling van dwingend recht is ten voordele van de 
werknemer. 

Deze  wettelijk  opgelegde  vergoeding  kan  beschouwd  worden  als  een 
“ontslagbeperkende maatregel” die erop gericht is de door het ontslag getroffen partij, en 
in het bijzonder de werknemer, enige bescherming te verlenen.

3.4.  De  opzeggingsvergoeding  is  verschuldigd  bij  wijze  van  sanctie  voor  het  niet 
respecteren van de bij wet vastgelegde opzeggingstermijn.7

Uw Hof oordeelde bij arrest van 7 mei 20018 dat deze opzeggingsvergoeding op forfai-
taire wijze alle schade dekt, zowel de materiële als de morele schade die uit de onrechtma-
tige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit. 

Deze vergoeding kan, aldus een arrest van 19 februari 1975 van Uw Hof, hoger of lager 
kan zijn dan de werkelijk geleden schade en dekt dus niet de reëel geleden schade9.

3.5. In een constante rechtspraak heeft uw Hof aangenomen dat het recht op aanvul-
lende opzeggingsvergoeding ontstaat vanaf de kennisgeving van de opzegging10 en dat het 
feit  dat  de  arbeidsovereenkomst  tijdens  de  in  acht  genomen  opzeggingstermijn  blijft 
voortbestaan, hieraan niet in de weg staat.11

Zo  wordt  aangenomen  dat  de  aanvullende  opzeggingsvergoeding  moet  worden 
berekend  met  inachtneming  van  het  loon  waarop  de  werknemer  recht  heeft  op  het 
ogenblik  van  de  kennisgeving  van  de  opzegging12en  dat  op  de  aanvullende 

5 VOTQUENNE D., “Ontstaan en eisbaarheid van het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding. De 
rechtspraak van het Hof van Cassatie”, J.T.T. 1990, nr.478, p. 402.
6 Cass., 17 maart 1986, AC 1985-1986, 986.
7 M. RIGAUX en P. HUMBLET, “Ontslagmacht, ontslagrecht en vastheid van betrekking: een systeem”, 
R.W., 1988-1989, 731en 734.
8 CASS. 7 MEI 2001, A.R. S.00.0047.N; AC 2001, NR.258, 819-822.
9 Cass., 19 feb.1975, AC; 1975, 685-687.
10 Cass., 4 juni 1975;  AC 1975, 1055; Cass. 3 mei 1982,  AC 1981-1982, 1071; Cass. 6 november 
1989,  AC 1989-1990, 318 met conclusie toenmalig advocaat-generaal H. LENAERTS; Cass., 6 maart 
2000, AC 2000, 519; Cass., 14 april 2003, AC 2003, 996; Cass. 26 februari 2007, J.T.T., 2007, 239 
met conclusie toenmalig Eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ.
11 Cass., 6 maart 2000, AC 2000, 519; Cass. 14 april 2003, AC 2003, 996; Cass. 26 februari 2007; 
J.T.T., 2007, 239 met conclusie toenmalig Eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ.
12 Cass.  6  november  1989,  Arr.  Cass.  1989-90,  318,  conclusie  toenmalig  advocaat-generaal  H. 
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opzeggingsvergoeding  intrest  verschuldigd  is  vanaf  het  ogenblik  waarop  de 
opzeggingsvergoeding eisbaar is, dit wil zeggen vanaf het ogenblik van de kennisgeving 
van de opzegging13.

3.6. In diverse arresten nam Uw Hof aan dat het recht op een aanvullende opzeggings-
vergoeding niet kan beïnvloed worden door latere gebeurtenissen.14

3.6.1. Zo werd bij arrest van 24 maart 1966  15   geoordeeld dat het recht op een aanvul-
lende opzeggingsvergoeding blijft bestaan wanneer de werknemer tijdens de duur van de 
te korte opzeggingstermijn overlijdt, zodat de erfgenamen van de werknemer die overlijdt 
na de kennisgeving van de te korte opzeggingstermijn, doch voor het verstrijken ervan, 
aanspraak kunnen maken op de aanvullende opzeggingsvergoeding.

3.6.2. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van Uw Hof van 6 maart 2000  16   werd 
een werkneemster  ontslagen met  een te korte  opzeggingstermijn  van 12 maanden.  De 
werkgever was nadien bereid de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn van 21 maanden na 
te  leven  doch  de  werkneemster  weigerde  een  onderling  akkoord  met  de  werkgever. 
Tijdens de te korte opzeggingstermijn ging de werkgever over tot onmiddellijke beëindi-
ging  van  de  arbeidsovereenkomst  omdat  de  werkneemster  negatief  reageerde  op  alle 
mogelijke voorstellen tot reclassering, zij tijdens de opzegperiode herhaaldelijk ziek was 
en zij op geen enkele wijze haar taken en verantwoordelijkheden opnam zoals vóór het 
ontslag. De werkgever betaalde een opzeggingsvergoeding uit voor 12 maanden vermin-
derd met  de gepresteerde  dagen.  De werkneemster  vorderde evenwel  een bijkomende 
opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon over 9 maanden. Zowel de arbeids-
rechtbank als het arbeidshof oordeelden dat die vordering ongegrond was gelet  op de 
negatieve houding van de werkneemster.Het arbeidshof stelde dat de opzeggingstermijn 
die aan de werknemer wordt verstrekt tot doel heeft hem in staat te stellen ondertussen uit 
te zien naar een andere gelijkwaardige dienstbetrekking; dat de werkgever grote bereid-
heid vertoonde de werkneemster hierbij te helpen maar dat uit het dossier blijkt dat het de 
werkneemster niet zozeer te doen was om dadelijk een andere betrekking te vinden, nog 
minder om de bestaande arbeidsovereenkomst naar behoren en ter goeder trouw uit te 
voeren. 

Het arbeidshof stelde dat: 
“gezien  de negatieve  ingesteldheid het  dan ook voorkomt  dat  het  systeem van  een 

ruime opzeggingstermijn ingevolge anciënniteit, leeftijd en functie, getoetst aan de parti-
culiere gegevens eigen aan de zaak, zodanig moet functioneren dat de werkneemster er 
moest toe worden aangezet zelf naar ander werk uit te zien. Een resterende opzeggingster-
mijn zoals verleend komt redelijk voor. Het beroep inzake opzeggingsvergoeding is onge-
grond.”

Uw Hof vernietigde dit arrest en oordeelde dat:
- krachtens artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de verschuldigde opzeggings-

vergoeding bij  het  einde van de bij  de opzegging in acht genomen opzeggingstermijn 
gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het gedeelte van de opzeg-
gingstermijn waarop de bediende aanspraak kan maken, dat bij de opzegging niet in acht 
werd genomen;

- in geval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dringende 
reden door de werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in acht genomen opzeg-
gingstermijn de alsdan verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk is aan het lopend loon 

LENAERTS.
13 Cass. 1 april 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1047; Cass. 30 november 1992, Arr. Cass. 1992-93, 1363.
14 Cass., 14 april 2003, AC 2003, 996; Cass., 26 februari 2007, J.T.T., 2007, 239 met conclusie toen-
malig eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ.
15 Cass., 24 maart 1966, Pas.1966, I 957.
16 Cass., 6 maart 2000, AR S.99.0161.N, AC 2000, nr. 155.
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dat overeenstemt met de duur van het op dat ogenblik nog te lopen gedeelte van de opzeg-
gingstermijn waarop de werknemer aanspraak kan maken

- de rechter bij  het  bepalen van de opzeggingstermijn  die bij  de opzegging in acht 
moest genomen worden, geen rekening mag houden met omstandigheden die zich na de 
opzegging hebben voorgedaan

- dat het  arrest  de  opzeggingstermijn  waarop eiser bij  de opzegging aanspraak kon 
maken en de eraan verbonden opzeggingsvergoeding waarop eiser gerechtigd is bepaalt 
met inachtneming van omstandigheden van na de opzegging en het zodoende de aange-
haalde wetsbepalingen schendt.

3.6.3. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van uw Hof van 14 april 2003  17   werd 
een  bediende  opgezegd  door  de  werkgever  met  een  opzeggingstermijn  van  negen 
maanden, terwijl de bediende oordeelde dat hij recht had op een aanvullende termijn van 
zes maanden. Er wordt gedagvaard in betaling van een aanvullende opzeggingsvergoe-
ding zonder dat dan contractbreuk wordt ingeroepen.

Lopende de gegeven opzeggingstermijn roept de bediende contractbreuk in omdat de 
werkgever eenzijdig de functie van de werknemer had gewijzigd.

De eerste rechter oordeelde, zonder te onderzoeken of de vaststelling van de vermeende 
contractbreuk  al  dan  niet  terecht  was,  dat  het  recht  op  de  gevorderde 
opzeggingsvergoeding  niet  meer  kan  beïnvloed  worden  door  gebeurtenissen  die  zich 
voordoen na de kennisgeving van de opzegging.

Het  arbeidshof  daarentegen  oordeelde  dat  de  werknemer  ten  onrechte  contactbreuk 
inriep ten aanzien van de werkgever  en de werknemer op die datum onrechtmatig,  op 
onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd zodat de werknemer vanaf 
die datum zijn rechten op een aanvullende opzeggingsvergoeding verliest.

Uw Hof vernietigde dit arrest en oordeelde dat
- als een bediende ontslagen wordt met een opzeggingstermijn die korter is dan die 

waarop hij aanspraak kan maken, het recht van de bediende op een aanvullende opzeg-
gingsvergoeding  wegens  deze  onregelmatige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst 
ontstaat op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, hoewel de arbeidsover-
eenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan;

- dat dit recht van de bediende niet kan beïnvloed worden door latere gebeurtenissen;
- dat,  ingeval  van  onregelmatige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  door  de 

bediende, tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, de bediende 
aan de werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd is;

- dat deze vergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de opzeg-
gingstermijn die de bediende in acht diende te nemen, weliswaar er van uitgaande dat de 
arbeidsovereenkomst alleszins ten einde kwam op het ogenblik dat de voorheen door de 
werkgever in acht genomen opzeggingstermijn zou verlopen zijn;

- dat  de  onregelmatige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  door  de  bediende 
tijdens de door de werkgever in acht genomen te korte opzeggingstermijn, geen invloed 
heeft op het verworven recht van de bediende op de aanvullende forfaitaire opzeggings-
vergoeding wegens de vroegere onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever.

3.6.4.  Het recht op aanvullende opzeggingsvergoeding heeft evenwel geen reden van 
bestaan  meer  wanneer  de  opzeggingstermijn  binnen  de  termijn  waarvan  kennis  werd 
gegeven,  in onderling akkoord wordt  verlengd.18 Indien beide partijen erkennen dat de 
gegeven opzeggingstermijn te kort is, kan de einddatum van de opzeggingstermijn enkel 
door onderling akkoord verdaagd worden. Dit akkoord moet slaan zowel op het beginsel 
van de verlenging als op de duur ervan. Indien dergelijk akkoord niet kan bereikt worden, 

17 Cass. 14 april 2003, AR S.02.0028.N; AC 2003, nr.253.
18 Cass. 4 juni 1975, Arr. Cass. 1975, 1057.
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eindigt de arbeidsovereenkomst op de oorspronkelijk bepaalde datum en moet de partij, 
die de te korte opzeggingstermijn gaf,  een vergoeding betalen gelijk aan het resterend 
gedeelte van die termijn, die moest in acht genomen worden19.

Het principe dat het recht op aanvullende opzeggingsvergoeding niet beïnvloed wordt 
door latere gebeurtenissen verhindert ook niet dat de opgezegde persoon afstand doet van 
zijn recht op een opzeggingsvergoeding20.

3.6.5. In  het geval  dat de arbeidsovereenkomst  tijdens de te korte opzeggingtermijn 
werd beëindigd omwille van een dringende reden heeft Uw Hof evenwel in een aantal 
arresten aangenomen dat het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding vervalt.

3.6.5.1.Reeds in een voetnoot onder het in rubriek 3.6.1.vermeld arrest van 24 maart 
1966 werd door het openbaar ministerie gewezen op het onderscheid tussen de situatie 
waar de werknemer tijdens de te korte opzeggingstermijn komt te overlijden en de situatie 
waarin hij ingevolge een zware fout ontslagen wordt om dringende reden:

“…  de même si, au cours du délai de préavis notifié, l’employé se rendait coupable 
d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant un renvoi sur l’heure, il 
ne pourrait plus, en raison de cette faute grave, se prévaloir du droit à une indemnité. Mais 
le décès de l’employé n’est pas un manquement à ses obligations contractuelles et ne peut 
donc entraîner l’extinction du droit à l’indemnité."

3.6.5.2. Bij arrest van 4 juni 1975   21   werd door Uw Hof geoordeeld:
- dat de werknemer aan wie een onvoldoende opzeggingstermijn werd betekend welis-

waar een recht op vergoeding heeft dat vanaf de kennisgeving van de opzegging ontstaat, 
maar dat dit recht in de plaats treedt van het recht op het overblijvend gedeelte van de 
volledige opzeggingstermijn en derhalve vervalt om de redenen die dit laatste recht teniet 
doen;

- dat derhalve wanneer in de loop van de opzeggingstermijn die hem werd betekend de 
werknemer in overeenstemming met de werkgever beslist dat de volledige opzeggingster-
mijn moet geëerbiedigd worden, het bovenvermeld bedoeld recht op een vergoeding geen 
reden van bestaan meer heeft;

- dat eveneens, wanneer in de loop van de hem betekende opzeggingstermijn de werk-
nemer zich schuldig maakt  aan een feit  of aan een tekortkoming die een onmiddellijk 
ontslag wegens een dringende reden rechtvaardigt, hij het recht op enige verdere opzeg-
gingstermijn verliest en derhalve ook op de vergoeding die in de plaats van het overblij-
vend gedeelte van de termijn treedt.

3.6.5.3. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 26 februari 2007 22 vorderde een 
werkneemster die ontslagen was terwijl de werkgever een ontoereikende opzeggingster-
mijn in acht had genomen een compensatoire opzeggingsvergoeding, niettegenstaande zij 
tijdens de te korte opzeggingstermijn werd ontslagen om dringende reden.

Nadat de appelrechters deze vordering ongegrond verklaarden voerde eiseres voor uw 
Hof  aan  dat  de  dringende  reden  op  grond  waarvan  zij  werd  ontslagen  geen  enkele 
weerslag heeft op het recht op een compensatoire opzeggingsvergoeding, gezien dit recht 
vóór de dringende reden is ontstaan.

Aangezien  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  plaatsvindt  nadat  zij  het  recht  op 
opzeggingsvergoeding  verworven  heeft,  kan  die  beëindiging  haar  dit  recht  niet  doen 
verliezen.

In  zijn  conclusie  vóór  dit  arrest  stelde  toenmalig  Eerste  advocaat-generaal  J.-F. 
Leclercq:

“Il est vrai que le travailleur auquel un préavis insuffisant a été notifié, a un droit à une 

19 Cass., 5 november 1966, Pas., 1966, I, 309.
20 Zie Cass., 11 feb.1980, AC 1979-1980, nr. 354.
21 Cass., 4 juni 1975, AC 1975, 1055.
22 Cass. 26 februari 2007; J.T.T. 2007, 239 met conclusie toenmalig Eerste advocaat-generaal J.-F. 
LECLERCQ.
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indemnité qui naît dès la notification du préavis.
Ce droit  ne remplace toutefois  que le  droit  à la partie restante  du délai  de  préavis  

complet, qui eût dû être notifié et, partant, il s’éteint logiquement pour les mêmes raisons 
que celles qui éteignent ce dernier droit.

Dès  lors,  puisque  l’existence  d’un  motif  grave  prouvé permet  à  la  partie  qui  s’en 
prévaut de résilier le contrat de travail sans préavis, il en résulte que lorsqu’au cours du 
délai de préavis qui lui a été notifié,  le travailleur se rend coupable d’un fait  ou d’un 
manquement justifiant un renvoi sur l’heure pour motif grave, il perd le droit à tout autre 
délai de préavis et, dès lors, aussi à l’indemnité remplaçant la partie restante du délai.

Si  l’employé,  lié  par  un  contrat  à  durée  indéterminée  a,  en  principe,  droit,  dès  la 
notification d’un préavis inférieur à celui que le loi prévoit, à une indemnité égale aux 
appointements et avantages acquis en vertu de la convention, et correspondant à la partie 
restant à courir du délai de préavis qui eût dû être notifié par l’employeur, ce droit s’éteint 
si, pendant le délai notifié, le travailleur se rend coupable d’un fait ou d’un manquement 
justifiant son renvoi sur l’heure pour motif grave.”

Uw  Hof  volgde  deze  redenering  en  verwierp  de  voorziening  op  grond  van  de 
beoordeling dat:

- het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding ontstaat vanaf de kennisgeving 
van het ontslag, hoewel de arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn blijft voort-
bestaan;

- dit recht niet kan beïnvloed worden door latere gebeurtenissen;
-  dit  recht  ertoe strekt  de  ter  kennis  gebrachte,  ontoereikende  opzeggingstermijn  te 

vergoeden;
- dit recht tenietgaat om dezelfde redenen als die op grond waarvan het recht op de 

opzegging zelf tenietgaat;
- de  werknemer  die  zich  gedurende  de  opzeggingstermijn  schuldig  maakt  aan  een 

zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, het recht op de 
opzegging  verliest  en  bijgevolg  op  de  vergoeding  die  de ontoereikende  duur  van  die 
termijn vergoedt.

4. Bespreking

4.1. In de rechtsleer werd deze stellingname bekritiseerd op volgende gronden:
- het lijkt inderdaad niet billijk een recht op vergoeding toe te kennen aan een partij die 

na opzegging terecht ontslagen wordt  om dringende reden,  maar  de beslissing dat het 
recht op opzeggingsvergoeding vervalt om dezelfde reden als degene die het recht op een 
opzeggingstermijn doet tenietgaan, kan niet juridisch gefundeerd worden.23 

- er valt niet goed in te zien waarom de situatie verschillend zou zijn naargelang de 
werknemer tijdens de te korte opzeggingstermijn wordt ontslagen wegens dringende reden 
dan wel onrechtmatig ontslag neemt. Immers ook in dit laatste geval verliest hij het recht 
op de resterende opzeggingstermijn 24. 

- er valt niet in te zien hoe het recht op het ontbrekend gedeelte van de volledige opzeg-
gingstermijn nog tijdens de te korte opzeggingstermijn kan vervallen, zo dit recht reeds 
vanaf de kennisgeving van de opzegging vervangen werd door een recht op forfaitaire 
schadevergoeding 25.

-  een  verschillende  behandeling  van  het  recht  op  vergoeding  wegens  een  te  korte 

23 M. JAMOULLE, Examen de jurisprudence (1975 à 1977). Contrat de travail, R.C.J.B. 1978, 645. T. 
II, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales, Liège 1986, 295-296.
24 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2007, p.2063-2064.
25 D. VOTQUENNE, “Ontstaan en eisbaarheid van het recht op aanvullende opzeggingsvergoeding. De 
rechtspraak van het Hof van Cassatie.”, J.T.T., 1990, nr.478, p. 404.
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opzeggingstermijn naargelang de oorzaak van de tweede beëindiging vindt geen steun in 
artikel 39,§1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De  partij  die  de  te  korte  opzeggingstermijn  heeft  gegeven  is  niet  gehouden  de 
opzeggingstermijn nog langer in acht te nemen als de andere partij zich in de loop van die 
termijn schuldig maakt aan een ernstige tekortkoming die een onmiddellijke beëindiging 
rechtvaardigt.  Deze  tweede  beëindiging  geeft  geen  aanleiding  tot  schadevergoeding 
vermits zij regelmatig is.

De vergoeding die het ontbrekend gedeelte van de opzeggingstermijn vervangt blijft 
daarentegen wel verschuldigd omdat het recht op die vergoeding is ontstaan uit hoofde 
van de eerste beëindiging.26

4.2.  Het  standpunt  dat  het  recht  op  aanvullende  opzeggingsvergoeding  vervalt  na 
ontslag om dringende reden zou kunnen verantwoord worden om redenen van billijkheid. 
Een partij die wordt ontslagen om dringende reden zou niet mogen beloond worden door 
van de getroffen werkgever nog een vergoeding te krijgen voor een opzeggingstermijn die 
niet meer bestaat.

Maar Uw Hof zegt niet uitdrukkelijk dat de billijkheid dit vereist en de vraag is of 
voormelde billijkheidsredenering wel volledig correct is.

Zo zou kunnen aangevoerd worden dat in voorkomend geval beide partijen verwijtbaar 
gedrag hebben vertoond, elk met eigen gevolgen:

- de partij  die de te  korte  opzeggingstermijn  betekent  wordt  gesanctioneerd met  de 
verplichting tot het betalen van een aanvullende opzeggingsvergoeding;

- de partij die later terecht ontslagen wordt om dringende reden wordt gesanctioneerd 
met het verlies van het recht op de vergoeding van het resterend gedeelte van de bete-
kende  opzeggingstermijn.  Bovendien  kan overeenkomstig artikel  35,  eerste  lid van  de 
arbeidsovereenkomstenwet een eis worden ingesteld om vergoeding te bekomen van de 
schade die veroorzaakt werd door de fout van de ontslagen partij.

Bovendien kan de betekening van een te korte opzeggingstermijn op geen enkele wijze 
een onrechtmatige handeling zijn in hoofde van de partij aan wie de te korte opzegging 
werd betekend. Aan deze partij kan enkel verweten worden dat ze nadien werd ontslagen 
om dringende reden.

Het lijkt in die zin zelfs eerder onbillijk om de principes dat het recht op aanvullende 
opzeggingsvergoeding ontstaat vanaf de betekening van een te korte opzeggingstermijn en 
niet beïnvloed wordt door latere gebeurtenissen, toe te passen in alle omstandigheden van 
latere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zelfs als deze beëindiging onregelmatig is 
in hoofde van de partij van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met een te korte 
opzeggingstermijn, doch enkel af te wijken van deze regel wanneer nadien een terecht 
ontslag wegens dringende reden volgt.

4.3. In zoverre Uw Hof in het arrest van 4 juni 1975 er bij de beoordeling dat het recht 
op aanvullende opzeggingsvergoeding “nochtans in de plaats treedt van het recht op het 
overblijvend gedeelte van de volledige opzeggingstermijn en derhalve vervalt om redenen 
die  dit  laatste  recht  teniet  doen”  van  uitging  dat  de  opzeggingsvergoeding  moet 
beschouwd worden als een alternatief voor de niet-gerespecteerde opzeggingstermijn, kan 
deze stelling geen steun vinden in artikel 39 van de arbeidsovereenkomstenwet.

Uit de libellering van dit artikel blijkt dat de wetgever als beginsel heeft gesteld dat een 
arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde tijd  in  de  regel  dient  te  worden  beëindigd  met 
inachtneming van een opzeggingstermijn. De uitbetaling van een opzeggingsvergoeding is 
een sanctie voor het niet naleven van dit voorschrift. Immers door het niet naleven van de 
opzeggingstermijn wordt het ontslag onrechtmatig en ontstaat er schadeplichtigheid. Dat 
het uitbetalen van een opzeggingsvergoeding niet als een alternatief van een opzeggings-
termijn kan aanzien worden moge ook blijken uit het gegeven dat de wetgever trouwens 

26 Ibid.
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zelf heeft aangegeven wanneer de overeenkomst met uitbetaling van een opzeggingsver-
goeding rechtmatig kan beëindigd worden.27

Nu  artikel  39§1  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  een  recht  op  aanvullende 
opzeggingsvergoeding toekent wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder 
dringende reden en wanneer geen of een onvoldoende opzeggingstermijn werd betekend, 
lijkt  het  logisch dat door de terechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst  wegens 
dringende reden, het recht op (vergoeding voor) het resterend gedeelte van de betekende 
opzeggingstermijn vervalt,  maar ook niet meer dan dat. Het voordien ontstane recht op 
aanvullende  opzeggingsvergoeding  als  sanctie  wegens  het  niet  respecteren  van  de 
wettelijk  bepaalde  opzeggingstermijn  gaat  door  deze  latere  terechte  beëindiging  om 
dringende reden niet teniet.

4.4.  Dit  standpunt  werd,  naar  analogie,  door  Uw Hof trouwens  aangenomen  in  het 
arrest van 1 maart 198228 waar werd geoordeeld dat het recht op vergoeding voor abusieve 
afdanking ontstaat en wordt bepaald op het ogenblik van de kennisgeving van de wil tot 
verbreking van een der partijen en niet beïnvloed wordt door een latere gebeurtenis, zoals 
een ontslag om dringende reden.

4.5. Ook het Franse Hof van Cassatie oordeelde:
“Lorsqu’un salarié a été licencié sans faute grave et qu’il commet une telle faute durant 

l’exécution du préavis, cette faute ne peut entraîner la perte du droit de l’indemnité de 
licenciement, laquelle prend naissance à la date de la notification du congé, même si son 
exigibilité est reportée à la fin du préavis. Il en va de même d’une faute lourde commise 
pendant l’exécution du préavis 29."

5. Conclusie
Het door eiser aangevoerd middel dat een werknemer zijn recht op een aanvullende 

opzeggingsvergoeding  verliest  indien  hij  tijdens  de  hem  betekende,  te  korte 
opzeggingstermijn terecht om dringende reden wordt ontslagen faalt bijgevolg naar recht.

Conclusie: VERWERPING. 

ARREST

(A.R. S.08.0013.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 13 februari 2007 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  27  oktober  2008 
verwezen naar de voltallige terechtzitting.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

27 Zie terzake M.RIGAUX en P.HUMBLET, o.c., 734.
28 Cass., 1 maart 1982, J.T.T.1983, 22.
29 Cass.soc. 9 mai 2000, RJS 6/2000, n°650 et Cass. soc. 23 octobre1991, RJS 12/1991, n°1329. in 
Dalloz, Répertoire de Droit du travail, Tome II, p.10-11, nr.95 en p.20 nr.203.



14 HOF VAN CASSATIE 5.1.09 - Nr. 3 

- de artikelen 35, 39,§1, en 82, meer bepaald §§2 tot en met 4, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

- artikel 4, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals  dat  van  kracht  was  zowel  vóór  als  na  de  wetswijzigingen  van  13  april  en  23 
december 2005.

Bestreden beslissing
Na eiseres' hoger beroep evenals het incidenteel beroep van de verweerster reeds deels 

ongegrond te hebben verklaard, vernietigt het Arbeidshof te Antwerpen in het bestreden 
arrest van 13 februari 2007 het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 31 mei 
2005 in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling van 77.095,42 euro aanvullende 
opzegvergoeding, meer de wettelijke intrest op het netto equivalent van dit bedrag en de 
wettelijke  intrest  op de met het brutobedrag overeenstemmende nettobedrag alsook tot 
afgifte van sociale documenten met betrekking tot het toegekende bedrag, en opnieuw 
rechtsprekend  in  dat  verband,  veroordeelt  het  arbeidshof  eiseres  tot  betaling  van  een 
aanvullende opzeggingsvergoeding van 63.861,84 euro, te verminderen met de wettelijk 
voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover 
verschuldigd, en het overeenstemmend nettogedeelte te vermeerderen met de wettelijke 
intrest vanaf de respectievelijke datum van opeisbaarheid en de gerechtelijke interest tot 
30 juni 2005. Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot afgifte van een verbeterde indivi-
duele rekening en verbeterde sociale documenten met betrekking tot dit bedrag.

Na te hebben vastgesteld dat de verweerster, die in dienst was van de eiseres, ontslagen 
werd met een opzegtermijn van zes maanden, ingaand op 1 september 2002 en vervolgens 
met  een  aangetekende  brief  van  8  november  2002  werd  ontslagen  wegens  dringende 
reden, grondt het arbeidshof zijn bovengenoemde beslissing op volgende motieven:

"De regel van openbare orde, vastgelegd in artikel 4 V.T.W. Sv., krachtens welke de 
burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd voor dezelfde rechter als de strafvorde-
ring wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafvordering, 
wordt  verantwoord  door  het feit  dat  het  strafvonnis  ten overstaan van  de afzonderlijk 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die 
aan de strafvordering en aan de burgerlijke vordering gemeen zijn.

De burgerlijke rechter is derhalve verplicht het resultaat van het strafonderzoek af te 
wachten zodra effectief een strafvordering werd ingesteld, doch enkel voor wat betreft de 
punten die gemeen zijn aan beide vorderingen.

(...)
Uit de gegevens van het voorliggend dossier blijkt  dat de werkgever op 17 februari 

2005  klacht  met  burgerlijke  partijstelling heeft  neergelegd  tegen  mevrouw T.  wegens 
valsheid  in geschriften/informatica,  schending van bedrijfsgeheimen,  diefstal,  misbruik 
van vertrouwen en misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 
van informaticasystemen.

Anders dan mevrouw T. in haar syntheseconclusie van 1 december 2006 doet gelden 
werd tot op heden niet definitief beslist over de door de werkgever tegen haar ingestelde 
strafvordering.

(...)
Dit  arbeidshof  dient  bijgevolg  zijn  beslissing  over  de  door  mevrouw T.  ingestelde 

vordering  tot  betaling  van  een  opzeggingsvergoeding  overeenstemmend  met  het  niet 
verstreken gedeelte van de betekende opzeggingstermijn (...) te schorsen, doch enkel voor 
wat betreft de punten die gemeen zijn aan beide vorderingen.

(...)
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Anders dan mevrouw T. voorhoudt is het arbeidshof van oordeel dat de feiten die het 
voorwerp uitmaken van de strafvordering tegen haar ingevolge de klacht met burgerlijke 
partijstelling van  17 februari  2005 gelieerd zijn  aan het in  de ontslagbrief  ingeroepen 
ontslagmotief van schending van bedrijfsgeheim.

Overigens bestaat er hic et nunc geen zekerheid omtrent het feit of het door mevrouw 
T. op 5 november 2002 aan de firma Schenker doorgestuurde document - met name een 
fax van de vervoersagent Ubemar - werd aangewend in het strafonderzoek.

Derhalve dient het arbeidshof zijn beslissing omtrent het bestaan en het zwaarwichtig 
karakter van het eerste ingeroepen feit te schorsen in afwachting van het resultaat van de 
strafvordering.

(...)
Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of 

zonder de wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn, dan is hij gehouden aan de werk-
nemer een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende loon dat overeenstemt hetzij 
met de duur van de opzeggingstermijn hetzij met het resterende gedeelte van die termijn 
(artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet).

Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij 
aanspraak kan maken, ontstaat het recht van de bediende op een opzeggingsvergoeding op 
het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, ongeacht de omstandigheid dat de 
arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft  voortbe-
staan.

Deze  opzeggingsvergoeding,  ook  wel  aanvullende  opzeggingsvergoeding  genoemd, 
moet worden berekend op basis van het loon waarop de bediende recht heeft op het tijd-
stip van de kennisgeving van de opzegging (...).

De aanvullende opzeggingsvergoeding is dan ook te onderscheiden van de opzeggings-
vergoeding die de werkgever verschuldigd is wanneer hij eenzijdig en onregelmatig een 
einde stelt aan de arbeidsovereenkomst tijdens de betekende opzegging, opzeggingsver-
goeding die gelijk is aan het lopende loon voor het niet-verstreken gedeelte van de bete-
kende opzeggingstermijn.

Het recht op laatstbedoelde opzeggingsvergoeding ontstaat slechts op het ogenblik van 
de effectieve beëindiging en deze opzeggingsvergoeding wordt becijferd op basis van het 
loon waarop de bediende op het tijdstip van de effectieve beëindiging recht heeft.

Mevrouw T. maakt aanspraak op betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 24 
maanden loon onder aftrek van de reeds gepresteerde opzeggingstermijn van 2 maanden 
en 8 dagen.

De aldus gevorderde vergoeding bestaat juridisch uit twee componenten, met name de 
opzeggingsvergoeding overeenstemmend met (het nog niet verstreken gedeelte van) de 
betekende  opzeggingstermijn  wegens  de  beweerde  onregelmatige  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdens de opzeggingstermijn en een aanvullende 
opzeggingsvergoeding, overeenstemmend met de duur van de in acht te nemen opzeg-
gingstermijn, verminderd met de duur van de betekende opzeggingstermijn.

(...)
Mits inachtneming van alle relevante elementen, zoals die bestonden op het ogenblik 

van de opzegging, is het arbeidshof van oordeel dat de werkgever een opzeggingstermijn 
van 24 maanden in acht had moeten nemen.

De betekende opzeggingstermijn was derhalve ontoereikend zodat mevrouw T. door en 
op het ogenblik van de opzegging recht had op betaling van een aanvullende opzeggings-
vergoeding overeenstemmend met het loon voor 18 maanden, hetzij 63.861,84 euro.
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Het  arbeidshof  wenst  in  dit  verband  nog  te  benadrukken  dat  als  de  bediende  is 
ontslagen  met  een  opzeggingstermijn  die  korter  is  dan  die  waarop  hij  aanspraak  kan 
maken, het recht van de bediende op een aanvullende opzeggingsvergoeding wegens deze 
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontstaat op het ogenblik van de 
kennisgeving van de opzegging,  hoewel de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht 
genomen opzeggingstermijn blijft  voortbestaan,  en dat dit  recht van de bediende geen 
'virtueel' recht is, maar een 'verworven' recht dat niet kan worden beïnvloed door latere 
gebeurtenissen, ook niet door een ontslag door de werkgever wegens een dringende reden 
tijdens de opzeggingstermijn.

(...)".
Grief
De in artikel 4, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-

ring gestelde regel krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd en 
voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet defi-
nitief is beslist over de strafvordering, wordt gesteld omdat het strafvonnis, ten opzichte 
van de afzonderlijke burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de 
punten die aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn.

De  burgerlijke  vordering  waarover  de  burgerlijke  rechter  zijn  uitspraak  moet 
opschorten tot de definitieve beslissing over de strafvordering,  is die welke betrekking 
heeft op punten die gemeenschappelijk zijn met de genoemde strafvordering en waarover 
derhalve, tussen dezelfde partijen, niet in tegenspraak met de over deze laatste rechtsvor-
dering gewezen beslissing mag worden gevonnist.

Het arbeidshof stelt vast dat de verweerster ontslagen werd met een opzegtermijn van 
zes maanden en oordeelt dat deze betekende opzegtermijn, gelet op artikel 82 van de Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, te kort was, nu de normale opzeg-
gingstermijn, aldus het arbeidshof, 24 maanden beliep.

Het arbeidshof stelt tevens vast dat de eiseres op 17 februari 2005 klacht instelde met 
burgerlijke  partijstelling  tegen  de  verweerster,  wegens  een  aantal  strafrechtelijke 
inbreuken, waarvan het minstens impliciet oordeelt dat deze te maken konden hebben met 
de als dringende reden tot ontslag door de eiseres ingeroepen feiten.

Het arbeidshof oordeelt dan ook dat het zijn beslissing over de door verweerster op 
grond van artikel 39,§1, van de genoemde Arbeidsovereenkomstenwet ingestelde vorde-
ring tot betaling van een opzeggingsvergoeding diende te schorsen (voor wat betreft de 
punten die gemeen zijn aan de beide vorderingen), doch enkel wat betreft de vordering tot 
betaling  van  een  opzeggingsvergoeding  overeenstemmend  met  het  niet  verstreken 
gedeelte van de betekende opzeggingstermijn van zes maanden.

Wanneer een werknemer,  die gebonden is door een arbeidsovereenkomst  van onbe-
paalde duur, ontslagen wordt met een ontoereikende opzeggingstermijn, ontstaat zijn in 
artikel 39,§1, van de genoemde Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde recht op een aanvul-
lende opzeggingsvergoeding vanaf de kennisgeving van het ontslag, hoewel de arbeids-
overeenkomst tijdens de opzeggingstermijn blijft voortbestaan en dit recht in beginsel niet 
kan worden beïnvloed door latere gebeurtenissen.

Dit  recht,  dat ertoe strekt  de aan de werknemer ter kennis gebrachte,  ontoereikende 
opzeggingstermijn  te  vergoeden,  gaat  teniet  om  dezelfde  redenen  als  die  op  grond 
waarvan het recht op de opzegging zelf teniet gaat.

De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan een zwaar-
wichtige  fout  die  zijn  ontslag  om dringende  reden,  in  de  zin  van  artikel  35  van  de 
genoemde Arbeidsovereenkomstenwet  rechtvaardigt,  verliest  het recht op de opzegging 
en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoereikende duur van die termijn vergoedt.
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Het arrest dat, gelet op artikel 4, eerste lid, van de Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering,  de beslissing op de burgerlijke vordering tot het bekomen van een 
opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het niet verstreken gedeelte van de bete-
kende opzeggingtermijn (van zes maanden) schorst wegens het aanhangig zijn van een 
strafvordering (voor wat betreft de punten die gemeen zijn aan de beide vorderingen) kon 
vervolgens dan ook niet wettig oordelen dat het reeds uitspraak kon doen over het recht 
op een aanvullende opzeggingsvergoeding overeenstemmend met de duur van de in acht 
te nemen opzeggingstermijn, verminderd met de duur van de betekende opzeggingster-
mijn.

Ten onrechte oordeelt  het  arbeidshof dat het  "verworven" recht op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding,  wegens  het  ontoereikend  karakter  van  de  door  de  werkgever 
toegekende  opzeggingstermijn,  niet  kan  worden  beïnvloed  door  een  ontslag,  door  de 
werkgever, wegens een dringende reden, tijdens de (ontoereikende) opzeggingstermijn.

De beslissing tot veroordeling van de eiseres jegens de verweerster tot betaling van 
"een  aanvullende  opzeggingsvergoeding  overeenstemmend  met  het  loon  voor  18 
maanden, hetzij 63.861,84 euro" (verminderd,  voor zover verschuldigd,  met de sociale 
zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing, en vermeerderd met intresten) is bijgevolg 
niet wettig. Het arbeidshof schendt alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbe-
palingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Wanneer een werknemer die door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur gebonden is,  ontslagen  wordt  met  een ontoereikende  opzeggingstermijn, 
ontstaat in zijn hoofde overeenkomstig artikel 39, §1, van de Arbeidsovereen-
komstenwet,  een  recht  op  een  aanvullende  opzeggingsvergoeding  vanaf  de 
kennisgeving van het ontslag, hoewel de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan 
totdat de in acht genomen opzeggingstermijn verstrijkt.

2. Dit recht, dat ertoe strekt de hem ter kennis gebrachte ontoereikende opzeg-
gingstermijn te compenseren, heeft geen bestaansreden meer indien de arbeids-
overeenkomst niet meer eindigt ten gevolge van de opzegging gegeven met een 
ontoereikende  opzeggingstermijn,  maar  wel  van  een  later  door  de  werkgever 
terecht gegeven ontslag om dringende redenen.

3. De werknemer die zich gedurende de in acht genomen opzeggingstermijn 
schuldig maakt aan een ernstige tekortkoming die zijn ontslag om een dringende 
reden rechtvaardigt, verliest door zijn toedoen het recht op de vergoeding die de 
ontoereikende duur van die termijn compenseert.

4. Het arrest dat zijn beslissing over de door de eiseres ingeroepen dringende 
redenen voor het ontslag van de verweerster opschort en tezelfdertijd, de eiseres 
veroordeelt  tot  betaling aan  de  verweerster  van  een  aanvullende  opzeggings-
vergoeding, schendt artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Het middel is gegrond.

Dictum 

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de verweerster 
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gegrond verklaart.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

5 januari 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Londers,  eerste voorzitter –  Verslag-
gever:  de  h.  Boes,  afdelingsvoorzitter  –  Andersluidende  conclusie  van  mevr.Mortier, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 4

3° KAMER - 5 januari 2009

1º LOON — RECHT OP LOON - LOON ALS BEREKENINGSBASIS VOOR 
SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - GIFTEN - TOEPASSING

2º LOON — RECHT OP LOON - LOONBEGRIP IN DE LOONBESCHERMINGSWET - GIFT - 
DRAAGWIJDTE

1º Waar betalingen door de werkgever aan zijn werknemer gedaan, in beginsel beschouwd  
worden als betalingen verschuldigd ingevolge de dienstbetrekking, dus als loon waarop  
de  sociale  zekerheidsbijdragen  worden  berekend,  heeft  de  wetgever  evenwel  de  
bedoeling  gehad  de  door  de  werkgever  aan  de  werknemer  toegekende giften  uit  te  
sluiten van het begrip loon. (Art. 2, Loonbeschermingswet van 12 april 1965)

2º Uit de omschrijving van het loonbegrip in de Loonbeschermingswet volgt echter dat van 
een gift slechts sprake kan zijn wanneer het voordeel niet is toegekend wegens de ter  
uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  verrichte  arbeid  en  dus  niet  ingevolge  de 
dienstbetrekking, maar bij gelegenheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,  
naar  aanleiding  van  een  arbeidsonderbreking  of  wegens  bijzondere  omstandigheden 
zoals  de  persoonlijke  genegenheid  of  de  waardering  van  de  werkgever  of  van  een 
andere gebeurtenis in het persoonlijk leven of dat van de familie van de werknemer. (Art. 
2, Loonbeschermingswet van 12 april 1965)

(R.S.Z. T. NAFTA nv)

ARREST

(A.R. S.08.0064.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 12 oktober 2007 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, in het bijzonder het eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de 

bescherming van het loon der werknemers (Loonbeschermingswet), vóór zijn wijziging 
bij wet van 22 mei 2001;

- de artikelen 1, §1, 14, §1 en §2, 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (RSZ-wet);

- de artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni  
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Alge-
mene beginselenwet sociale zekerheid).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter en, opnieuw wijzende, 

verklaart het de oorspronkelijke vorderingen, zoals deze werden ingesteld in de akten van 
rechtsingang in de zaken die de eerste rechters hebben samengevoegd, ongegrond en wijst 
de eiser ervan af.

Wat de vordering i.v.m. de eenmalige premie betreft,  gaat het  meer  bepaald om de 
vordering, ingeleid bij dagvaarding van 26 november 1986 inzake A.R. 355.176 (ex A.R. 
158.996), voor een totaal bedrag van 2.272.564 BEF, waarvan 1.537.356 BEF (38.110,06 
euro) specifiek betrekking heeft op de bijdragen verschuldigd op de eenmalige premie (zie 
de eerste zes posten van het R.U. van 3 september 1986; zie het vonnis van de eerste 
rechter, p.17, tweede alinea).

Het bestreden arrest oordeelt dat deze eenmalige premie uitgekeerd in het tweede kwar-
taal van 1984 geen grond oplevert om RSZ-bijdragen te innen, verklaart de tegenvorde-
ring van de verweerster dienaangaande gegrond en veroordeelt de eiser tot terugbetaling 
aan de verweerster van de bijdragen die zij m.b.t. die eenmalige premie reeds had betaald, 
hetzij een bedrag van 38.110,06 euro.

De beslissing dat er geen RSZ-bijdragen zijn verschuldigd  op de eenmalige  premie 
werd op de volgende overwegingen gegrond:

"De eenmalige premie, betaald in 1984
P.S. , hoofd van de personeelsdienst bij (verweerster) verklaarde op 2 juni 1986 aan de 

inspectie: 
'In de loop van het tweede kwartaal 1984 heeft de vennootschap aan een aantal werkne-

mers een bedrag betaald om aan deze werknemers de bijzondere sympathie van de firma 
te tonen.

Er werd een bedrag betaald aan bijna alle arbeiders voor een totaal bedrag van 763.000 
BEF. Hierbij overhandig ik u de lijst.  De 6 laatste arbeiders van de lijst  hebben niets 
gekregen omdat ze pas in dienst waren. G.R. was overleden op het ogenblik van de uitbe-
taling. Het betaalde bedrag hangt af van de looncategorie van de betrokken arbeider.

Het  merendeel  van  de  bedienden,  d.w.z.  alle  bedienden  behalve  de  kaderleden,  en 
degenen  die  pas  in  dienst  waren,  hebben  een  bedrag  ontvangen  voor  een  totaal  van 
1.717.000 BEF. De te betalen bedragen werden vastgesteld door de directeur-generaal 
volgens criteria die mij onbekend zijn.

Volgens mij zijn deze bedragen echte vrijgevigheden en ik wens er dan ook geen RSZ-
bijdragen op te betalen'.

Volgens  (eiser)  staat  de  'bijzondere  sympathie'  van  de (verweerster)  in  rechtstreeks 
verband met de tegenprestatie voor arbeid die in het kader van de arbeidsovereenkomst 
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werd verricht. Volgens de (eiser) werd de premie meer bepaald uitbetaald om de onge-
makken van een reorganisatie binnen de arbeidsrelatie te vergoeden.

Het (arbeids)hof is van oordeel dat de eerste rechters deze kwestie op oordeelkundige 
wijze  hebben beoordeeld.  Het  (arbeids)hof  sluit  zich bij  hun beslissing,  die  op goede 
gronden werd genomen, aan.

Het (arbeids)hof is, zoals de eerste rechters van oordeel, dat de toegekende gelden geen 
arbeid hebben gecompenseerd maar een aantal ongemakken, waaronder het personeel te 
lijden had gehad. Blijkbaar werd aan diegenen die van deze ongemakken gespaard bleven 
(de recent in dienst gekomen werknemers), geen vergoeding uitbetaald.

Het is ook duidelijk dat de personeelsdirecteur deze bedragen als echte vrijgevigheden 
bestempelde.

Het (arbeids)hof bevestigt, wat dit onderdeel betreft, de beslissing van de eerste rech-
ters" (arrest, p.8 - 9).

De  eerste  rechter,  waarvan  het  bestreden  arrest  vaststelde  dat  hij  deze  kwestie  op 
oordeelkundige  wijze  heeft  beoordeeld,  en  bij  wiens  beslissing  het  arbeidshof  zich 
aansloot, oordeelde als volgt:

In casu ging het om een waarderingspremie die werd betaald ter compensatie van de 
bijzondere last die de werknemers hadden ondervonden door de doorgevoerde reorgani-
satie.

Het ging hier duidelijk om een eenmalige gift, die niet onder te brengen is onder artikel 
2, 3°, van de Loonbeschermingswet.

De (eiser) toont trouwens op geen enkele wijze het loonkarakter aan.
Tevergeefs verwijst  de eiser naar de cassatierechtspraak (zoals Cass.,  20 april 1977) 

waar  het  principe  werd  gevestigd  dat  het  loonkarakter  niet  aan  een  premie  wordt 
ontnomen door het loutere feit dat er geen recht op die premie bestaat voor de toekomst.

(...)
Welnu, de premie waarvan hier sprake,  werd niet  toegekend als tegenprestatie voor 

geleverde arbeid. Ze werd wel toegekend als compensatie voor de last die het personeel 
had ondervonden als gevolg van een reeks wijzigingen en reorganisaties in het bedrijf. 
Die last staat los van de arbeid zelf. Deze vergoeding, die een aantal ongemakken moest 
compenseren, heeft geen loonkarakter" (vonnis van 20 december 2004 van de Arbeids-
rechtbank te Antwerpen; p.16 - 17, 3.3.2.5).

Grieven
1.  Luidens de artikelen 14 van de RSZ-wet  en 23 van de Algemene  beginselenwet 

sociale zekerheid worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon 
van de werknemer zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Loonbeschermingswet.

2. Artikel 2, eerste lid, van de Loonbeschermingswet bepaalt dat onder het begrip loon 
moet worden verstaan, het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Deze definitie omvat, enerzijds, al wat loon is in de eigenlijke arbeidsrechtelijke bete-
kenis, d.w.z. elk voordeel dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie 
voor arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst, anderzijds, bij uitbreiding van het 
arbeidsrechtelijke  loonbegrip,  elk  voordeel  dat  ingevolge  de  dienstbetrekking  wordt 
verleend zonder dat daar rechtstreeks een arbeidsprestatie tegenover staat.

3. Wanneer het voordeel wordt toegekend als tegenprestatie van ter uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst  verrichte  arbeid,  dan ontstaat  het  recht  op dat  voordeel  door  het 
verrichten van de arbeid zelf. Indien het voordeel niet de tegenprestatie uitmaakt van ter 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, dan kan de werknemer lastens 
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zijn werkgever slechts aanspraak maken op dat voordeel voor zover de toekenning van dat 
voordeel door de partijen is bedongen of voor zover de werkgever daartoe een eenzijdige 
verbintenis heeft aangegaan of verplicht is ingevolge een wet, een C.A.O., een arbeidsre-
glement of een gebruik.

4. Wanneer de toekenning van een voordeel geen tegenprestatie uitmaakt voor verrichte 
arbeid en niet gestoeld kan worden op één van voormelde rechtsbronnen, dan moet dat 
voordeel als een vrijgevigheid of gift worden beschouwd nu de werknemer in die omstan-
digheden lastens zijn werkgever geen recht op dat voordeel kan laten gelden.

Het gaat dan ondermeer om voordelen die worden toegekend bij gelegenheid van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, naar aanleiding van een arbeidsonderbreking of 
wegens bijzondere omstandigheden als daar zijn de persoonlijke genegenheid of waarde-
ring van de werkgever of één of andere gebeurtenis in het persoonlijk leven of dat van de 
familie van de werknemer.

5.  Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat  de  toegekende  eenmalige  premies  geen arbeid 
hebben gecompenseerd (arrest, p. 8, laatste alinea) en bevestigt zodoende het oordeel van 
de eerste rechter - die volgens het arbeidshof deze kwestie op oordeelkundige wijze heeft 
beoordeeld, waarbij het arbeidshof zich aansluit - dat deze premies niet werden toegekend 
als tegenprestatie voor geleverde arbeid (vonnis eerste rechter, p. 17, eerste alinea).

Hieruit leiden de appelrechters af dat deze premies geen loonkarakter hebben, maar een 
gift uitmaken die werd toegekend ter compensatie van een aantal ongemakken waaronder 
het personeel te lijden heeft gehad (als gevolg van een reorganisatie).

6. De loutere vaststelling dat de premie niet werd toegekend als tegenprestatie voor 
verrichte arbeid, volstaat evenwel niet om het loonkarakter te ontzeggen aan dat voordeel 
in zoverre een premie ook loon kan zijn wanneer zij wordt toegekend ingevolge de dienst-
betrekking, zonder dat daar rechtstreeks een arbeidsprestatie tegenoverstaat, voor zover de 
werknemer ten overstaan van zijn werkgever een recht kan laten gelden op de toekenning 
van dat voordeel.

7.  Ook de vaststelling dat de personeelsdirecteur van de verweerster  de toegekende 
premies als echte vrijgevigheden heeft bestempeld (arrest, p. 9, tweede alinea) kan geen 
wettige grondslag vormen voor de beslissing dat deze premies geen loonkarakter hebben.

Of er sprake is van loon dan wel van een gift, hangt immers niet af van de kwalificatie 
die de werkgever aan die premie heeft gegeven, maar van het antwoord op de vraag of die 
premie al dan niet een voordeel uitmaakt in de zin van artikel 2 van de Loonbescher-
mingswet, waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van 
de werkgever.

8. Het feit dat volgens de eerste rechter de last, ter vergoeding waarvan de premie aan 
de werknemers werd toegekend,  losstaat van de arbeid zelf (p. 17, eerste alinea, derde 
zin), kan tenslotte evenmin uitsluiten dat de premie werd toegekend ingevolge de dienst-
betrekking en dat de werknemer recht heeft op die premie ten laste van de werkgever, 
temeer daar de premie werd toegekend voor een last die verband houdt met de tewerkstel-
ling bij de verweerster.

9. Hieruit volgt dat het bestreden arrest op grond van de vaststellingen dat de toege-
kende  premies  geen  arbeid  hebben  gecompenseerd,  dat  de  personeelsdirecteur  deze 
premies als echte vrijgevigheden heeft beschouwd en dat de last, ter compensatie waarvan 
de premies werden toegekend, losstaat van de arbeid, niet wettig heeft kunnen oordelen 
dat  deze  premies  een  gift  zijn  en  geen  loonkarakter  hebben,  nu  het  bestreden  arrest 
zodoende niet uitsluit dat die premies aan de werknemers werden toegekend ingevolge de 
dienstbetrekking en dat zij hierop aanspraak kunnen maken ten laste van hun werkgever, 
ook al staat daar rechtstreeks geen arbeidsprestatie tegenover (schending van de artikelen 
2, in het bijzonder het eerste lid, Loonbeschermingswet, 1, §1, 14, §1 en §2, 23, §1, RSZ-
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wet, 1, 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, Algemene beginselenwet sociale zeker-
heid).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel

1. De verweerster werpt op dat het middel nieuw is.

2. In het verzoekschrift tot hoger beroep en in zijn appelconclusie voerde de 
eiser aan dat de toekenning van een premie in rechtstreeks verband staat met de 
te verrichten arbeid indien de werkgever die toekenning verricht als een middel 
om een reorganisatie binnen het bedrijf in goede banen te leiden.

De eiser voerde alsdus niet uitsluitend aan dat deze premie een tegenprestatie 
was voor de geleverde arbeid, maar ook dat de premie alleszins in directe relatie 
stond met de uitvoering van de dienstbetrekking en eruit voortvloeide. 

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verworpen.

Middel

3. Artikel 14, §1, van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 bepaalt dat de bijdragen 
voor de sociale zekerheid berekend worden op basis van het loon van de werk-
nemer.

Krachtens artikel 14, §2, van deze wet, wordt het loonbegrip omschreven met 
verwijzing naar het loonbegrip van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, 
met dien verstande  dat  het  in de laatstgenoemde wet  bepaalde loonbegrip bij 
koninklijk besluit kan worden verruimd of beperkt.

4.  Krachtens  artikel  2  van  de  Loonbeschermingswet,  wordt  onder  loon 
verstaan:  het  loon in  geld  en  de in  geld  waardeerbare  voordelen  "waarop  de 
werknemer  ingevolge  de  dienstbetrekking  recht  heeft  ten  laste  van  de 
werkgever".

De voormelde wetsbepaling breidt het loonbegrip in de zin van de arbeidsover-
eenkomstenwet,  zijnde de tegenprestatie  van  de  krachtens  de arbeidsovereen-
komst verrichte  arbeid,  uit  tot  de voordelen  in  geld  of  in  geld  waardeerbaar, 
waarop de werknemer ingevolge de dienstbetrekking aanspraak heeft  ten laste 
van de werkgever.

5.  Betalingen  door  de  werkgever  aan  zijn  werknemer  gedaan,  worden  in 
beginsel beschouwd als betalingen verschuldigd ingevolge de dienstbetrekking, 
dus als loon waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend.

6. De wetgever heeft evenwel de bedoeling gehad de door de werkgever aan 
de werknemer toegekende giften uit te sluiten van het begrip loon.

Uit  de  omschrijving  van  het  loonbegrip  in  de  Loonbeschermingswet  volgt 
echter dat van een gift slechts sprake kan zijn wanneer het voordeel niet is toege-
kend wegens de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid en 
dus niet ingevolge de dienstbetrekking, maar bij gelegenheid van de beëindiging 
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van de  arbeidsovereenkomst,  naar  aanleiding  van  een  arbeidsonderbreking  of 
wegens  bijzondere  omstandigheden  zoals  de  persoonlijke  genegenheid  of  de 
waardering van de werkgever of een andere gebeurtenis in het persoonlijke leven 
of dat van de familie van de werknemer.

7. Het arrest oordeelt dat de eenmalige premie die in 1984 door de verweerster 
werd  betaald  aan  de  arbeiders  en  bedienden  "geen  arbeid  (heeft) 
gecompenseerd", maar wel een aantal ongemakken heeft vergoed, die het perso-
neel te lijden had gehad bij de reorganisatie van het bedrijf en dat de personeels-
directeur de betaalde bedragen als echte vrijgevigheden bestempelde.

8. Op grond hiervan vermocht het arrest niet wettig te oordelen dat de uitbe-
taalde premie als gift werd uitbetaald en niet ingevolge de dienstbetrekking.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de sociale-
zeker-heidsbijdragen  op de eenmalige  premie,  over  de tegenvordering  van de 
verweerster in dit verband en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

5 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. De 
Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 5

3° KAMER - 5 januari 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
BEPALING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - DOOR DE RECHTER IN 
ACHT TE NEMEN ELEMENTEN

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
BEPALING VAN DE HOEGROOTHEID VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING - INVLOED VAN 
OMSTANDIGHEDEN DIE ZICH NA DE OPZEGGING VOORDOEN

1º  De rechter  die de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn en de forfaitaire 
opzeggingsvergoeding moet bepalen, dient dit te doen met inachtneming van het loon op 
het  tijdstip  van  de  kennisgeving  van  het  ontslag  of  van  de  vaststelling  van  de 
onregelmatige beëindiging van de overeenkomst en met inachtneming van de voor de 
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bediende op dat ogenblik bestaande kans om een gelijkwaardige, passende betrekking 
te vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn anciënniteit in het bedrijf en zijn functie1. (Artt. 39, §1, 
en 82, §3, Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)

2º Voor het bepalen van de hoegrootheid van de opzeggingsvergoeding mag, gelet op het  
forfaitair karakter ervan, geen rekening gehouden worden met omstandigheden die zich 
na  de  kennisgeving  van  het  ontslag  of  na  de  vaststelling  van  de  onregelmatige  
beëindiging  van  de  overeenkomst  hebben  voorgedaan2.  (Artt.  39,  §1,  en  82,  §3, 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)

(V. T. EGEMIN nv)

ARREST

(A.R. S.08.0086.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2007 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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 39, §1, 82, §2, eerste en tweede lid, §3, eerste en tweede lid, en, voor 

zoveel als nodig, §4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart  het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiser tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding, het hoger beroep van de 
eiser slechts gedeeltelijk gegrond. Opnieuw recht doende, veroordeelt het arbeidshof de 
verweerster tot betaling aan de eiser van een brutobedrag van 28.246,25 euro als opzeg-
gingsvergoeding. De beslissing van het arbeidshof om het bedrag van de door de verweer-
ster verschuldigde opzeggingsvergoeding te bepalen op 28.246,25 euro, is gesteund op de 
volgende motieven:

"b. Nopens de begroting van de opzeggingsvergoeding:
1. De (verweerster) is dus, conform artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betref-

fende  de  arbeidsovereenkomsten,  een  vergoeding  verschuldigd  aan  de  (eiser;  het 
arbeidshof vermeldt verkeerdelijk 'verweerster').  De (verweerster) is derhalve gehouden 
tot betaling aan de (eiser) van een opzeggingsvergoeding en niet omgekeerd.

2. Het arbeidshof hanteert geen schalen of formules (zie stuk II/16 (van de eiser)), die 
trouwens  geen  enkele  wettelijke  basis  hebben,  maar  houdt  rekening  met  de  concrete 
omstandigheden,  zoals  daar  zijn  het  feit  dat  hij  amper  één maand later  -  volgens  de 
conclusies van de (verweerster) - een vennootschap heeft opgericht met dezelfde activi-
teiten  als  de  (verweerster)  (BVBA  VEDECOM,  die  de  bestuurder  is  van  de  NV 
AVALON, met dezelfde activiteiten als Egemin) : de anciënniteit (sinds 1 oktober 1989), 

1 Zie Cass., 3 feb. 2003, AR S.02.0090.N, AC, 2003, nr. 78.
2 Ibid.
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de functie (bediende, projectmanager), de leeftijd (° 17 augustus 1962), het loon van de 
(eiser; het arbeidshof vermeldt verkeerdelijk 'verweerster') en de wederzijds belangen van 
de partijen (Cass. 9 mei 1994, Soc. Kron., 1994, 253).

3. Nopens de parameters anciënniteit, functie en leeftijd bestaan er geen betwistingen 
tussen de partijen. Dit is wel het geval voor wat betreft het loonelement. Het maandloon 
zelf en het voordeel van de groepsverzekering dient weerhouden zoals hierna overwogen 
en berekend.

4.  Het arbeidshof verwerpt  de forfaitaire  onkostenvergoeding van 1.488,00 euro per 
jaar daar een dergelijke vergoeding geen loon uitmaakt en niet bewezen wordt dat deze de 
normale uitgaven te boven gaat. De (eiser) heeft dit trouwens evenmin als voordeel in 
natura aangegeven aan de fiscus, minstens wordt dit niet bewezen. Dit bedrag kan niet 
mee berekend worden om het jaarloon van de (eiser) te bepalen. De (eiser) toont evenmin 
aan dat hij deze kosten als loon heeft beschouwd of aangegeven. Het feit dat de kosten 
forfaitair werden berekend in functie van de graad bewijst daarom niet dat het hier gaat 
om verdoken loon. Het arbeidshof neemt logischerwijze aan dat de (eiser) wanneer hij de 
baan op moet en zich naar klanten en werven moet begeven kosten heeft  inherent aan 
deze bezoeken en verplaatsingen. Volgens de (verweerster) heeft de (eiser) telkens onkos-
tennota's voor verplaatsingen ingediend, hetgeen dan flagrant in strijd is met de stelling 
van de (eiser) zelf.

5. Wat het bruto jaarsalaris betreft kan het de (eiser) evenmin volgen waar dit berekend 
wordt op 82.386,67 euro. Dit jaarloon wordt als volgt vastgesteld: vast loon 3.735,30 euro 
per maand (zie loonfiches, stukken II/20) x 13,92 = 51.995,37, meer de groepsverzekering 
4.197,12 euro (zie stuk II/19 (van de eiser)) en de hospitalisatie-verzekering 300,00 euro; 
hetzij in het totaal: 56.492,49 euro. De oudejaarspremie is reeds inbegrepen in het jaar-
loon gezien de gebruikte formule (maandloon x 13,92).

6. Het gebruik laptop en GSM wordt niet aanvaard als zijnde voordelen. Deze werden 
hem enkel ter beschikking gesteld voor professionele doeleinden (zie artikel 38 arbeidsre-
glement,  stuk 11 (van de verweerster)).  De (eiser) bewijst  niet dat hij de laptop en de 
GSM voor private doeleinden mocht gebruiken. Een dergelijk gebruik kan dan ook niet 
als een voordeel  worden  beschouwd,  zelfs  niet  wanneer  deze zeer  bescheiden werden 
begroot. Ook de onkostenvergoeding kan niet in rekening worden gebracht, zoals hoger 
overwogen.

7. De overuren worden niet aanvaard gezien deze niet worden bewezen door de (eiser) 
(noch vermeld op de loonbrieven). De (eiser) bewijst geen overwerk, noch de hoegroot-
heid  ervan.  In  graad  van  beroep  berust  hij  in  de  afwijzing  van  zijn  vordering.  Het 
arbeidshof gaat om die redenen dan ook niet in op de argumenten die de (verweerster) 
dienaangaande heeft ontwikkeld.

8.  De  contractbreuk  in  hoofde  van  de  (verweerster)  kan  enkel,  gezien  de  concrete 
omstandigheden van deze zaak en in het bijzonder het feit dat de (eiser) bijna onmiddel-
lijk na het inroepen van de eenzijdige wijziging door de (verweerster) gestart is met een 
nieuwe firma (met trouwens dezelfde activeiten), aanleiding geven tot een vergoeding aan 
de (eiser) gelijk aan 6 maand loon hetzij 28.246,25 euro bruto. De (verweerster) die de 
verantwoordelijkheid  draagt  voor  de  eenzijdige  wijziging  kan  echter  geen  aanspraak 
maken op een vergoeding vanwege de (eiser).

9. De eerste rechter kan derhalve niet gevolgd worden zodat het hoger beroep op dit 
punt gegrond  voorkomt"  (blz.  19,  vanaf  "b.  Nopens de begroting van  de opzeggings-
vergoeding", t.e.m. blz. 20, van het bestreden arrest).

Grieven
Op grond van artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten  (hieronder  afgekort  als  de  Arbeidsovereenkomstenwet)  is  de  partij  die  de 
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arbeidsovereenkomst  gesloten  voor  onbepaalde  tijd  op  onregelmatige  wijze  beëindigt, 
gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon en 
de  voordelen  verworven  krachtens  de  overeenkomst  overeenstemmende  hetzij  met  de 
duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Om de opzeggingsvergoeding te berekenen dient aldus de duur van de opzeggingster-
mijn die door de onregelmatig beëindigende partij in acht had dienen genomen te worden, 
bepaald te worden.

Krachtens artikel 82, §3, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, wordt, wanneer 
het jaarlijks loon van de bediende de in dat artikel bepaalde grens overschrijdt, de door de 
werkgever ten aanzien van de bediende in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld 
hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt 
gegeven, hetzij, indien de partijen geen dergelijke overeenkomst hebben gesloten, door de 
rechter. Indien de partijen niet tot een akkoord komen, behoort het dus aan de rechter om 
de opzeggingstermijn te bepalen.

Het arbeidshof beslist dat de verweerster (werkgever) op grond van artikel 39, §1, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet  aan de eiser  (werknemer)  een opzeggingsvergoeding  is 
verschuldigd (blz. 19, punt 1, van het bestreden arrest).

Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest en de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser een bediende was wiens jaarloon de in 
artikel 82, §3, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde grens overschrijdt, 
en dat tussen de partijen geen overeenkomst werd gesloten over de duur van de opzeg-
gingstermijn.

De duur van de opzeggingstermijn die door de verweerster (werkgever) ten aanzien van 
de eiser (werknemer) in acht genomen had dienen te worden, dient aldus, overeenkomstig 
artikel 82, §3, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, bij ontstentenis van overeen-
komst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging werd gegeven, door de 
rechter bepaald te worden.

(...) 
1.2. Tweede onderdeel
1.2.1.  De  door  de  rechter  vast  te  stellen  opzeggingstermijn  die  een  werkgever  ten 

aanzien van een bediende wiens jaarloon de in artikel 82, §3, eerste lid, van de Arbeids-
overeenkomstenwet  bepaalde grens overschrijdt,  in acht had moeten nemen en die als 
basis moet dienen voor de berekening van de door de werkgever verschuldigde opzeg-
gingsvergoeding, moet worden bepaald met inachtneming van de op het tijdstip van de 
kennisgeving  van  de  opzegging  of  het  ontslag  bestaande  kans  voor  de  bediende  om 
spoedig een gelijkwaardige en passende dienstbetrekking te vinden.

De kans voor de bediende om spoedig een gelijkwaardige en passende dienstbetrekking 
te  vinden,  moet  door  de  rechter  worden  bepaald  "gelet  op"  de  anciënniteit  van  de 
bediende, zijn leeftijd,  de belangrijkheid van zijn functie  en het bedrag van zijn loon, 
naargelang van de elementen eigen aan de zaak.

De rechter dient bij de bepaling van de duur van de hier bedoelde in acht te nemen 
opzeggingstermijn slechts rekening te houden met de feiten die bestonden op het tijdstip 
van het ontslag in zoverre die feiten de voor de bediende bestaande kans om spoedig een 
gelijkwaardige en passende dienstbetrekking te vinden, beïnvloeden.

De rechter mag dus bij de bepaling van de duur van die opzeggingstermijn geen reke-
ning houden met gedragingen of omstandigheden die zich na het ontslag hebben voorge-
daan of zich eventueel zouden kunnen voordoen,  noch met feiten die de mogelijkheid 
voor  de bediende om een gelijkwaardige  en passende dienstbetrekking te  vinden,  niet 
beïnvloeden.
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1.2.2. Het arbeidshof overweegt dat het "geen schalen of formules, die trouwens geen 
enkele wettelijke basis hebben, hanteert, maar rekening houdt met de concrete omstandig-
heden, zoals daar zijn het feit dat (de eiser' amper één maand later - volgens de conclusies 
van de (verweerster) - een vennootschap heeft opgericht met dezelfde activiteiten als de 
(verweerster)  (BVBA  VEDECOM,  die  de  bestuurder  is  van  de  NV  AVALON,  met 
dezelfde activiteiten als (die van de verweerster)), de anciënniteit (sinds 1 oktober 1989), 
de functie (bediende, projectmanager), de leeftijd (° 17 augustus 1962), het loon van (de 
eiser; het arbeidshof vermeldt verkeerdelijk 'verweerster') en de wederzijdse belangen van 
de partijen" (blz. 19, nr. 2, van het bestreden arrest).

Verder in het bestreden arrest overweegt het arbeidshof ook nog dat "de contractbreuk 
in hoofde van de (verweerster) enkel, gezien de concrete omstandigheden van deze zaak 
en in het bijzonder het feit dat de eiser bijna onmiddellijk na het inroepen van de eenzij-
dige  wijziging  door  de  (verweerster)  gestart  is  met  een  nieuwe  firma  (met  trouwens 
dezelfde activiteiten), aanleiding kan geven tot een vergoeding aan (de eiser) gelijk aan 6 
maand loon hetzij  28.246,25 euro bruto" (blz.  20,  nr.  8,  eerste zin,  van het bestreden 
arrest).

Het arbeidshof houdt bij het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn waarop de 
eiser  aanspraak kan  maken  (en bijgevolg  bij  het  bepalen van de door  de verweerster 
verschuldigde opzeggingsvergoeding) aldus rekening met het feit dat de eiser amper één 
maand later een vennootschap heeft  opgericht met dezelfde activiteiten als die van de 
verweerster  of  m.a.w.  bijna onmiddellijk  na het  inroepen van  de eenzijdige  wijziging 
gestart is met een nieuwe firma die dezelfde activiteiten uitoefent als de verweerster.

Het feit dat de eiser bijna onmiddellijk na het inroepen van de eenzijdige wijziging, 
zijnde het ontslag, gestart is met een nieuwe firma (een vennootschap heeft opgericht) die 
dezelfde activiteiten uitoefent als de verweerster, heeft zich voorgedaan na het ontslag. 
Bovendien beïnvloedt dat feit niet de mogelijkheid voor de eiser om een gelijkwaardige 
en passende dienstbetrekking te vinden.

Conclusie
Bij het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn waarop de eiser aanspraak kan 

maken, houdt het arbeidshof niet wettig rekening met het feit dat de eiser bijna onmiddel-
lijk na het inroepen van de eenzijdige wijziging,  zijnde het ontslag,  gestart  is met een 
nieuwe firma (een vennootschap heeft opgericht) die dezelfde activiteiten uitoefent als de 
verweerster (schending van artikel 82, §3, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof stelt het bedrag van de door de verweer-
ster aan de eiser verschuldigde opzeggingsvergoeding dan ook niet wettig  vast  op zes 
maanden loon, hetzij 28.246,25 euro (schending van artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet,  is de werk-
gever  die  de  voor  onbepaalde  tijd  gesloten  arbeidsovereenkomst  beëindigt 
zonder dringende reden of zonder inachtneming van de aan de bediende toeko-
mende opzeggingstermijn, de betaling van een opzeggingsvergoeding verschul-
digd die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de 
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arbeidsovereenkomst,  overeenstemmend met de duur van de aan  de bediende 
toekomende opzeggingstermijn.

De rechter die de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn en de forfai-
taire opzeggingsvergoeding moet bepalen, dient dit te doen met inachtneming 
van het loon op het tijdstip van de kennisgeving van het ontslag of van de vast-
stelling van de onregelmatige beëindiging van de overeenkomst en met inachtne-
ming van de voor de bediende op dat ogenblik bestaande kans om een gelijk-
waardige, passende betrekking te vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn anciënniteit 
in het bedrijf en zijn functie.

Voor het bepalen van de hoegrootheid van deze opzeggingsvergoeding mag, 
gelet  op  het  forfaitair  karakter  ervan,  geen  rekening  gehouden  worden  met 
omstandigheden die zich na de kennisgeving van het ontslag of na de vaststelling 
van de onregelmatige beëindiging van de overeenkomst hebben voorgedaan.

2. Door voor het bepalen van de hoegrootheid van de verschuldigde opzeg-
gingsvergoeding  rekening  te  houden  met  de  omstandigheid  dat  de  eiser  een 
maand na zijn vaststelling van de onregelmatige beëindiging van de overeen-
komst door de verweerster een vennootschap opgericht heeft met dezelfde activi-
teiten als deze van de verweerster, schendt het arrest de artikelen 39, §1, en 82, 
§3, van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Het onderdeel is gegrond.

Overige middelen

3. De overige middelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de verweerster veroordeelt tot het 
betalen aan de eiseres van een opzeggingsvergoeding ten belope van 28.246,25 
euro, vermeerderd met de interest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

5 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. van 
Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 6

3° KAMER - 5 januari 2009

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN - 
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VOORWAARDEN VOOR VERKIESBAARHEID - BEHOREN TOT EEN WERKNEMERSCATEGORIE - 
INSCHRIJVING OP EEN KIEZERSLIJST

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL

1º Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het bepaalde in de slotzin van artikel 33,§1, vierde lid, 
van de wet van 4 december 2007, dat "het behoren tot een categorie van werknemers 
wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven", er  
enkel toe strekt problemen te vermijden die kunnen ontstaan wanneer een kandidaat in  
de  loop  van  de  verkiezingsprocedure  van  werknemerscategorie  verandert,  in  het  
bijzonder  wanneer  de  wijziging  van  categorie  plaatsvindt  nadat  de  kandidatenlijst 
definitief  is  geworden,  maar  niet  tot  doel  heeft  een  bijkomende 
verkiesbaarheidsvoorwaarde  die  niet  in  de  Bedrijfsorganisatiewet  en  de  Wet  Welzijn 
Werknemers is bepaald, namelijk op een kiezerslijst ingeschreven zijn, in te voeren. (Art. 
33, §1, vierde lid van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen 
van het jaar 2008)

2º Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten voordele  
van 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.)

(WIT-GELE KRUIS VAN OOST-VLAANDEREN vzw T. A.B.V.V. e.a.; ten aanzien van A.C.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.08.0101.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een vonnis,  op 15 april  2008 in  laatste 
aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Gent.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 18, eerste lid, en 33, §1, inzonderheid vierde lid, van de wet van 4 

december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008;
- de artikelen 19 en 21, §2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 

van het bedrijfsleven;
- de artikelen 59 en 61 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de arbeidsrechtbank de vordering van de eiseres te 

zeggen voor recht dat de kandidatuurstelling van de verweerster ongeldig is en dat de 
verweerster niet aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet, toelaatbaar maar ongegrond. 
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De arbeidsrechtbank 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:

"A. Nopens de aangevoerde ongeldigheid van de kandidatuurstelling van (de verweer-
ster) omwille van het niet voldoen aan de verkiesbaarheidvoorwaarden

(...)
3. Beoordeling door de rechtbank 
3.1. Juridisch kader
De verkiesbaarheidvoorwaarden zijn limitatief opgesomd in de wet. Er kunnen geen 

bijkomende voorwaarden voor de kandidaatstelling worden toegevoegd (...). De kandidaat 
moet op de datum van de verkiezingen, in casu dus op 13 mei 2008, aan de door de wet 
gestelde verkiesbaarheidvoorwaarden voldoen (...).

Er gelden zowel expliciete als zogenaamde impliciete verkiesbaarheidvoorwaarden (...).
Tot de expliciete verkiesbaarheidvoorwaarden behoren de volgende vereisten:
1. 'werknemer' zijn;
2. voldoen aan zekere leeftijdsvoorwaarden: ten minste 18 jaar oud zijn en de leeftijd 

van vijfenzestig jaar niet bereikt hebben;
3. voldoen aan zekere anciënniteitvoorwaarden;
4. geen preventieadviseur zijn;
5. niet behoren tot het leidinggevend personeel.
Als zogenaamde impliciete verkiesbaarheidvoorwaarden gelden navolgende vereisten:
1. de kandidaat moet behoren tot de technische bedrijfseenheid;
2. de kandidaat moet lid zijn van de vakbond die de kandidatuur voordraagt;
3. de kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één kandidatenlijst;
4. de kandidaat moet behoren tot de categorie waarvoor men kandidaat is.
De werkgever die een bepaalde kandidatuur betwist, draagt als eisende partij de bewijs-

last dat de verkiesbaarheidvoorwaarden niet vervuld zijn.
3.2. Toepassing in concreto
De rechtbank stelt vast dat de betwisting of (de verweerster) al dan niet beantwoordt 

aan de expliciete en impliciete verkiesbaarheidvoorwaarden zich toespitst op de (impli-
ciete) vereiste dat de kandidaat moet 'behoren tot de categorie waarvoor hij of zij zich 
kandidaat stelt'.

Voor de sociale verkiezingen van 2008 wordt  deze voorwaarde nader geregeld door 
artikel 33, §1, vierde lid, van de wet sociale verkiezingen:

'Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en plaatsvervan-
gende  mandaten  toegekend  kunnen  worden.  De  kandidaten-arbeiders,  kandidaten-
bedienden,  kandidaten-jeugdige  werknemers  en  kandidaten-kaderleden  moeten  onder-
scheidenlijk behoren tot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen en 
moeten behoren tot de technische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorge-
dragen. Het behoren tot de categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de 
kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven'.

Met name de laatste zinsnede uit artikel 33, §1, vierde lid, van de wet Sociale Verkie-
zingen, namelijk dat 'het behoren tot de categorie van werknemers wordt vastgesteld in 
functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven', geeft in casu aanleiding 
tot discussie.
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Volgens  (de  eiseres)  houdt  deze  voorwaarde  in  dat  men  -  om zich  verkiesbaar  te 
kunnen stellen in het kader van de sociale verkiezingen van 2008 - op de kiezerslijst moet 
staan, aangezien men anders nooit kan beantwoorden aan de verkiesbaarheidvoorwaarde 
van het behoren tot de categorie waarvoor men zich kandidaat stelt.

De rechtbank treedt deze zienswijze  niet  bij.  Samen met  de arbeidsauditeur is deze 
rechtbank de mening toegedaan dat de interpretatie die de eisende partij aan de laatste zin 
van  artikel  33,  §1,  vierde  lid,  van  de  wet  Sociale  Verkiezingen  verleent,  een  nieuwe 
verkiesbaarheidvoorwaarde toevoegt, namelijk dat men op de kiezerslijst dient vermeld te 
staan.  Het  toevoegen  van  een  dergelijke  bijkomende  verkiesbaarheidvoorwaarde  is 
evenwel niet toegelaten, gelet op het feit dat deze voorwaarden limitatief zijn opgesomd 
in de wet.

Op de eerste plaats stelt de arbeidsauditeur in dit verband, naar het oordeel van deze 
rechtbank terecht,  dat  de betwiste  zinsnede in  artikel  33,  §1,  vierde lid,  in  zijn  juiste 
context dient gelezen te worden. Met die zin wenste de wetgever meer bepaald de bewijs-
perikelen in verband met  tot  welke categorie een bepaalde werknemer behoort,  indien 
daarover betwisting bestaat, duidelijk(er) en eenduidig(er) te regelen, meer bepaald door 
te stipuleren dat in voorkomend geval de plaats op de kiezerslijsten beslissend is. Dat deze 
zinsnede tegen deze specifieke achtergrond moet worden begrepen, blijkt tevens uit de 
rechtsleer die beide partijen aanhalen ((...) 'Zo oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel 
dat de werknemer die op de kiezerslijsten van de jongeren stond, zich niet kandidaat kan 
stellen voor de bedienden. Doordat voor jongeren geen lijst was ingediend kon er (...) ook 
geen wijzigende  lijst  worden  neergelegd  (...).  De Arbeidsrechtbank van Gent was van 
mening dat een arbeider die conventioneel het bediendenstatuut had, enkel als arbeider 
kon worden voorgedragen - zelfs al stond hij op de kiezerslijst voor de bedienden. Thans 
is deze discussie beslecht. Er is immers expliciet bepaald dat de kandidaat moet voor-
komen op de kiezerslijst van de categorie waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt').

Het  advies  van  de Nationale  Arbeidsraad  nr.  1563 van  18 juli  2006,  waarnaar  (de 
eiseres) verwijst in haar besluiten na advies arbeidsauditoraat (...), koppelt de invoering 
van de laatste zinsnede in artikel 33, §1, vierde lid, van de wet Sociale Verkiezingen even-
eens aan de (bewijs)problemen in verband met de verkiesbaarheidvereiste van het behoren 
tot een bepaalde categorie.

De rechtbank stelt  vast  dat  er in casu tussen partijen echter geen betwisting bestaat 
omtrent het feit dat (de verweerster) tot de categorie van de bedienden behoort en dat zij 
zich tevens voor deze categorie kandidaat heeft gesteld. Bijgevolg dient de laatste zin van 
artikel  33, §1, vierde lid, van de wet  Sociale Verkiezingen in casu geen toepassing te 
vinden: er dient niet gekeken te worden naar de kiezerslijst, aangezien niet betwist wordt 
dat (de verweerster) tot de categorie van bedienden behoort en zij zich eveneens voor deze 
categorie kandidaat heeft gesteld.

De interpretatie van de laatste zinsnede in artikel 33, §1, vierde lid, die (de eiseres) 
thans voorhoudt, namelijk (dat) omwille van het feit dat (de verweerster) niet voorkomt 
op de kiezerslijst (en nagelaten heeft daartegen beroep aan te tekenen), zij niet kan beant-
woorden aan de voorwaarde dat men moet behoren tot de categorie waarvoor men zich 
kandidaat stelt - ook al bestaat er daarover, zoals gezegd, in casu geen betwisting -, treedt 
deze rechtbank, net zoals de arbeidsauditeur, niet bij. Een dergelijke interpretatie leidt tot 
het bestaan van een nieuwe verkiesbaarheidvoorwaarde, namelijk dat een kandidaat - ook 
indien er geen betwisting bestaat  over  de categorie waartoe hij  of zij  behoort  -  op de 
kiezerslijst  vermeld dient te staan om zich geldig kandidaat te kunnen stellen. Terecht 
wijst  de auditeur in haar  schriftelijk  advies  erop dat de invoering van een dergelijke, 
nieuwe  voorwaarde  geen  steun vindt  in  de parlementaire  voorbereidingen  van  de wet 
Sociale Verkiezingen (...).
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Noch in de algemene commentaar, noch in de artikelsgewijze bespreking, noch in het 
advies van de Raad van State wordt op enigerlei wijze melding gemaakt van een derge-
lijke, bijkomende voorwaarde. Evenmin wordt er in de twee adviezen van de Nationale 
Arbeidsraad ter evaluatie van de vorige sociale verkiezingen, met nummers 1576 en 1577, 
gewag gemaakt van de noodzaak of de wenselijkheid om een dergelijke algemene nieuwe 
verkiesbaarheidvoorwaarde (vermeld staan op de kiezerslijst) in te voeren (...).

Hogerop  werd  aangegeven  dat  de  verkiesbaarheidvoorwaarden  limitatief  in  de  wet 
opgesomd  zijn.  Op basis  hiervan  werd  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  wet  Sociale 
Verkiezingen in de doctrine de stelling verdedigd dat 'op een kiezerslijst staan' niet als een 
bijkomende verkiesbaarheidvoorwaarde kan worden opgelegd (...). De rechtbank stelt vast 
dat na de inwerkingtreding van de Wet Sociale Verkiezingen deze stelling in de doctrine 
onverkort gehandhaafd blijft (...).

Mede om die reden meent de rechtbank dan ook dat (de verweerster) een geldige kandi-
datuur kon indienen, ondanks het feit dat haar naam niet op de kiezerslijst voorkomt. Het 
feit dat en de reden(en) waarom (de verweerder en de verweerster) geen beroep hebben 
aangetekend tegen deze kiezerslijsten - evenals de vraag wie daarvoor de verantwoorde-
lijkheid draagt -, zijn bijgevolg in casu niet relevant voor de beoordeling van de geldig-
heid van de kandidatuur van (de verweerster).

Gelet  op het  feit  dat  (de  verweerster)  tot  de  categorie  van  de  bedienden behoort  - 
hetgeen (de eiseres) niet betwist - en dat deze categorie vermeld werd op de indiening, bij 
brief van 11 maart  2008,  van de kandidatenlijst  van (de verweerder),  beantwoordt  (de 
verweerster) aan de impliciete verkiesbaarheidvoorwaarde van het behoren tot de cate-
gorie waarvoor men kandidaat is, ook al staat (de verweerster) niet vermeld op de kiezers-
lijst. Dit laatste heeft gevolgen voor de uitoefening van het kiesrecht van (de verweerster) 
op 13 mei 2008 (...), maar niet op het vlak van de beoordeling of (de verweerster) aan de 
verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet.

De kandidatuur van (de verweerster)  beantwoordt  aan de verschillende expliciete en 
impliciete  verkiesbaarheidvoorwaarden"  (5de  blad,  tweede  helft,  en  7de  blad,  tweede 
helft, tot 10de blad, van het bestreden vonnis).

Grieven
De sociale verkiezingen voor het jaar 2008 zijn geregeld bij de wet van 4 december 

2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, hieronder afgekort als wet 
van 4 december 2007.

Artikel 33, §1, vierde lid, van de wet van 4 december 2007 bepaalt dat op de kandida-
tenlijsten niet meer kandidaten mogen voorkomen dan er gewone en plaatsvervangende 
mandaten  kunnen  worden  toegekend.  De  kandidaten-arbeiders,  kandidaten-bedienden, 
kandidaten-jeugdige  werknemers  en  kandidaten-kaderleden  moeten  onderscheidenlijk 
behoren tot  de  categorie  waarvoor  zij  ter  verkiezing  worden  voorgedragen  en moeten 
behoren tot de technische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorgedragen. Het 
behoren tot  een categorie  werknemers  wordt  vastgesteld  in  functie  van  de kiezerslijst 
waarop de werknemer is ingeschreven, aldus de voornoemde bepaling.

Luidens artikel 18, eerste lid, van de wet van 4 december 2007 worden de kiezers op 
afzonderlijke lijsten ingeschreven naargelang zij in functie van de aangifte overgemaakt 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als arbeider of als bediende moeten worden 
beschouwd. Binnen het kader van een procedure betreffende de sociale verkiezingen kan 
de arbeidsrechtbank dus niet zelf oordelen of een werknemer arbeider of bediende is als 
bedoeld  in  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de  arbeidsovereenkomsten.  Enkel  de 
aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is daartoe bepalend.

1. Eerste onderdeel
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1.1. Luidens artikel 2 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkie-
zingen van het jaar 2008, is die wet van toepassing onverminderd de bepalingen van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, hieronder afge-
kort als Bedrijfsorganisatiewet, en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, hieronder afgekort als Wet Welzijn 
Werknemers.

Op grond van artikel 19 van de Bedrijfsorganisatiewet en artikel 59 van de Wet Welzijn 
Werknemers moet, om als afgevaardigde van het personeel verkiesbaar te zijn voor de 
ondernemingsraad, respectievelijk het comité voor preventie en bescherming op het werk, 
de  werknemer  aan  een  aantal  (expliciete)  verkiesbaarheidvoorwaarden  voldoen  wat 
betreft  leeftijd  en  anciënniteit,  mag  hij  geen  preventieadviseur  zijn  en  mag  hij  niet 
behoren tot het leidinggevend personeel. Bovendien is het verboden eenzelfde kandida-
tuur op meer dan één lijst voor te dragen.

Luidens de artikelen 21, §2, van de Bedrijfsorganisatiewet en 61 van de Wet Welzijn 
Werknemers neemt het mandaat van een personeelsafgevaardigde onder meer een einde 
indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie die zijn kandidatuur 
heeft voorgedragen (4°) en indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van 
werknemers waartoe hij behoorde op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organi-
satie die de kandidatuur heeft voorgedragen, het behoud van het mandaat vraagt bij ter 
post aangetekend schrijven, gericht aan de werkgever (6°).

1.2. Uit het geheel van de hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen, en meer in het 
bijzonder uit de samenlezing van enerzijds artikel 33, §1, vierde lid, van de wet van 4 
december  2007  (luidens  welk  de  kandidaten-arbeiders,  de  kandidaten-bedienden,  de 
kandidaten-jeugdige werknemers en de kandidaten-kaderleden onderscheidenlijk moeten 
behoren tot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen en het behoren 
tot een categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop 
de werknemer is ingeschreven, wat krachtens artikel 18 van diezelfde wet gebeurt naarge-
lang  de  werknemer  in  functie  van  de  aangifte  overgemaakt  aan  de  Rijksdienst  voor 
Sociale Zekerheid als arbeider of als bediende moet worden beschouwd), en anderzijds de 
artikelen 21, §2, 6°, van de Bedrijfsorganisatiewet en 61, 6°, van de Welzijnswet Werkne-
mers (luidens welk het mandaat van personeelsafgevaardigde een einde neemt indien de 
betrokkene niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij behoorde op 
het ogenblik van de verkiezingen),  volgt  dat enkel  werknemers  die op een kiezerslijst 
staan vermeld, zich kandidaat kunnen stellen voor een mandaat van personeelsafgevaar-
digde in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemings-
raad. Enkel op grond van de inschrijving op de kiezerslijsten kan immers worden uitge-
maakt of een werknemer tot de categorie van arbeiders of bedienden behoort.

2. De arbeidsrechtbank stelt vast dat de eiseres, gelet op de omvang van haar perso-
neelsbestand, ertoe gehouden is sociale verkiezingen te organiseren, dat de datum voor de 
verkiezingen is vastgelegd op 13 mei 2008, en dat er voor het comité voor preventie en 
bescherming op het werk en de ondernemingsraad respectievelijk 10 en 11 effectieve en 
plaatsvervangende mandaten zijn (4de blad, derde alinea, van het bestreden vonnis).

De arbeidsrechtbank vervolgt dat tussen de partijen niet ter discussie staat dat de naam 
van de verweerster niet vermeld staat op de kiezerslijsten die op 13 februari 2008 werden 
aangeplakt alsook dat tegen die kiezerslijsten geen beroep werd aangetekend (4de blad, 
vierde alinea, van het bestreden vonnis).

Vervolgens stelt de arbeidsrechtbank vast dat de verweerder per aangetekende brief van 
11 maart 2008, verstuurd op 12 maart 2008, zijn kandidatenlijst voor de sociale verkie-
zingen bij de eiseres heeft ingediend met daarop de vermelding dat de verweerster kandi-
daat is voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de onderne-
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mingsraad, en dat voor de categorie bedienden, alsook dat zij de enige kandidaat is (4de 
blad, laatste alinea, van het bestreden vonnis).

3. De arbeidsrechtbank oordeelt dat de kandidatuurstelling van de verweerster geldig is, 
ondanks  het  feit  dat  haar  naam niet  op  de  kiezerslijsten  voorkomt  (10de blad,  eerste 
alinea,  derde lid,  van  het bestreden vonnis).  Volgens  de arbeidsrechtbank is  voor  een 
geldige kandidatuurstelling niet vereist dat de betrokken werknemer op de kiezerslijsten 
vermeld staat (zie 8ste blad, onderaan, en 9de blad, bovenaan, van het bestreden vonnis) 
en moet de laatste zinsnede van artikel  33, §1, vierde lid, van de wet van 4 december 
2007, m.n. dat het behoren tot de categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie 
van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven, tegen zijn specifieke achter-
grond worden begrepen, zijnde in de context van het bewijs (9de blad, tweede alinea, van 
het bestreden vonnis). De arbeidsrechtbank stelt vast dat in deze zaak tussen de partijen 
geen  betwisting  bestaat  over  het  feit  dat  de  verweerster  behoort  tot  de  categorie  van 
bedienden en oordeelt dat de voornoemde regel van artikel 33, §1, vierde lid, van de wet 
van 4 december 2007 in deze zaak dan ook geen toepassing vindt (10de blad, tweede 
alinea, laatste lid, van het bestreden vonnis).

Aangezien de - overigens door de arbeidsrechtbank erkende (8ste blad, eerste alinea, 
laatste punt 4., van het bestreden vonnis) - verkiesbaarheidvoorwaarde dat de kandidaat 
moet behoren tot de categorie van werknemers waarvoor hij ter verkiezing wordt voorge-
dragen, impliceert dat de kandidaat op de kiezerslijst van die categorie van werknemers 
moet  zijn ingeschreven,  oordeelt  de arbeidsrechtbank,  na te hebben vastgesteld dat de 
naam van de verweerster niet is vermeld op de kiezerslijsten, niet wettig dat de kandida-
tuurstelling van de verweerster geldig is (schending van alle in de aanhef van het middel 
opgesomde  wettelijke  bepalingen,  met  uitzondering  van  artikel  149  van  de  gecoördi-
neerde Grondwet).

Alleszins ligt de vereiste ingeschreven te zijn op de kiezerslijst van de categorie waar-
voor men zich kandidaat stelt, vervat in de laatste zinsnede van artikel 33, §1, vierde lid, 
van de wet van 4 december 2007, luidens welk het behoren tot de categorie van werkne-
mers  wordt  vastgesteld  in  functie  van  de  kiezerslijst  waarop  de  werknemer  is  inge-
schreven. Anders dan de arbeidsrechtbank oordeelt, vindt die bepaling niet alleen toepas-
sing in  geval  van  bewijsproblemen,  maar  geldt  zij  onverkort.  De beslissingen  van  de 
arbeidsrechtbank  dat  de  voornoemde  bepaling  tegen  zijn  specifieke  achtergrond  moet 
worden begrepen, zijnde in de context van het bewijs, en dat die bepaling in deze zaak 
geen toepassing vindt aangezien tussen de partijen geen betwisting bestaat over het feit 
dat de verweerster behoort tot de categorie van bedienden, zijn dan ook niet naar recht 
verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wettelijke bepa-
lingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Conclusie
De arbeidsrechtbank oordeelt niet wettig dat het vermeld staan op de kiezerslijsten geen 

verkiesbaarheidvoorwaarde is en oordeelt derhalve niet wettig dat de kandidatuurstelling 
van de verweerster, van wie de rechtbank vaststelt dat haar naam niet op de kiezerslijsten 
voorkomt, geldig is (schending van de artikelen 2, 18, eerste lid, en 33, §1, inzonderheid 
vierde lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het 
jaar 2008, 19 en 21, §2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven en 59 en 61 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk).

2. Tweede onderdeel
1. Uit de wettelijke bepalingen vermeld vóór het eerste onderdeel van dit middel volgt 

dat het behoren tot een categorie werknemers wordt vastgesteld op grond van de kiezers-
lijst  waarop  de  werknemer  is  ingeschreven  en  dat  de  kiezers  op  afzonderlijke  lijsten 
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worden ingeschreven naargelang zij volgens de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid als arbeider of als bediende moeten worden beschouwd.

De vereiste dat de kandidaten behoren tot de categorie van werknemers waarvoor zij als 
personeelsafgevaardigde  worden  voorgedragen,  moet  aldus  worden  afgetoetst  aan  hun 
inschrijving op de kiezerslijsten waarbij de kiezers worden ingeschreven naargelang zij 
volgens de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als arbeider of als bediende 
moeten worden beschouwd.

2.  In  het  bestreden  vonnis  oordeelt  de  arbeidsrechtbank dat  de  kandidatuur  van  de 
verweerster, ondanks het feit dat haar naam niet op de kiezerslijst voorkomt, geldig is, op 
grond van de vaststellingen dat de verweerster behoort tot de categorie van de bedienden, 
dat zulks door de partijen niet wordt betwist en dat zij zich voor die categorie kandidaat  
heeft gesteld (9de blad, tweede alinea, laatste lid, en 10de blad, voorlaatste alinea, van het 
bestreden vonnis).

Nergens in het bestreden vonnis gaat de arbeidsrechtbank evenwel na of noch stelt het 
vast dat de verweerster volgens de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid als bediende moet worden beschouwd. Evenmin blijkt dat uit enig stuk waarop 
uw Hof vermag acht te slaan.

Aangezien de arbeidsrechtbank vaststelt  dat de naam van de verweerster niet op de 
kiezerslijsten  staat  vermeld,  is,  bij  ontstentenis  van  de  vaststelling  dat  de  verweerster 
volgens de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bediende 
moet worden beschouwd, de beslissing dat de kandidatuur van de verweerster geldig is, 
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 18, eerste lid, en 33, §1, inzonder-
heid vierde lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van 
het jaar 2008).

Minstens  maken  de  vaststellingen  en  overwegingen  van  het  bestreden  vonnis  het 
wettigheidstoezicht van het Hof op de beslissing dat de kandidatuur van de verweerster 
geldig is, onmogelijk (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Conclusie
De arbeidsrechtbank beslist op grond van de loutere vaststellingen dat de verweerster 

behoort tot de categorie van de bedienden, dat zulks door de partijen niet werd betwist en 
dat de verweerster zich voor die categorie kandidaat heeft gesteld, niet wettig dat haar 
kandidatuurstelling geldig is (schending van de artikelen 18, eerste lid, en 33, §1, inzon-
derheid vierde lid, van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen 
van het jaar 2008). Minstens is die beslissing niet wettig gemotiveerd aangezien zij het 
Hof niet in staat stelt zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen (schending van artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale 
verkiezingen  van  het  jaar  2008,  is  die  wet  van  toepassing,  onverminderd  de 
bepalingen  van de wet  van 20 september  1948 houdende organisatie  van het 
bedrijfsleven,  hierna  Bedrijfsorganisatiewet  genoemd,  en  van  de  wet  van  4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, hierna Wet Welzijn Werknemers genoemd.
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Krachtens de artikelen 19, eerste lid, van de Bedrijfsorganisatiewet en 59, §1, 
eerste  lid,  van de  Wet  Welzijn  Werknemers,  moeten de  werknemers,  om als 
personeelsafgevaardigde verkiesbaar te zijn, op de datum van de verkiezingen 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ten minste 18 jaar oud zijn (...);

2° geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, noch de hoedanigheid 
hebben van preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescher-
ming op het werk(...);

3° (...) minstens zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridi-
sche entiteit  waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseen-
heid, gevormd door verschillende juridische entiteiten (...);

4° de leeftijd van vijfenzestig jaar niet hebben bereikt.

Krachtens de artikelen 21, §2, van de Bedrijfsorganisatiewet en 61 van de Wet 
Welzijn  Werknemers,  neemt  het  mandaat  van  personeelsafgevaardigde  onder 
meer een einde indien de betrokkene geen lid meer is van de representatieve 
werknemersorganisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen en indien hij niet 
meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij behoorde op het ogen-
blik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur heeft voorge-
dragen, het behoud van het mandaat vraagt bij ter post aangetekend schrijven, 
gericht aan de werkgever.

Krachtens  artikel  33,  §1, vierde en vijfde lid,  van de voormelde wet van 4 
december 2007:

-  mogen  op  de  kandidatenlijsten  niet  meer  kandidaten  voorkomen  dan  er 
gewone en plaatsvervangende mandaten kunnen toegekend worden;

- moeten de kandidaten behoren tot de technische bedrijfseenheid waar hun 
kandidatuur wordt voorgedragen;

- moeten de kandidaten-arbeiders, kandidaten-bedienden, kandidaten-jeugdige 
werknemers  en  kandidaten-kaderleden  onderscheidenlijk  behoren  tot  de  cate-
gorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen, waarbij het behoren tot 
een categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst 
waarop de werknemer is ingeschreven;

- mag er geen zelfde kandidaat op meer dan één kandidatenlijst worden voor-
gedragen.

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het bepaalde in de slotzin van artikel 33, 
§1, vierde lid, van de voormelde wet van 4 december 2007 dat "het behoren tot 
een categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst 
waarop  de  werknemer  is  ingeschreven",  er  enkel  toe  strekt  problemen  te 
vermijden die kunnen ontstaan wanneer een kandidaat in de loop van de verkie-
zingsprocedure van werknemerscategorie verandert, in het bijzonder wanneer de 
wijziging  van  categorie  plaatsvindt  nadat  de  kandidatenlijst  definitief  is 
geworden.  Die bepaling heeft  niet  tot  doel  een  bijkomende verkiesbaarheids-
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voorwaarde die niet in de Bedrijfsorganisatiewet en de Wet Welzijn Werknemers 
is bepaald, namelijk op een kiezerslijst ingeschreven zijn, in te voeren.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel werknemers die op een kiezerslijst 
staan vermeld, zich kandidaat kunnen stellen voor een mandaat van personeelsaf-
gevaardigde in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt mitsdien naar 
recht.

Tweede onderdeel

4. 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.

5. Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten 
voordele van 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.

6.  Uit  de stukken  waarop  het  Hof vermag acht  te  slaan,  blijkt  niet  dat  de 
partijen voor de feitenrechter enig feit hebben aangevoerd dat met het volgens 
het onderdeel te onderzoeken, maar beweerd niet onderzochte, gegeven verband 
houdt.

Uit de bestreden beslissing blijkt evenmin dat het bestreden vonnis feitelijke 
gegevens vaststelt  die  op de als  geschonden aangewezen  bepaling betrekking 
hebben.

Het onderdeel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk. 

(...)

Vordering tot bindendverklaring

9. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-
ring tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

5 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte..
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Nr. 7

2° KAMER - 6 januari 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE STAAT - 
KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 EVRM - GEVOLG - TOEPASSING BIJ 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE STAAT - STRAF - GEVOLG - TOEPASSING BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE 
REDELIJKE TERMIJN

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL IN DE 
OORSPONKELIJKE STAAT - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - STEDENBOUW - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE 
TERMIJN - GEVOLG

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN 
DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

1º en 2° De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat een  
straf is in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M, brengt enkel met zich mee dat de waarborgen  
van die bepaling moeten worden in acht genomen; het blijft voor de strafrechter mogelijk,  
ook wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, dit herstel te bevelen  
teneinde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden en te voorkomen 
dat de beklaagde het voordeel uit het door hem gepleegde misdrijf behoudt1. (Artt. 6.1 
EVRM, 149 en 150 Stedenbouwdecreet 1999)

3º, 4° en 5° Artikel 13 E.V.R.M. houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in  
artikel 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de 
strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval van de 
vordering  tot  herstel  in  de oorspronkelijke staat.  (Artt.  6.1 en 13 EVRM, 149 en 150 
Stedenbouwdecreet 1999)

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

ARREST

(A.R. P.08.0674.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 21 maart 2008. 

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

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0880.N, AC, 2008, nr 590; Cass., 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, 
AC, 2008, nr 608 met conclusie eerste advocaat-generaal DE SWAEF.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  21ter  Voorafgaande  Titel 
Wetboek van Strafvordering en artikel 6.1 EVRM: de appelrechters die een over-
schrijding van de redelijke termijn vaststellen, hadden naast het uitspreken van 
een lichtere straf ook het verval van de herstelvordering moeten vaststellen. 

2. De vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is in de 
zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel met zich mee dat de waarborgen van die 
bepaling moeten worden in acht genomen.

Het blijft voor de strafrechter mogelijk, ook wanneer hij vaststelt dat de rede-
lijke termijn is overschreden, dit herstel te bevelen teneinde de gevolgen van het 
stedenbouwmisdrijf  te doen ophouden en te voorkomen dat  de beklaagde  het 
voordeel uit het door hem gepleegde misdrijf behoudt.

3. Artikel 13 EVRM bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in 
dit verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechts-
hulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan 
door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 

Deze bepaling houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 
6.1 EVRM bedoelde redelijke termijn is  overschreden,  het  herstel  waarop  de 
strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het verval 
van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke staat.

Het middel faalt naar recht. 

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. M. Doutreluingne, Kortrijk.
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Nr. 8

2° KAMER - 6 januari 2009

1º MISDRIJF — ALLERLEI - KIESWETBOEK - ALS BIJZITTER OF PLAATSVERVANGEND BIJZITTER 
ZONDER WETTIGE REDEN NAGELATEN TE HEBBEN ZIJN AMBT TE VERVULLEN - WETTIGE REDEN - 
BEGRIP - TOEPASSING

2º VERKIEZINGEN - KIESWETBOEK - MISDRIJF - ALS BIJZITTER OF PLAATSVERVANGEND 
BIJZITTER ZONDER WETTIGE REDEN NAGELATEN TE HEBBEN ZIJN AMBT TE VERVULLEN - WETTIGE 
REDEN - BEGRIP - TOEPASSING

1º en 2° De wettige reden,  als  bedoeld in  artikel  95,  §10,  derde lid,  Kieswetboek,  dat  
strafbaar stelt de bijzitter of plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de 
reden van zijn  verhindering  niet  opgeeft  of  die zonder wettige reden nalaat  het  hem 
opgedragen ambt te vervullen, is iedere door de wet of het recht erkende grond van 
rechtvaardiging, zoals noodtoestand, overmacht, dwang of onoverwinnelijke dwaling, die  
het betrokkene absoluut onmogelijk maakt het ambt van bijzitter of plaatsvervangende  
bijzitter van een stembureau uit te oefenen; een loutere inschatting van de betrokkene 
over  het  al  dan niet  ongrondwettig  karakter  van de verkiezingen kan,  zelfs indien hij 
meent dat er redenen zijn om aan de grondwettigheid van de verkiezingen te twijfelen, 
geen wettige reden zijn als bedoeld in artikel 95, §10, derde lid, Kieswetboek omdat in 
dat  geval  het  bestaan van een rechtvaardigingsgrond immers  niet  aannemelijk  wordt  
gemaakt. (Artt. 70 en 71, Sw.; Art. 95, §10, derde lid, Kieswetboek)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M.)

ARREST

(A.R. P.08.0980.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Brussel, correctionele kamer van 20 mei 2008.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang en 
doel niet ontvankelijk is: op het ogenblik van de betekening van het cassatiebe-
roep op 12 juni 2008, was de strafvordering waarover het arrest uitspraak doet, 
reeds verjaard; daarenboven zou, in geval van verwijzing, het misdrijf verjaard 
zijn vóór de dagstelling van de zaak voor de verwijzingsrechter.

2. De verjaring van de strafvordering is geschorst vanaf het instellen van het 
cassatieberoep en niet vanaf de betekening ervan. 

3. Het belang van het openbaar ministerie om een cassatieberoep in te stellen, 
is niet beperkt tot de mogelijkheid om na verwijzing de strafvordering verder uit 
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te oefenen. Dit belang bestaat eveneens in de noodzaak om een onwettige beslis-
sing niet te laten bestaan.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.

Middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 95, §10, Kieswetboek: het arrest 
oordeelt ten onrechte dat de verweerder wegens zijn subjectieve overtuiging over 
de ongrondwettelijkheid van de verkiezingen, gesteund op de stellingname van 
prominente  persoonlijkheden  en  beleidsorganen,  geloofwaardig  maakt  dat  hij 
niet  behoorlijk  als  bijzitter  in  het  stembureau  kon  functioneren  en  aldus  een 
wettige reden had om zijn opdracht als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van 
een stemopnemingsbureau niet te vervullen.

5. Artikel 95, §10, derde lid, Kieswetboek stelt strafbaar de bijzitter of plaats-
vervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van zijn verhindering 
niet  opgeeft  of  die  zonder wettige  reden  nalaat  het  hem opgedragen  ambt  te 
vervullen.

6. De wettige reden als bedoeld in dit wetsartikel is iedere door de wet of het 
recht erkende grond van rechtvaardiging, zoals noodtoestand, overmacht, dwang 
of onoverwinnelijke dwaling, die het betrokkene absoluut onmogelijk maakt het 
ambt  van  bijzitter  op  plaatsvervangende  bijzitter  van  een  stembureau  uit  te 
oefenen.

Een loutere inschatting van de betrokkene over het al dan niet ongrondwettig 
karakter van de verkiezingen kan, zelfs indien hij meent dat er redenen zijn om 
aan de grondwettelijkheid van de verkiezingen te twijfelen, geen wettige reden 
zijn als bedoeld in artikel 95, §10, derde lid, Kieswetboek. In dat geval wordt het 
bestaan van een rechtvaardigingsgrond immers niet aannemelijk gemaakt.

7. Het arrest stelt vooreerst vast dat de verweerder zich in zijn aangetekende 
brief  van  15  mei  2007  beriep  op  gewetensbezwaren,  politieke  redenen  en 
burgerzin om niet te zetelen en het houden van verkiezingen waarbij Waalse en 
Frans-Brusselse lijsten in het Nederlands taalgebied aan de kiezer worden voor-
gelegd, onmogelijk wilde maken.

Vervolgens oordeelt het arrest dat aan het voorgaande nog moet worden toege-
voegd dat:

- verschillende prominente figuren voorafgaand aan de verkiezingen van 10 
juni 2007 met verwijzing naar het arrest 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 
26 mei 2003 stelden dat deze ongrondwettelijk waren;

- reeds op 10 december 2003, na het arrest van het Grondwettelijk Hof, het 
Vlaams Parlement een resolutie heeft aangenomen waarin uitdrukkelijk gesteld 
is dat het tegenover de bevolking niet langer kon verantwoorden dat Waalse en 
Frans-Brusselse  verkiezingen  in  het  Nederlandse  taalgebied  werden  georgani-
seerd;

-  verscheidene  colleges  van  burgemeester  en schepenen  op 29  maart  2007 
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beslisten dat ze de federale verkiezingen van 10 juni 2007 niet konden organi-
seren wegens strijdigheid aan de Grondwet;

- er discussie ontstond tussen grondwetspecialisten over de in het voormelde 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 bepaalde termijn van vier 
jaar meer bepaald of deze verstreek al dan niet vóór de verkiezingen van 10 juni 
2007;

- het feit dat op de oorspronkelijke brief van de eiser van 15 mei 2007 geen 
gemotiveerde weigeringbeslissing van de voorzitter van het kantonhoofdbureau 
van Lennik volgde;

-  het  feit  dat  andere  voorzitters  van  kantonbureaus  begrip  hadden  voor 
dezelfde ingeroepen reden en deze wel als "wettig" beschouwden.

8. Met die feitelijke gegevens stelt het arrest niet vast dat voor de eiser een 
rechtvaardigingsgrond  bestond  die  het  hem absoluut  onmogelijk  maakte  zijn 
opdracht te vervullen. Aldus kan het arrest niet zonder schending van artikel 95, 
§10, Kieswetboek oordelen dat de eiser geloofwaardig maakt dat hij niet behoor-
lijk als bijzitter in een stemopnemingsbureau1 had kunnen functioneren en aldus 
een wettige reden had om de hem toevertrouwde taak niet te vervullen.

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 
vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

6 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs.M. Storme, Brussel, K. Vanlouwe, Brussel en I. Rogiers, Dendermonde.

Nr. 9

2° KAMER - 6 januari 2009

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AARD - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - BESLISSING OP DE 

1 Lees stembureau
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AARD - GEVOLG

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPSCHORTING VAN 
DE UITSPRAAK - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AARD - GEVOLG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - AARD - GEVOLG

1º, 2°, 3° en 4° De onderzoeksgerechten die de opschorting van de uitspraak gelasten en  
vervolgens  oordelen  over  de  burgerlijke  rechtsvordering,  doen  uitspraak  als 
vonnisgerechten en spreken aldus een vonnis of  arrest uit  als bedoeld in  artikel  149  
Grondwet, wat moet plaatsvinden in openbare rechtszitting1.  (Artt. 149 G.W.; 3, alinea 2 
en 6 probatiewet)

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

ARREST

(A.R. P.08.1023.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 mei 2008. 

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van de arti-
kelen 3, tweede lid, en 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
uitstel en probatie (hierna Probatiewet): het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling is niet in openbare rechtszitting uitgesproken. 

2. Artikel 6, eerste lid, Probatiewet bepaalt: "De rechterlijke beslissingen die 
de opschorting gelasten, worden in openbare terechtzitting uitgesproken". 

Het derde lid van dit  artikel  bepaalt  dat  wanneer  het  onderzoeksgerecht  de 
opschorting  gelast,  "(...)  de  vonnisgerechten  en,  gebeurlijk,  in  de  gevallen 
bepaald in artikel 3, alinea 2, de onderzoeksgerechten, waarbij tevens de burger-
lijke vordering aanhangig is gemaakt, bevoegd [zijn] hierover uitspraak te doen 
(...)".

Het vierde lid van dit artikel bepaalt: "De kamer van inbeschuldigingstelling 
neemt kennis van het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer tot 
regeling van de burgerlijke belangen. Dat hoger beroep wordt ingesteld binnen 

1 Wat het principe betreft dat het onderzoeksgerecht dat de opschorting gelast uitspraak moet doen 
over de burgerlijke vordering: Cass., 18 sept. 1990, AR 3385, AC, 1990-1991, nr 30.
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dezelfde termijn onder dezelfde voorwaarden en in dezelfde vormen als hoger 
beroep in correctionele zaken". 

3. Uit deze bepalingen volgt dat de onderzoeksgerechten die de opschorting 
van de uitspraak gelasten en vervolgens oordelen over de burgerlijke rechtsvor-
dering, uitspraak doen als vonnisgerechten en dus een vonnis of arrest uitspreken 
als bedoeld in artikel 149 Grondwet. Dit heeft voor gevolg dat de uitspraak van 
dit vonnis of arrest moet plaatsvinden in openbare rechtszitting. 

4. Bij beschikking van 31 oktober 2003 gelast de raadkamer ten aanzien van 
de verweerders de opschorting van de uitspraak van de veroordeling en wijst zij 
de burgerlijke rechtsvordering van de eisers tegen de verweerders af, deels als 
niet ontvankelijk, deels als niet gegrond. Bij het bestreden arrest doet de kamer 
van inbeschuldigingstelling in hoger beroep tegen die beschikking als vonnisge-
recht uitspraak over die burgerlijke rechtsvordering. 

5. Noch uit het arrest, noch uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het 
arrest  in  openbare  rechtszitting  is  uitgesproken.  Aldus  schendt  het  arrest  de 
vermelde wetsbepalingen. 

Het middel is gegrond. 

Omvang van de cassatie

De hierna uit te spreken vernietiging strekt zich uit tot de beslissing van het 
arrest over de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering en de uitbrei-
ding  van  die  rechtsvordering,  niettegenstaande  tegen  die  beslissingen  geen 
ontvankelijk cassatieberoep openstaat.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Veroordeelt de verweerders in de kosten 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld. 

6 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr.Maes.

Nr. 10

2° KAMER - 6 januari 2009
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1º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELEND VERSTEKVONNIS - TWEEMAAL VERZET VAN DE 
BEKLAAGDE - BESLISSING OP HET EERSTE VERZET - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - GEVOLG

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELEND 
VERSTEKVONNIS - TWEEMAAL VERZET VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING OP HET EERSTE VERZET - 
VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - GEVOLG

1º en 2° Wanneer een beklaagde tweemaal verzet doet tegen een veroordelend vonnis bij  
verstek en de rechter op verzet het eerste verzet ongedaan verklaart, oefent die rechter  
met  zijn  beslissing  zijn  rechtsmacht  volledig  uit  en  kan  hij  het  tweede  verzet  niet 
ontvankelijk verklaren ook al is het ingesteld vooraleer over het eerste verzet uitspraak is  
gedaan;  het  feit  dat die rechter  op verzet  geen akte verleent van de afstand van dit 
verzet, die de beklaagde in de tweede akte van verzet heeft gedaan, doet hieraan geen 
afbreuk1.

(B. T. LOCAMEX HOLDING sa., vennootschap naar Frans recht)

ARREST

(A.R. P.08.1177.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 16 juni 2008. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat eisers verzet 
tegen het vonnis bij verstek van 16 juni 2003 niet ontvankelijk is op grond dat 
het een tweede verzet was na een eerste verzet  dat ongedaan is verklaard;  de 
eiser heeft immers afstand gedaan van zijn eerste verzet. 

2.  Wanneer  een  beklaagde  tweemaal  verzet  doet  tegen  een  veroordelend 
vonnis bij verstek en de rechter op verzet het eerste verzet ongedaan verklaart, 
oefent die rechter met zijn beslissing zijn rechtsmacht volledig uit. Hij kan bijge-
volg het tweede verzet niet ontvankelijk verklaren ook al is het tweede verzet 
ingesteld vooraleer over het eerste verzet uitspraak is gedaan.

3. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat: 

- de eiser bij vonnis bij verstek van de Correctionele Rechtbank te Mechelen 
van 16 juni 2003 tot straf en in kosten is veroordeeld alsmede tot schadevergoe-

1 Cass., 24 juli 1986, AR 5257,  AC, 1985-1986, nr 686; Zie: Cass., 7 april 1987, AR 1283,  AC, 
1986-1987, nr 475. Zie ook:  R.  DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging,  Kluwer,  Mechelen, 
2007, nr 3059 (Verschillende manieren van toepassing van het beginsel 'Opposition sur opposition ne 
vaut'). 
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ding aan de rechtsvoorgangster van de verweerster;

- de eiser bij exploot van 1 juli 2003 verzet gedaan heeft tegen dit vonnis; 

- de eiser bij een tweede exploot van 3 juli 2003, waarbij hij afstand deed van 
zijn eerste verzet, nogmaals verzet gedaan heeft tegen hetzelfde vonnis; 

- bij vonnis bij verstek van 23 juli 2003, het verzet van 1 juli 2003 ongedaan is 
verklaard; 

- het hoger beroep tegen het vonnis van 23 juli 2003 bij arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 12 januari 2006 is verworpen daar het laattijdig was; 

- het cassatieberoep tegen dit arrest bij arrest van het Hof van 28 november 
2006 is verworpen; 

- de Correctionele Rechtbank te Mechelen bij vonnis van 26 maart 2007 het 
verzet van 3 juli 2003 tegen het vonnis bij verstek van 16 juni 2003 ontvankelijk 
heeft verklaard; 

- het bestreden arrest het hoger beroep tegen dit vonnis gegrond verklaart en 
oordeelt dat dit tweede verzet niet ontvankelijk is. 

4. Hieruit volgt dat de correctionele rechtbank door haar vonnis van 23 juli 
2003, dat eisers eerste verzet ongedaan verklaart,  daarover definitief uitspraak 
gedaan heeft. Ingevolge de verwerping van de rechtsmiddelen tegen dit vonnis, 
heeft dit gezag en kracht van gewijsde. Hierdoor heeft de bevoegde rechter zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend. Het feit dat die rechter  op verzet geen akte 
verleent van de afstand van dit verzet, die de eiser in de tweede akte van verzet 
betekend op 3 juli 2003 gedaan heeft, doet hieraan geen afbreuk. Het arrest dat 
aldus oordeelt, is naar recht verantwoord. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Cornette, Antwerpen en D. Grootjans, Antwerpen.

Nr. 11
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2° KAMER - 6 januari 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TELASTLEGGING GEKWALIFICEERD ALS EEN WELBEPAALD MISDRIJF - BESTANDDEEL VAN DAT 
MISDRIJF DAT EEN VALSHEID IN GESCHRIFTE OPLEVERT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - 
KENNISNAME DOOR DE RECHTER - VOORWAARDE

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEVOEGDHEID - TELASTLEGGING 
GEKWALIFICEERD ALS EEN WELBEPAALD MISDRIJF - BESTANDDEEL VAN DAT MISDRIJF DAT EEN 
VALSHEID IN GESCHRIFTE OPLEVERT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - KENNISNAME DOOR DE 
RECHTER - VOORWAARDE

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GESCHRIFTEN WAARVAN HET 
OPSTELLEN EN HET GEBRUIK VEREIST IS BIJ DE GUNNING VAN EEN CONCESSIE OF VAN EEN 
AANNEMING DOOR DE GEMEENTELIJKE OVERHEID - GESCHRIFTEN DIE OP BEDRIEGLIJKE WIJZE 
ONJUISTHEDEN BEVATTEN OM ANDEREN OVER DE WARE DRAAGWIJDTE ERVAN TE MISLEIDEN - 
GESCHRIFTEN DIE ESSENTIËLE GEGEVENS VERZWIJGEN - GEVOLG

1º  en  2°  Wanneer  een  telastlegging  waarvoor  een  beklaagde  is  vervolgd,  als  een  
welbepaald misdrijf is gekwalificeerd waarvan één der bestanddelen in werkelijkheid een  
valsheid in geschrifte of het gebruik van dergelijk geschrift oplevert, dan moet de rechter 
aan  die  feiten  de  juiste  juridische  kwalificatie  geven  door  eveneens  de  valsheid  in  
geschrifte of het gebruik ervan in de bewoordingen van de wet te omschrijven; de rechter 
zal van de aldus gekwalificeerde feiten en van diegene die ermee samenhangend zijn  
slechts kennis kunnen nemen op voorwaarde dat de verwijzingsbeschikking de feiten van 
valsheid in geschrifte  of  het gebruik  ervan, die strafbaar zijn  met een criminele straf, 
regelmatig heeft gecorrectionaliseerd of dat het openbaar ministerie in zijn rechtstreekse  
dagvaarding  met  toepassing  van  artikel  2,  tweede  lid,  Wet  Verzachtende 
Omstandigheden, vermeldt dat er wegens verzachtende omstandigheden of gronden van 
verschoning geen grond is een hogere straf  dan een correctionele straf  te  vorderen.1 
(Artt. 196, 197, 213 en 214 Sw. en. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden)

3º Wanneer een of meerdere geschriften, zoals contractuele documenten, briefwisseling 
met  deelnemende firma's en besluiten van de gemeenteraad en van het  college van  
burgemeester  en  schepenen,  waarvan het  opstellen  en  het  gebruik  vereist  is  bij  de 
gunning van een concessie of van een aanneming door de gemeentelijke overheid, op 
bedrieglijke wijze onjuistheden bevatten om anderen over de ware draagwijdte ervan te 
misleiden, leveren die geschriften valsheid in geschrifte op; dit kan ook het geval zijn voor  
andere geschriften die essentiële gegevens, zoals het bestaan van een samenwerking,  
verzwijgen. (Artt. 196, 197, 213 en 214, Sw.)

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

ARREST

(A.R. P.08.1289.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel, correctionele kamer, van 30 juni 2008. 

In afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eiser I zes 
middelen, de eiser II een middel, de eiseres III twee middelen, de eiser IV drie 
middelen, de eiser V vier middelen, de eiser VI twee grieven en de eiseres VII 

1 Zie: Cass., 6 maart 2002, AR P.02.0186.F, AC, 2002, nr 161; Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0476.F, 
AC, 2003, nr 278; Cass., 5 april 2006, AR P.06.0317.F, AC, 2006, nr 204.
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vier middelen aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van artikel 150 Grondwet, van de artikelen 
179 en 182, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en van artikel 2, eerste lid 
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden: het arrest 
verklaart zich bevoegd kennis te nemen van de feiten van de telastlegging F17, 
dit is het misdrijf bepaald in artikel 314 Strafwetboek, waarvan een der bestand-
delen hier een valsheid in geschrifte blijkt te zijn.

2.  Wanneer  een  telastlegging  waarvoor  een  beklaagde  is  vervolgd,  als  een 
welbepaald misdrijf is gekwalificeerd waarvan een der bestanddelen in werke-
lijkheid een valsheid in geschrifte of het gebruik van dergelijk geschrift oplevert, 
dan omvat de telastlegging dit feit dat bijgevolg ook voor de geadieerde rechter 
aanhangig  is.  De rechter  moet  aan  die feiten  de juiste  juridische  kwalificatie 
geven door eveneens de valsheid in geschrifte of het gebruik ervan in de bewoor-
dingen van de wet te omschrijven. Dit is geen verboden ontdubbeling van de 
oorspronkelijke telastlegging.

3. De rechter zal van de aldus gekwalificeerde feiten en de ermee samenhan-
gende feiten slechts kennis kunnen nemen op voorwaarde dat de verwijzingsbe-
schikking de feiten van valsheid in geschrifte of het gebruik ervan, die strafbaar 
zijn  met  een  criminele  straf,  regelmatig  heeft  gecorrectionaliseerd  of  dat  het 
openbaar ministerie in zijn rechtstreekse dagvaarding met toepassing van artikel 
2,  tweede  lid,  Wet  Verzachtende  Omstandigheden  vermeldt  dat  er  wegens 
verzachtende  omstandigheden  of  gronden  van  verschoning  geen  grond  is  een 
hogere straf dan een correctionele straf te vorderen.

4. De eiser I is onder meer vervolgd wegens de telastlegging F17 gekwalifi-
ceerd  als  het  misdrijf  bepaald  in  artikel  314  Strafwetboek  en  als  volgt 
omschreven:

"Te Aarschot, bij inbreuk op artikel 314 Strafwetboek, bij toewijzing van de 
eigendom,  van het  vruchtgebruik  of  van de huur van roerende  of onroerende 
zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van enige dienst, 
de vrijheid van opbod of van inschrijving door geweld of bedreiging of door 
schenkingen of beloften of gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of 
gestoord te hebben, namelijk door, bij de gunning van het afvalbeheer van de 
stad Aarschot voor een periode van 15 jaar, de te verlenen dienst te hebben voor-
gesteld als een concessie van openbare diensten in plaats van een aanneming van 
diensten teneinde alzo buiten het toepassingsgebied van de wet en de reglemen-
tering  inzake  overheidsopdrachten  te  vallen,  terwijl  in  werkelijkheid  de 
omschrijving van de te verlenen dienst alle kenmerken van een aanneming van 
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diensten vertoont, door vooraf bewust en vrijwillig beslist te hebben dat de NV 
Leysen Containerdienst de verantwoordelijke en de tussenkomende bestuurs- en 
personeelsleden  van  de  Stad  Aarschot  zou  begeleiden  bij  de  voorafgaande 
studies, het opstellen van de verschillende contractuele documenten, de evaluatie 
van de ingediende kandidaturen en offertes, de briefwisseling met deelnemende 
firma's, het opstellen van besluiten van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester  en schepenen  en bij  enige  andere  stap in  de gunningprocedure, 
door  effectief  deze  begeleiding  te  hebben  uitgevoerd  of  laten  uitvoeren  met 
behulp van de door de groep Watco ontwikkelde modeldocumenten, zonder dat 
van dit alles kennis werd gegeven in enig officieel stuk aan de toezichthoudende 
overheid,  aan de gemeenteraad of  aan het  college van burgemeester  en sche-
penen of in enig ander stuk in de loop van de gunningprocedure, door de evalua-
tiecommissie te hebben samengesteld met verschillende leden van het  college 
van burgemeester en schepenen en met ambtenaren die kennis hadden van deze 
actieve begeleiding, alsmede met verschillende personen die werkzaam waren in 
besturen of vennootschappen die een afvalverwerkingcontract hadden of voorbe-
reidden, met vennootschappen van de groep Watco waartoe Leysen Container-
dienst behoorde, door op betwistbare en niet-correcte wijze NV Leysen Contai-
nerdienst een prijsvergelijking te hebben laten opmaken tussen de verschillende 
deelnemende firma's en een aantal aanpassingen te hebben laten aanbrengen aan 
een aantal offerten die een rechtstreekse invloed hadden op de uiteindelijke rang-
schikking van de verschillende firma's."

5.  Zoals  omschreven,  houdt  die  telastlegging  in  dat  een  der  frauduleuze 
middelen  die  gebruikt  zijn  om de  vrijheid  van  opbod of  van  inschrijving  te 
belemmeren of te storen, bestaat in het feit dat bij de gunning van het afvalbe-
heer van de Stad Aarschot de te verlenen dienst bedrieglijk is voorgesteld als een 
concessie van openbare diensten in plaats van een aanneming van diensten en dat 
de opgestelde stukken bedrieglijk geen melding maken van de technische bege-
leiding tijdens de gunningsprocedure door de groep Watco.

De gunning van een concessie of van een aanneming door de gemeentelijke 
overheid vereist het opstellen en het gebruiken van een of meerdere geschriften 
zoals contractuele documenten, briefwisseling met deelnemende firma's en het 
opstellen van de besluiten door de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en  schepenen,  welke  documenten  de  telastlegging  vermeldt.  Wanneer  ze  op 
bedrieglijke wijze onjuistheden bevatten om anderen over de ware draagwijdte 
ervan te misleiden, leveren die geschriften valsheid in geschrifte op. Dit kan ook 
het geval zijn voor andere geschriften die essentiële gegevens, zoals het bestaan 
van een samenwerking, verzwijgen.

6. Hieruit volgt dat de feiten van de telastlegging die voor de correctionele 
rechtbank en het hof van beroep aanhangig waren, ook valsheid in geschrifte en 
gebruik van valse stukken, waarmee er eendaadse samenloop is, inhouden.

7.  Het  arrest  oordeelt  :  "De  vaststelling  dat  de  [eisers]  samenlopende 
misdrijven zouden gepleegd  hebben  door het  stellen  van meerdere  daden  die 
eenzelfde geheel vormen, zoals te deze het plegen van een beweerde (intellec-
tuele) valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken (door de samenwer-
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king niet [te] vermelden in de stukken) enerzijds, en de verstoring en belemme-
ring  van  de  vrijheid  van  opbod  of  inschrijving  door  frauduleuze  middelen 
(inbreuk op artikel 314 Strafwetboek) anderzijds die, mochten ze onder al deze 
telastleggingen  worden  vervolgd  slechts  door  één  straf,  de  zwaarste,  zouden 
moeten/kunnen beteugeld worden wegens de aanwezige meerdaadse samenloop, 
niet uitsluit dat het openbaar ministerie de beklaagde kan vervolgen alleen voor 
het feit van de inbreuk op [artikel] 314 [Strafwetboek], hoewel als middel voor 
het plegen daarvan onder meer precies de vervalsing en vooral het gebruik van 
valse stukken werden aangewend." 

Op die grond wijst het arrest eisers verzoek tot herkwalificatie van de telast-
legging F17 af.

8. Het arrest dat aldus oordeelt dat voor het hof van beroep geen feiten van 
valsheid in geschrifte en gebruik aanhangig waren en dit gerecht voor de andere 
ten laste van de eiser gelegde feiten bevoegd verklaart,verantwoordt de beslis-
sing niet naar recht. 

Het middel is gegrond.

Eerste en tweede onderdeel van het middel van de eiser II, eerste en tweede 
onderdeel  van het eerste middel van de eiser IV, en het eerste middel van de 
eiser VI

9. De grieven hebben dezelfde draagwijdte als het vierde middel van de eiser I 
en behoeven hetzelfde antwoord.

De grieven zijn gegrond. 

Vierde middel van de eiser V 

Eerste en tweede onderdeel

10. Het middel voert schending aan van de artikelen 130, 179, 182 en 231 
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 60, 65, 314 en voor zover als nodig 
193, 194, 195, 196 en 197 Strafwetboek en de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 
oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden: het arrest weigert de kwalifi-
catie  van de  telastlegging  F17,  verstoren  of  belemmeren  van  de vrijheid van 
opbod als bepaald in artikel 314 Strafwetboek waarvoor een medebeklaagde is 
vervolgd, aan te vullen met de kwalificatie als valsheid in geschrifte en verklaart 
het hof van beroep ook wat de eiser betreft ten onrechte bevoegd.

11. Het middel heeft dezelfde draagwijdte als het vierde middel van de eiser I.

12. Gelet op het antwoord op het vierde middel van de eiser I en op de moge-
lijke samenhang tussen de feiten van de telastlegging F17 en deze waarvoor de 
eiser wordt vervolgd, is het arrest dat zich ook voor de eiser bevoegd verklaart, 
niet naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen
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de artikelen 65, 193, 194, 195, 196, 197 en 314 Strafwetboek;

de artikelen 130, 179, 182 en 231 Wetboek van Strafvordering;

de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
digheden.

13. Het arrest veroordeelt de eiseres III en de eiseres VII tot straf en in kosten 
onder meer wegens de telastlegging F17 en verklaart het hof van beroep aldus 
bevoegd kennis te nemen van de feiten die daarvan het voorwerp zijn.

14. Gelet op het antwoord op het vierde middel van de eiser I, zijn die beslis-
singen niet naar recht verantwoord en schendt het arrest de vermelde wetsbepa-
lingen.

Overige grieven van de eisers I, II, III,IV, V, VI en VII

15. De grieven kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeven 
bijgevolg geen antwoord.

Omvang van de cassatie

16. De hierna uit te spreken vernietiging strekt zich uit tot de vernietiging op 
de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, ook al kan tegen die 
beslissingen geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten van de cassatieberoepen ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs.  F.  Deruyck,  Antwerpen,  K.  Beirnaert,  Antwerpen,  H.  Van  Bavel, 
Brussel,  D.  De  Maeseneer,  Leuven,  M.  Hermans,  Mechelen,  B.  Martens,  Brussel,  L. 
Annaert, Brussel enVerbist.

Nr. 12

2° KAMER - 7 januari 2009

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - UITSLUITING VAN HET VOORDEEL VAN DE 
TUSSENKOMST - AUTOMOBILIST-SLACHTOFFER IS NIET VERZEKERD - GELIJKHEID EN NON-
DISCRIMINATIE
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
W.A.M.-VERZEKERING - NIET-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - UITSLUITING VAN HET VOORDEEL VAN DE TUSSENKOMST - 
AUTOMOBILIST-SLACHTOFFER IS NIET VERZEKERD - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
W.A.M.-VERZEKERING - NIET-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - UITSLUITING VAN HET VOORDEEL VAN DE TUSSENKOMST - 
AUTOMOBILIST-SLACHTOFFER IS NIET VERZEKERD - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - UITSLUITING VAN HET VOORDEEL VAN DE 
TUSSENKOMST - NIET NAKOMEN VAN DE VERZEKERINGSPLICHT - MOTORRIJTUIG BETROKKEN IN EEN 
VERKEERSONGEVAL - BEGRIP

1º, 2° en 3° De appelrechters die oordelen dat het voordeel van de tussenkomst van het  
Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  niet  enkel  toekomt  aan  de  niet  verzekerde 
automobilist die het slachtoffer is van een fout van een andere weggebruiker, omdat het 
vergoedingstelsel  van  het  Fonds  gebaseerd  is  op  de  solidariteit  onder  degenen  die 
deelnemen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat  
het slachtoffer, ook als het zich niet verzekert, niettemin verhaal heeft tegen degene die 
zijn schade veroorzaakt, beslissen naar recht dat art. 21, 2°, K.B. 11 juli 2003, niet tot  
discriminatie leidt in de zin van de artt. 10 en 11 G.W. (Art.21, 2°, K.B. 11 juli  2003; artt.  
10 en 11 G.W.)

4º  Het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  dient  de  eigenaar,  de  bestuurder,  de 
houder of de verzekeringnemer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt of in  
een verkeersongeval  was betrokken,  niet  te  vergoeden als de verzekeringsplicht  niet  
werd nagekomen; een motorrijtuig is in een verkeersongeval betrokken wanneer er hoe 
dan ook een band bestaat tussen het voertuig en het ongeval,  zonder dat daarnaast  
vereist is dat de bestuurder ervan een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat  
met het ongeval1. (Art.21, 2°, K.B. 11 juli 2003)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1891.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele rechtbank te Luik van 26 november 2007.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

In zoverre de middelen schending aanvoeren van artikel 149 Grondwet, zonder 
dat zij daarbij aangeven in hoeverre het bestreden vonnis deze bepaling schendt, 
zijn zij niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

1 Zie Cass., 9 jan. 2006, AR C.04.0519.N., AC, 2006, nr 21. 
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Eerste middel voor het overige

De eiser verwijt het vonnis dat het heeft geoordeeld dat het koninklijk besluit 
van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de 
werking  van  het  Belgisch  Bureau  en  het  Gemeenschappelijk  Waarborgfonds, 
niet door een onregelmatigheid naar de vorm was aangetast, met betrekking tot 
de hoogdringendheid die de regering heeft ingeroepen.

Artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat 
de ministers,  buiten het met bijzondere redenen omklede geval  van hoogdrin-
gendheid,  de tekst  van  reglementaire  besluiten aan  het  met  redenen  omklede 
advies van de afdeling wetgeving onderwerpen.

De Raad van State heeft te dezen op 20 maart 2003 advies gegeven.

In zoverre het middel schending aanvoert van de voormelde bepaling, faalt het 
naar recht.

Nadat de appelrechters hebben vastgesteld dat voor het koninklijk besluit van 
11 juli 2003 een hoogdringend advies is gevraagd op grond van artikel 84, §1, 
2°, van de hogervernoemde wetten, gaan zij over tot de toetsing die bij artikel 
159 van de Grondwet is bepaald.

Om te beoordelen of het wettelijk begrip hoogdringendheid werd miskend, kan 
de rechter alleen acht slaan op de tussenkomst van de uitvoerende macht en niet 
op deze van de wetgevende macht.

Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 voert de wet uit van 22 augustus 2002 
houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verze-
kering inzake motorrijtuigen die in werking is getreden op 19 januari 2003 en de 
richtlijn 2000/26/EG van 16 mei 2000 omzet.

Door te oordelen dat de regering de hoogdringendheid heeft gemotiveerd door 
de noodzaak om de voormelde richtlijn om te zetten vóór de uiterste datum van 
20 januari 2003, beslissen de appelrechters naar recht dat de toevlucht tot een 
versnelde adviesprocedure gerechtvaardigd was.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel voor het overige

De eiser verwijt het vonnis toepassing te maken van artikel 21, 2°, van het 
koninklijk besluit  van 11 juli  2003, ofschoon deze bepaling,  waarvan  hij  het 
objectieve karakter toegeeft, een door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
verboden discriminatie in het leven roept tussen de slachtoffers van lichamelijke 
letsels,  waarbij  de  enen  door  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds 
kunnen worden vergoed en de anderen  van die vergoeding verstoken blijven, 
naargelang zij al dan niet gedekt zijn door een burgerlijke aansprakelijkheidsver-
zekering voor het bestuurde voertuig.

Het vonnis oordeelt  dat  het voordeel  van de tussenkomst van het  Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds niet toekomt aan de niet verzekerde automobi-
list die het slachtoffer is van een fout van een andere weggebruiker, omdat het 
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vergoedingstelsel van het Fonds gebaseerd is op de solidariteit onder degenen die 
deelnemen  aan  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrij-
tuigen en dat het slachtoffer, ook als het zich niet verzekert, niettemin verhaal 
heeft tegen degene die zijn schade heeft veroorzaakt.

Met deze overwegingen, waaruit blijkt dat de maatregel van de regering rede-
lijk en pertinent is en dat het aangevoerde verschil in behandeling niet oneven-
redig is in verhouding tot het nagestreefde doel, beslissen de appelrechters naar 
recht dat deze bepaling niet tot discriminatie leidt in de zin van de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel voor het overige

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dient, krachtens artikel 21, 2°, 
van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, de eigenaar, de bestuurder, de houder 
en de verzekeringnemer van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt of 
in een verkeersongeval  was betrokken, niet te vergoeden als de verzekerings-
plicht niet werd nagekomen.

Een motorrijtuig is in een verkeersongeval betrokken wanneer er hoe dan ook 
een verband bestaat  tussen het voertuig en het ongeval.  Niet vereist is dat de 
bestuurder ervan een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.

Door te oordelen dat beide voertuigen elkaar geraakt hebben, dat het voertuig 
van de eiser aldus in het ongeval was betrokken en de eiser de bestuurder was 
van een niet verzekerd voertuig, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht dat het Fonds niet tot vergoeding was gehouden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  Cornelis  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. M. Ponthière, Luik en Mahieu.

Nr. 13

2° KAMER - 7 januari 2009
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1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEKLAAGDE VEROORDEELD OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - INCIDENTEEL BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 
GEGROND VERKLAARD - INVLOED

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - BEKLAAGDE VEROORDEELD OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
VEROORDELING TOT DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - INCIDENTEEL BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ NIET GEGROND VERKLAARD - INVLOED

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VASTSTELLING VAN HET BEDRAG - 
BEDRAG VAN DE VORDERING ALS MAATSTAF - BEGRIP

1º en 2° Wanneer een beklaagde wordt veroordeeld op de tegen hem ingestelde burgerlijke  
rechtsvordering,  veroordeelt  het vonnis hem eveneens tot  betaling aan de burgerlijke  
partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W., niettegenstaande 
het feit dat het incidenteel beroep van de voormelde burgerlijke partij niet gegrond was  
verklaard. (Artt. 162bis en 194, Sv.)

3º  Naar  luid  van  art.  2  K.B.  26  oktober  2007  tot  vaststelling  van  het  tarief  van  de  
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt  
het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op basis van het bedrag van de 
vordering,  dat overeenkomstig de artt.  557 tot  562 van het voormelde wetboek wordt 
vastgesteld, en stemt de vordering overeen met de vordering die in de gedinginleidende 
akte is geformuleerd of met het bedrag dat in de laatste conclusie is gevorderd1.

(D.S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0874.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele rechtbank te Eupen, van 30 april 2008.

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

Raadsheer Jocelyne Bodson 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

Eerste middel

1 S. VOET, "Enkele praktische knelpunten bij de toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende 
de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van advocaten",  R.W.,  2007-2008, p.  1129; J.-F.  VAN 
DROOGENBROECK en B. DE CONINCK, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires 
d'avocat", J.T., 2008, p. 40-41.
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Aangezien de feiten gecontraventionaliseerd werden, dienden de appelrechters 
niet na te gaan of de door de eiser aangevoerde verschoningsgrond van uitlok-
king bestond die bij artikel 411 Strafwetboek is bepaald, vermits uit artikel 414 
van  dat  wetboek  volgt  dat  de wettelijke verschoningsgrond  alleen  betrekking 
heeft op misdaden en wanbedrijven en niet op overtredingen.

Het middel dat gericht is tegen een overtollige reden, is niet ontvankelijk.

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 beslissingen die,  op de 
burgerlijke  rechtsvordering  van  de  verweerder  tegen  de  eiser,  uitspraak  doen 
over

1. het aansprakelijkheidsbeginsel en de omvang van de schade

Overige onderdelen van het eerste middel

De  appelrechters  oordelen  dat  de  verweerder  "het  incident  (niet  had) 
uitgelokt", op grond van de vaststelling dat, "hoewel de twist was afgelopen en 
[hij] de woning verliet, hij door [de eiser] werd ingehaald en die hem heeft vast-
gegrepen en in een lager gelegen berm heeft geduwd".

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

2. kosten

Tweede middel

Eerste onderdeel

De eiser betoogt dat het vonnis dat hem in de kosten veroordeelt, de artikelen 
162bis, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering schendt, vermits de verweerder 
op zijn incidenteel beroep in het ongelijk is gesteld.

In  zoverre  het  middel  de schending aanvoert  van artikel  211 Wetboek van 
Strafvordering, dat toepasselijk is op het hof van beroep, faalt het naar recht.

Naar luid van artikel 162bis van het voormelde wetboek, dat bij artikel 194 op 
de correctionele rechtbank toepasselijk is verklaard, veroordeelt ieder veroorde-
lend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die voor het 
misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen tot het betalen aan de burgerlijke 
partij  van  de  rechtsplegingsvergoeding  bedoeld  in  artikel  1022  Gerechtelijk 
Wetboek.

De eiser, beklaagde, is veroordeeld op de burgerlijke rechtsvordering die tegen 
hem door de verweerder, burgerlijke partij, was ingesteld, en de omstandigheid 
dat  het  incidenteel  beroep  van  laatstgenoemde  niet  gegrond  is  verklaard, 
ontneemt hem de hoedanigheid van in het ongelijk gestelde partij niet.



Nr. 13 - 7.1.09 HOF VAN CASSATIE 57 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Naar luid van artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 wordt 
het bedrag van de vordering die in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek is bedoeld, 
overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 van het voormelde wetboek vastgesteld 
en stemt het overeen met de vordering die in de gedinginleidende akte is gefor-
muleerd of met het bedrag dat in de laatste conclusie is gevorderd.

De verweerder heeft te dezen in zijn appelconclusie een bedrag van 1.500 euro 
gevorderd,  zodat  het  vonnis  hem  naar  recht  het  basisbedrag  van  400  euro 
toekent.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 januari  2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Close, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  mevr.  Bodson –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Kittel, Eupen.

Nr. 14

2° KAMER - 7 januari 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BEKLAAGDE IN HECHTENIS - VERKLARING 
VAN CASSATIEBEROEP AAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS OF ZIJN GEMACHTIGDE - PROCES-
VERBAAL VAN DE VERKLARING

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BEKLAAGDE IN HECHTENIS - VERKLARING 
VAN CASSATIEBEROEP AAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS OF ZIJN GEMACHTIGDE - PROCES-
VERBAAL VAN DE VERKLARING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - BEKLAAGDE IN HECHTENIS - VERKLARING VAN 
CASSATIEBEROEP AAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS OF ZIJN GEMACHTIGDE - PROCES-
VERBAAL VAN DE VERKLARING - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING

1º Wanneer een gedetineerde, met toepassing van de wet van 25 juli 1893 betreffende de  
aantekening  van  beroep  of  van  voorziening  in  cassatie  van  gevangenzittende  of 
geïnterneerde personen, zijn verklaring van cassatieberoep doet aan de bestuurder van 
de  inrichting  of  zijn  gemachtigde,  die  daarvan  proces-verbaal  opmaakt,  maakt  dat  
proces-verbaal, en niet het register van de griffie van het rechtscollege dat de bestreden 
beslissing  heeft  gewezen  en  waarin  het  voormelde  proces-verbaal  wordt 
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overgeschreven, de akte van cassatieberoep uit1.

2º en 3° Hoewel art. 30 G.W. de eiser in cassatie toestaat de verklaring van cassatieberoep 
in de landstaal van zijn keuze te doen, moet de ambtenaar aan wie die verklaring wordt 
gedaan daarvan niettemin de akte opmaken in de taal van de rechtspleging, weliswaar  
met overname van de verklaring van cassatieberoep in de taal waarin zij was gesteld2.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1596.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van de burgerlijke kamer van 
het hof van beroep te Brussel van 23 september 2008, die met toepassing van 
artikel 113 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 7 januari 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close 
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoepen van X. P. en L. I. C.

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

B. Cassatieberoep van de vennootschap Vescal Euroinvest Limited

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.

C. Cassatieberoep van S. S. K.

Wanneer een gedetineerde, met toepassing van de wet van 25 juli 1893 betref-
fende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzit-
tende of geïnterneerde personen, zijn verklaring van cassatieberoep doet aan de 
bestuurder  van  de  inrichting  of  zijn  gemachtigde,  die  daarvan  proces-verbaal 
opmaakt, dan maakt dat proces-verbaal, en niet het register van de griffie van het 
rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen en waarin het voormelde 
proces-verbaal wordt overgeschreven, de akte van cassatieberoep uit.

Hoewel artikel 30 van de Grondwet de eiser toestaat de verklaring van cassa-
tieberoep in de landstaal van zijn keuze te doen, moet de ambtenaar aan wie die 
verklaring wordt gedaan daarvan toch de akte opmaken in de taal van de rechts-
pleging, weliswaar met overname van de verklaring van cassatieberoep in de taal 
waarin zij was gesteld.

De door de eiser ondertekende akte van cassatieberoep was in het Nederlands 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.14.
2 Ibid.



Nr. 14 - 7.1.09 HOF VAN CASSATIE 59 

gesteld. Zij is dus nietig wegens schending van artikel 27 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zelfs indien zij later op de griffie 
van het hof van beroep in het Frans werd overgeschreven.

Het  cassatieberoep  is  niet  ontvankelijk,  maar  artikel  40,  vierde  lid,  van de 
voormelde  wet  van  15  juni  1935,  staat  de  eiser  uitzonderlijk  toe  tegen  de 
bestreden beslissing een tweede cassatieberoep in te stellen binnen een termijn 
van vijftien dagen met ingang van de dagtekening van onderhavig arrest. 

Dictum

Het Hof,

Verleent  akte  van  de  afstand  van  het  cassatieberoep  van  de  vennootschap 
Vescal Euroinvest Limited.

Verwerpt de overige cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

7 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Close, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch,  advocaat-generaal  –  Advo-
caat: mr. J-F. Terlinden, Brussel.

Nr. 15

2° KAMER - 7 januari 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - VEROORDELING BIJ VERSTEK - 
VERZET BINNEN DE BUITENGEWONE TERMIJN - VERZETDOENDE PARTIJ AANGEHOUDEN IN UITVOERING 
VAN DE VEROORDELING BIJ VERSTEK - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - 
ONTVANKELIJKHEID

2º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - VERZET BINNEN DE BUITENGEWONE 
TERMIJN - VERZETDOENDE PARTIJ AANGEHOUDEN IN UITVOERING VAN DE VEROORDELING BIJ 
VERSTEK - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De verzetdoende partij  die aangehouden is op grond van een veroordeling bij  
verstek  waartegen verzet  binnen de buitengewone  termijn  is  aangetekend,  kan haar  
invrijheidstelling  aanvragen,  zelfs  wanneer  tegen  haar  geen  bevel  tot  onmiddellijke 
aanhouding werd uitgevaardigd1. (Art. 27, §2, in fine, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1906.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele  rechtbank  te  Luik  van  23  december  2008,  dat  uitspraak  doet  over  een 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2009, nr.15.
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verzoekschrift tot invrijheidstelling. 

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

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser is aangehouden ter uitvoering van een veroordeling bij verstek door 
de politierechtbank te Luik, van 21 april 2008.

Bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 19 november 2008 heeft die recht-
bank het verzet dat door de eiser binnen de buitengewone termijn is ingesteld, 
niet ontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.

Op 27 november 2008 heeft de eiser tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. 
De  correctionele  rechtbank  te  Luik  heeft  over  dat  rechtsmiddel  nog  geen 
uitspraak gedaan.

Op 19 december 2008 heeft de eiser bij die rechtbank een verzoekschrift tot 
invrijheidstelling ingediend.  Het  bestreden vonnis  verklaart  dat  verzoekschrift 
niet ontvankelijk om reden dat de eiser niet krachtens een bevel tot onmiddellijke 
aanhouding is aangehouden.

Artikel 27, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis beperkt  er  zich evenwel  niet  toe de verzetdoende partij  het  recht  toe te 
kennen een verzoekschrift tot invrijheidstelling in te dienen wanneer hij krach-
tens dergelijk bevel is aangehouden. Uit de tweede zin van die paragraaf blijkt 
immers dat die invrijheidstelling onder dezelfde voorwaarden kan worden aange-
vraagd  door  wie  aangehouden  is  op  grond  van  een  veroordeling  bij  verstek, 
waartegen verzet binnen de buitengewone termijn is aangetekend.

Door het hoger beroep was nog niet met een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van het verzet dat de eiser 
tegen het veroordelend vonnis had ingesteld, ter uitvoering waarvan hij van zijn 
vrijheid was beroofd. De eiser had dus het recht zijn invrijheidstelling te vragen.

Aangezien het  bestreden vonnis het  tegendeel  beslist,  verantwoordt  het  zijn 
beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Er is geen grond om te antwoorden op het overige gedeelte van het middel dat 
niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.



Nr. 15 - 7.1.09 HOF VAN CASSATIE 61 

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, anders samengesteld.

7 januari  2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Close, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Bastin, Luik.

Nr. 16

2° KAMER - 7 januari 2009

1º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSHANDELING - AFWEZIGHEID OF VERHINDERING - 
VERVANGING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSHANDELING - ONDERZOEKSRECHTER - 
AFWEZIGHEID OF VERHINDERING - VERVANGING

1º  en  2°  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  verbiedt  een  onderzoeksrechter  om,  bij  
afwezigheid  of  verhindering,  een  andere  onderzoeksrechter  van  hetzelfde 
arrondissement te vervangen om een onderzoekshandeling te verrichten.

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1921.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 december 2008.

De eiser  voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  verschillende 
grieven aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het Hof vermag geen acht te slaan op het stuk dat de eiser op de rechtszitting 
van 7 januari 2009 heeft neergelegd, dit is buiten de termijn die bij artikel 31, §3, 
eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is 
bepaald.

Grieven

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een onderzoeksrechter om, bij afwe-
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zigheid of verhindering, een andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondisse-
ment te vervangen om een onderzoekshandeling te verrichten.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 januari 2009 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Close, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 17

1° KAMER - 8 januari 2009

 VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDE

  Artikel  80,  §2,  eerste  lid,  van de wet  van  9  juli  1975 sluit  niet  uit  dat,  wanneer  de  
voorwaarden  vervuld  zijn  waaronder  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds 
eventueel de schade moet vergoeden, laatstgenoemde door de aansprakelijke personen 
tegen  de  toekomstige  veroordelingen  gevrijwaard  wordt1.  (Art.  80,  §2,  eerste  lid, 
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS  T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0249.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 december 2006 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 50, §§1 tot 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

1 Zie concl. O.M., Pas., 2009, AR C.07.0249.F. 
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ringsondernemingen, zoals het van kracht was op het ogenblik van de feiten, thans artikel 
80,§1 tot 3, sedert  de wijziging van de nummering van deze wet  ten gevolge van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994, en voor de opheffing ervan bij de wet van 22 
augustus 2002 en de invoeging ervan, bij dezelfde wet, in de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  vonnis  verwerpt  de  vordering  (van  de  eiser)  die  ertoe  strekt  de 

verweerder te doen veroordelen om hem de bedragen van 6.307,25 en 5.915,51 euro terug 
te betalen.

Het grondt die beslissing op de gehele motivering die hier als volledig weergegeven 
wordt beschouwd, inzonderheid op de volgende motivering en het volgende dictum:

"De derde grief die (de eiser) tegen het beroepen vonnis heeft aangevoerd, heeft betrek-
king op de beslissing waarbij de door hem tegen (de verweerder) ingestelde vordering tot 
vrijwaring verworpen wordt;

Aangezien laatstgenoemde niet verzekerd was op het ogenblik van het ongeval, heeft 
(de eiser) een bedrag van 6.307,25 euro moeten betalen aan de verzekeraar van B. (name-
lijk Axa Belgium); zonder succes heeft hij om de toestemming verzocht om zijn kosten 
rechtstreeks terug te vorderen (van de verweerder);

Hij  vordert  dus  dat  het  vonnis  op  dat  punt  zou  worden  gewijzigd  zowel  voor  het 
verleden als voor de toekomst;

Ten slotte vraagt (de eiser) dat hem akte zou worden verleend van een uitkering van 
5.915,51 euro die dagtekent van 9 april 2001;

(...) Om die redenen en uitspraak doende op tegenspraak,
Verklaart  de  rechtbank  het  principaal  hoger  beroep  ontvankelijk  en  zeer  ten  dele 

gegrond;
Verklaart zij de incidentele beroepen ontvankelijk en ten dele gegrond binnen de hierna 

gepreciseerde grenzen;
Veroordeelt zij de partijen hoofdelijk, in solidum of de ene bij gebreke van de andere 

om aan B. de volgende bedragen te betalen:
-  "een  bedrag  van  670,33 euro aan  kosten  en  uitgaven,  welk  bedrag  moet  worden 

verhoogd met de compensatoire en de gerechtelijke interest tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf 6 maart 1992 tot de volledige betaling;

- een bedrag van 3.751,09 euro ter vergoeding van de schade ten gevolge van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid,  welk  bedrag  moet  worden  verhoogd  met  de  interest  tegen  de 
wettelijke rentevoet die van kracht was op 1 september 1992, gemiddelde datum van de 
tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tot de volledige betaling;

- een bedrag van 2.231,04 euro ter vergoeding van de schade ten gevolge van blijvende 
arbeidsongeschiktheid,  welk  bedrag  moet  worden  verhoogd  met  de  interest  tegen  de 
wettelijke rentevoet vanaf 3 maart 1992, consolidatiedatum;

- een bedrag van 125,00 euro voor het dragen van een gipskraag;
Verleent zij (aan de eiser) akte van de op 9 april 2001 gedane betaling van 5.915,51 

euro, welk bedrag moet worden verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf 9 april 2001 en van de nog toegekende bedragen moet worden afgetrokken;

Bevestigt zij voor het overige het dictum van het beroepen vonnis;
Veroordeelt zij bijgevolg (de eiser) alsook (de verweerder) hoofdelijk, in solidum of de 

ene bij gebreke van de andere om aan B. de kosten van het geding te betalen, die zijn 
begroot op het bedrag van 2.038,09 euro (de kosten van het gerechtelijk deskundigenon-
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derzoek inbegrepen), en laat hun eigen kosten, die door hem respectievelijk op het bedrag 
van 684,14 euro en van 669.32 euro zijn begroot, te hunnen laste".

Grieven
Artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-

keringsondernemingen, thans artikel 80, §2, eerste lid, sedert de wijziging van de numme-
ring van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, zoals het 
van  kracht  was  op  het  ogenblik  van  de  feiten,  bepaalt  dat  het  Fonds,  in  de  gevallen 
bepaald in §1, en in zoverre het de schade heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde 
treedt tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.

Artikel 50, §3, derde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen, thans artikel 80, §3, derde lid, sedert de wijziging van de numme-
ring van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, zoals het 
van kracht was op het ogenblik van de feiten, bepaalt dat het Fonds de aansprakelijke 
persoon in het geding kan roepen, dat door de benadeelde tegen het Fonds wordt inge-
steld.

Het bestreden vonnis  wijst  erop dat,  aangezien het voertuig van de verweerder  niet 
verzekerd was,  (de eiser) "een  bedrag van 6.307,25 euro heeft  moeten betalen aan de 
verzekeraar van B. (dus Axa Belgium); vergeefs heeft hij de toestemming gevraagd om 
zijn uitgaven rechtstreeks van (de verweerder) te mogen terugvorderen".

Het wijst tevens erop dat (de eiser) "vraagt dat hem akte zou worden verleend van een 
betaling van 5.915,51 euro die dagtekent van 9 april 2001".

In zoverre dat vonnis de verweerder niet veroordeelt om (aan de eiser) de bedragen te 
betalen die deze vroeger aan B. en aan diens verzekeraar had betaald tot vergoeding van 
"materiële schade", ofschoon het niet werd betwist dat de eiser voor het bestreden vonnis 
twee betalingen van respectievelijk 6.307,25 en 5.915,51 euro had verricht, schendt het 
artikel 50, inzonderheid §2 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, thans artikel 80, §2 en 3, sedert de wijziging van de numme-
ring van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, zoals het 
van kracht was op het ogenblik van de feiten.

In zoverre het bestreden vonnis de verweerder niet veroordeelt om (aan de eiser) de 
bedragen te betalen die laatstgenoemde aan B. en aan diens verzekeraar betaald heeft als 
vergoeding voor  "materiële  schade",  ofschoon het elders erkent  dat er een bedrag van 
6.307,25 euro is betaald en het aan de eiseres akte verleent van de betaling van 5.915,51 
euro, enerzijds, en erkent dat de eiser krachtens artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 
over  een  subrogatoire  rechtsvordering  beschikt  wanneer  schadevergoeding  is  betaald, 
anderzijds, antwoordt het bovendien niet op de conclusie van de eiseres. Althans bevat het 
bestreden vonnis  de vaststellingen  niet  die  het  Hof in  staat  stellen dat vonnis  op zijn 
wettigheid  te  toetsen.  In  zoverre  het  bestreden vonnis  althans aan de  eiser  geen  akte 
verleent van de door hem op 5 juli 1996 gedane betaling van 6.307,25 euro, welk bedrag 
moet worden verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 5 juli 
1996 en van de reeds toegekende bedragen moet worden afgetrokken, hoewel die betaling 
zelf niet werd betwist, schendt het tevens artikel 149 van de Grondwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 50, §1 tot 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen, zoals het van kracht was ten tijde van de feiten, thans artikel 80, §1 
tot 3, sedert de wijziging van de nummering van deze wet ten gevolge van het koninklijk 
besluit van 12 augustus 1994, en voor de opheffing ervan bij de wet van 22 augustus 2002 
en de invoeging ervan, bij dezelfde wet, in de wet van 21 november 1989 betreffende de 
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verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 807, 809 en 859 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  vonnis  verwerpt  de  vordering  (van  de  eiser)  die  ertoe  strekt  de 

verweerder te veroordelen om hem te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen hem 
ten voordele van B. zullen worden uitgesproken.

Het verantwoordt die beslissing met de gehele motivering die hier als volledig weerge-
geven  wordt  beschouwd,  inzonderheid  met  de  overweging,  zakelijk  weergegeven  als 
volgt:

"(De eiser) kan geen aanspraak maken op een recht waarin de van kracht zijnde wetten 
niet voorzien, aangezien artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 te dezen bepaalt dat een 
subrogatoire rechtsvordering enkel kan worden ingesteld wanneer de schade is vergoed;

Er is dus alle reden om dat punt van de vordering te verwerpen, te verwijzen naar de 
uitstekende motivering van de eerste rechter en het beroepen vonnis te bevestigen, aange-
zien de eiser geen aanspraak kan maken op meer rechten dan (het slachtoffer)".

De motivering van het beroepen vonnis waarnaar het bestreden vonnis verwijst, luidt 
als volgt:

"Uit het opsporingsonderzoek blijkt duidelijk dat de (verweerder) de dag van de feiten 
met een niet verzekerd voertuig reed; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds wil 
hem dus doen veroordelen om aan het Fonds de bedragen te betalen die het aan de bena-
deelden  uitgekeerd  heeft,  en  het  eist  de  betaling  van  een  bedrag  van  6.307,25  euro 
(254.434  frank)  dat  op  5  juli  1996  is  betaald  aan  de  verzekeringsmaatschappij  Axa 
Belgium, die de materiële schade van het (slachtoffer) dekte;

Bovendien eist het dat het zou worden gevrijwaard tegen elke veroordeling die tegen 
het Fonds zal worden uitgesproken ten voordele (van het slachtoffer);

Terecht  werpt  de  (verweerder)  op  dat  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds 
over een subrogatoire rechtsvordering beschikt in zoverre het schade heeft vergoed (cf. 
artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975);

Daarenboven  kan  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds,  dat  in  de  rechten 
getreden is van de benadeelde die vergoeding gekregen heeft, tegen de (verweerder) niet 
meer rechten doen gelden dan (het slachtoffer);

De in die bewoordingen gestelde tussenvordering is derhalve niet gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 50, §1, eerste lid, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen, thans artikel 80, §1, eerste lid, sedert de wijziging van de 
nummering van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, 
bepaalt met name dat elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
de vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door 
een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderne-
ming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd.

Artikel 50, §2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen, thans artikel 80, §2, eerste lid sedert de wijziging van de numme-
ring van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, bepaalt dat 
in de gevallen bepaald in §1, het Fonds, in zoverre het de schade heeft vergoed, in de 
rechten van de benadeelde treedt tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun 
verzekeraars.
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Artikel 50, §3, derde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen, thans artikel 80, §3, derde lid, sedert de wijziging van de numme-
ring van deze wet ten gevolge van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 bepaalt dat 
het Fonds de aansprakelijke persoon in het geding kan roepen, dat door de benadeelde 
tegen het Fonds wordt ingesteld.

Uit die bepalingen volgt dat (de eiser) het recht heeft van een niet-verzekerd bestuurder 
de terugbetaling te eisen van de bedragen (die) hij verschuldigd is aan de derde, die het 
slachtoffer is geworden van het door die niet verzekerde bestuurder veroorzaakte ongeval. 
Tegen de terugbetaling die de niet-verzekerde bestuurder aldus verschuldigd is kan (de 
eiser) ofwel op de niet verzekerde bestuurder achteraf verhaal uitoefenen ofwel tegen hem 
een vordering tot vrijwaring instellen tegen de veroordeling die ten laste (van de eiser) 
uitgesproken is ten voordele van de derde, aan wie het ongeval overkomen is. Aangezien 
het slachtoffer  de procedure tot schadevergoeding heeft  ingesteld zowel  tegen de niet-
verzekerde veroorzaker van het ongeval als tegen (de eiser), beschikt de rechter immers 
over  alle  gegevens  om uitspraak  te  kunnen  doen  zowel  over  de  gemeenschappelijke 
verplichting van de veroorzaker van het ongeval en van (de eiser) als over het verhaal dat 
laatstgenoemde tegen die bestuurder heeft ingesteld in de vorm van een vordering tot vrij-
waring. De weigering om een dergelijke vordering tot vrijwaring aan te nemen zou voor 
de eiser de nodeloze verplichting inhouden om het vonnis uit te voeren en om achteraf 
tegen de niet-verzekerde bestuurder een aparte procedure op te starten waarbij hij zich dan 
en dan alleen op subrogatie zou beroepen. Die weigering ontneemt bovendien elk nut aan 
het bovenaangehaalde artikel 50, §3, derde lid.

Bij de uitspraak over de door de eiser tegen de verweerder ingestelde vordering die 
ertoe strekte hem te vrijwaren tegen alle veroordelingen wegens het ongeval van 6 maart 
1992, met inbegrip van de toekomstige veroordelingen ten laste van de eiser, beslist het 
bestreden vonnis ten onrechte dat de eiser geen aanspraak kan maken op een recht waarin 
de van kracht zijnde wet niet voorziet, op grond dat artikel 80, § 2, van de wet van 9 juli 
1975 te dezen enkel betrekking heeft op een subrogatoire rechtsvordering, wat volgens het 
vonnis veronderstelt dat de schade reeds is vergoed.

Uit de voorafgaande overwegingen volgt dat het bestreden vonnis artikel 50, §2 en 3, 
derde lid (thans 80, §2 en 3, derde lid) van de wet van 9 juli 1975 schendt. 

Tweede onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig  is,  kan  uitgebreid  of  gewijzigd  worden,  indien  de  nieuwe,  op  tegenspraak 
genomen conclusies berusten op een feit  of  akte  in  de dagvaarding aangevoerd,  zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is.

Artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussen de partijen in het geding, 
de tussenvorderingen worden ingesteld bij conclusies, die ter griffie worden neergelegd en 
aan de overige partijen overgelegd zoals bepaald in de artikelen 742 tot 746.

Artikel 859 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de oorspronkelijke vorde-
ring en de vordering tot vrijwaring tegelijk in staat van wijzen zijn, daarop gezamenlijk 
recht wordt gedaan; anders kan de oorspronkelijke eiser zijn vordering afzonderlijk doen 
berechten; indien de twee vorderingen zijn gevoegd, beslist hetzelfde vonnis over de split-
sing, met dien verstande dat, na het vonnis over de hoofdzaak, recht wordt gedaan op de 
vrijwaring, indien daartoe grond bestaat.

Overeenkomstig  de  artikelen  807  en  809  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan  de 
verweerder op de hoofdvordering tegen een medeverweerder die in de zaak is, een tussen-
vordering instellen tot vrijwaring tegen de veroordeling die (de eiser) op de hoofdvorde-
ring te zijnen laste vordert.

Overeenkomstig artikel 859 van het Gerechtelijk Wetboek dient op de oorspronkelijke 



Nr. 17 - 8.1.09 HOF VAN CASSATIE 67 

vordering en de vordering tot vrijwaring gezamenlijk recht te worden gedaan indien zij 
tegelijk in staat van wijzen zijn.

Te dezen diende het bestreden vonnis dus gezamenlijk recht te doen op de oorspronke-
lijke  vordering van (het slachtoffer)  tegen de verweerder  en (de eiser)  en op de door 
laatstgenoemde tegen de verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring. Eventueel diende 
het  de  tenuitvoerlegging  van  de  veroordeling  tot  vrijwaring  te  laten  afhangen  van  de 
tenuitvoerlegging, door de eiser, van de hoofdveroordeling die in solidum tegen de eiser 
en de niet verzekerde veroorzaker van het ongeval, de verweerder, was uitgesproken.

Uit de voorafgaande overwegingen volgt dat het bestreden vonnis, dat weigert recht te 
doen op de door de eiser tegen de verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring, tevens 
de artikelen 807, 809 en 859 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 80, §1, eerste lid, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van toepassing is, kan elke 
benadeelde  van  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  de  vergoeding 
bekomen  van  de  schade  voortvloeiende  uit  lichamelijke  letsels  die  door  een 
motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot 
die vergoeding gehouden is omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd.

Artikel 80, §2, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt dat, in de gevallen bepaald 
in §1, het Fonds, in zoverre het de schade heeft vergoed, in de rechten van de 
benadeelde treedt tegen de aansprakelijke personen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat een verkeersongeval is veroorzaakt door het 
niet  verzekerde  voertuig  van  de  verweerder  en  dat  de  eiser  een  bedrag  van 
6.307,25 euro heeft  uitgekeerd aan de verzekeraar  van de benadeelde,  en het 
verleent  akte van een andere betaling van 5.915,51 euro,  die dagtekent van 9 
april 2001.

Het bestreden vonnis, dat de verweerder niet veroordeelt om die bedragen te 
betalen aan de eiser die in de rechten van de benadeelde getreden is, schendt het 
bovenaangehaalde artikel 80, §2, eerste lid.

In zoverre is het middel gegrond.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Hoewel, zoals gezegd, artikel 80, §2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 
bepaalt dat de eiser, in zoverre hij de schade heeft vergoed, in de rechten van de 
benadeelde treedt tegen de aansprakelijke personen, sluit die bepaling niet  uit 
dat,  wanneer  de  voorwaarden  vervuld  zijn  waaronder  de  eiser  eventueel  de 
schade moet vergoeden, laatstgenoemde door de aansprakelijke personen tegen 
de toekomstige veroordelingen gevrijwaard wordt.

Het bestreden vonnis verwerpt de door de eiser tegen de verweerder ingestelde 
vordering tot vrijwaring op grond dat artikel 80, §2, eerste lid, van de wet van 9 
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juli 1975 "een subrogatoire vordering enkel mogelijk maakt in zoverre de schade 
is vergoed".

Door aldus uitspraak te doen schendt het bestreden vonnis voornoemd artikel 
80, §2, eerste lid.

Het onderdeel is gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 
aangezien het niet tot ruimere cassatie kan leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het bestreden vonnis, in zoverre het  de vorderingen van de eiser 
tegen  de  verweerder  verwerpt  en  uitspraak  doet  over  de  kosten  tussen  die 
partijen.

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

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

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

8 januari  2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck,  voorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caat: mr. Mahieu.

Nr. 18

1° KAMER - 8 januari 2009

VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - BEROEPSINSTITUTEN VOOR DE 
DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - KAMER VAN BEROEP - BESLISSING - 
MEERDERHEID - VERMELDING

Artikel  52 van het  koninklijk  besluit  van 27 november 1985 tot  bepaling van de regels 
inzake  de  organisatie  en  de  werking  van  de  beroepsinstituten  die  voor  de 
dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, vereist niet dat in de beslissingen  
van de Kamers van beroep vermeld wordt dat zij bij meerderheid zijn gewezen. (Art. 52, 
K.B. 27 nov. 1985)

(G. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS )

ARREST (vertaling)

(A.R. D.08.0011.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen de beslissing, op 19 mei 2008 gewezen 
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door de Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars met 
het Frans als voertaal.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan:

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 52 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels 

inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende 
intellectuele beroepen zijn opgericht.

Aangevochten beslissingen
De beslissing verklaart  het hoger  beroep ontvankelijk,  verklaart  het  niet  gegrond en 

spreekt tegen de eiser de schrapping uit. Zij is ondertekend door de voorzitter, de twee 
werkende leden en de secretaris.

Grieven
Volgens artikel 52 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 "beraadslagen de 

Kamers van beroep slechts op geldige wijze indien de voorzitter of de ondervoorzitter en 
twee  werkende  of  plaatsvervangende  leden  aanwezig  zijn.  De  beslissingen  worden 
genomen bij meerderheid van stemmen".

Te dezen [vermeldt] de beslissing niet dat zij bij meerderheid van stemmen is genomen.
De handtekeningen onderaan de beslissing kunnen enkel worden uitgelegd als de uiting 

van de wil van de leden van de kamer van beroep om de authenticiteit van de beslissing te 
bevestigen.

Uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat de kamer van beroep bij meerder-
heid uitspraak gedaan heeft.

Derhalve houdt de beslissing zich niet aan het bepaalde in het in het middel vermelde 
artikel 52.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 52 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van 
de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor 
de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht vereist niet dat in de 
beslissingen van de Kamers van beroep vermeld wordt dat zij bij meerderheid 
zijn gewezen.

Het middel dat op het tegendeel berust, faalt naar recht.

...

Dictum
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Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

8 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Verbist en Mahieu.

Nr. 19

1° KAMER - 9 januari 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN BIJ INVOER OF UITVOER - NIET-GEHEVEN RECHTEN - 
PROCEDURE TOT NAVORDERING - VOORWAARDEN

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN BIJ INVOER OF UITVOER - NIET-GEHEVEN RECHTEN - 
PROCEDURE TOT NAVORDERING - TERMIJN VAN DRIE JAAR - AFWIJKING - STRAFRECHTELIJK 
VERVOLGBARE HANDELING - TOEPASSINGSVOORWAARDEN

1º De bevoegde douaneautoriteiten kunnen een procedure instellen tot navordering van de 
niet-geheven rechten op grond van de Verordening (EG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 
juli 1979 wanneer de betalingsverplichting volgt uit de niet-naleving van de voorwaarden 
van  een  bepaalde  douaneregeling;  de  omstandigheid  dat  er  geen  aangifte  zou  zijn  
uitgereikt waaruit de verplichting tot betaling voortvloeit, is niet doorslaggevend voor de  
toepassing van die verordening1 (Art. 2.1, eerste lid, E.E.G.-Verordening nr 1697/79 van 
de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer)

2º Voor de toepassing van artikel 3 van de Verordening (EG), nr. 1679/79 van de Raad van 
24 juli 1979, krachtens welke bepaling de in artikel 2 van die verordening gestelde termijn 
van drie jaar om de procedure tot navordering van niet-geheven rechten in te leiden niet  
van toepassing is in geval van strafrechtelijk vervolgbare handelingen, is niet vereist dat 
de autoriteiten niet in staat waren om binnen de termijn van drie jaar het juiste bedrag  
van de rechten bij invoer of bij uitvoer vast te stellen2 (Artt. 2.1, tweede lid, en 3, E.E.G.-
Verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten 
bij invoer of bij uitvoer)

(BELGISCH INTERVENTIE-EN RESTITUTIEBUREAU T. GERLACH & Co GmbH)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. De vennootschap naar Duits recht Gerlach & C° GmbH (verweerster in cassatie) gaf 
als expediteur in de periode tussen 13 april 1992 en 2 december 1992 meerdere zendingen 
melkpoeder aan bij de Belgische douaneadministratie. Deze aangiften gebeurden middels 
T1-documenten in het kader van een douaneregeling extern douanevervoer. Hierbij treedt 
een  schorsingsregeling  in  werking  die  het  mogelijk  maakt  om  niet-communautaire 
goederen tussen twee plaatsen gelegen binnen het douanegebied van de Europese Unie te 
vervoeren  zonder  dat  deze  goederen  worden  onderworpen  aan  rechten  bij  invoer  en 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen3. De douaneschuld en de nationale 
belastingen dienen in dat geval betaald te worden in de Lid-Staat van bestemming. In casu 
bleek echter uit een onderzoek van de opsporingsdiensten van de douaneadministratie te 
Antwerpen dat een aantal zendingen van het kwestieuze melkpoeder niet aan het kantoor 
van bestemming aangeboden werden, zodat de T1-documenten niet regelmatig aangezui-
verd werden.  In  geval  van dergelijke  onregelmatige dedouanering ontstaat  de douane-
schuld daar  waar  de onregelmatigheid vastgesteld  wordt  en zal  de invordering plaats-
grijpen door de douaneautoriteit van de Lid-Staat waar de overtreding plaatsgreep. Dien-
volgens vorderde onder meer het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB) (eiser 
in  cassatie),  op dat  ogenblik  hiertoe  bevoegd,  van  de verweerster  de  betaling van  de 
verschuldigde invoerrechten, te vermeerderen met de verwijlinteresten, de gerechtelijke 
interesten en de kosten van het geding.

2. Ab initio voerde de verweerster aan dat de eiser in gebreke gebleven was om het 
bedrag van de in zake zijnde douaneschuld aan de schuldenaar mee te delen binnen de 
driejarige vervaltermijn bepaald in artikel 221.3 CDW. Het beroepen vonnis oordeelt dat 
uit  de  beschikbare  stukken  inderdaad  geenszins  blijkt  dat  aan deze mededelingsplicht 
voldaan werd. De vordering van de eiser wordt dienvolgens verworpen. 

Het bestreden arrest stelt echter vast dat de betrokken T1-documenten en derhalve het 
ontstaan van de douaneschuld dateren van voor 1 januari 1994, zodat niet het CDW van 
toepassing geacht moet worden, maar de precederende regelgeving, c.q. EG-Verordening 
nr. 1697/794.

Ongeacht  het  gegeven  dat  de  invordering van  deze rechten een aanvang nam na 1 
januari 1994, moet dit als correct beschouwd worden. Overeenkomstig vaste rechtspraak 
onderscheidt het Hof van Justitie immers enerzijds procedureregels die in het algemeen 
geacht worden te gelden voor alle bij de inwerkingtreding ervan aanhangige geschillen en 
anderzijds materiële regels die doorgaans geacht worden niet te gelden met betrekking tot 
voor de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities (H.v.J., 23 februari 2006, zaak 
C-201/4,  Belgische  Staat/Molenbergnatie  NV,  overweging  nr.  31).  Te  dezen  werd 
specifiek beslist dat de artikelen 221.1 en 221.2 CDW loutere procedureregels bevatten, 
maar dat artikel 221.3 CDW een materiële regel betreft. 

Meer  bepaald  oordeelde  het  Hof  van  Justitie  dat  alleen  de  procedureregels  van  de 
artikelen 217 tot en met 232 CDW van toepassing zijn op de na 1 januari 1994 aangevatte 
invordering van een douaneschuld die voor deze datum is ontstaan, en dat de in artikel 
221.3 CDW geformuleerde regel,  anders  dan de leden 1 en 2 van  dit  artikel,  als een 
materiële regel moet worden aangemerkt en derhalve niet kan worden toegepast op de 
invordering van een douaneschuld die voor 1 januari 1994 ontstaan is (H.v.J., 23 februari 
2006, zaak C-201/4, Belgische Staat/Molenbergnatie NV, overweging nr. 42). 

Ook uw Hof besliste reeds in dezelfde zin5. De precisering in fine doet besluiten dat de 
verweerster rechtens onterecht aanvoert dat het Hof van Justitie hiermee bedoelt dat de 
artikelen  217  tot  en  met  232  CDW  alle  onmiddellijk  toe  te  passen  procedureregels 
betreffen. De vraag naar de desgevallende verjaring van het recht in hoofde van de eiser 
om in casu tot invordering van de kwestieuze heffingen over te gaan, dient dan ook beant-
woord te worden op grond van artikel 2 EG-Verordening nr. 1697/79, en niet op grond 
van artikel 221.3 CDW.

3 Cfr. huidig artikel 91, lid 1a CDW.
4 Verordening (EEG) Nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten 
bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn 
aangegeven  voor  een douaneregeling  waaruit  de  verplichting  tot  betaling  van  dergelijke  rechten 
voortvloeide, PB. L.197, 3 aug.1979, 1-3.
5 Cass., 8 nov.2005, P.05.0698.N.
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3. Artikel 2.1, lid 2 EG-Verordening nr. 1697/79 bepaalt dat een procedure tot navorde-
ring van de niet-geheven rechten niet meer ingeleid kan worden na een termijn van drie 
jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is 
geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douane-
schuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan. De boekingsformaliteiten zijn vastge-
legd in EG-Verordening nr. 1854/89([4]). Artikel 2.2 EG-Verordening nr. 1697/79 bepaalt 
dat de bedoelde procedure tot navordering ingeleid wordt door de kennisgeving (medede-
ling) van het bedrag van de verschuldigde rechten aan de betrokken schuldenaar. Naar 
aanleiding van de procedure die leidde tot het bestreden arrest, werd door de eiser een 
document voorgelegd dat zou moeten gelden als een conform ‘boekingsstuk’. 

Dit werd door de feitenrechter evenwel niet als boekingsbewijs aangenomen. Evenmin 
werden  aanvaard  als  rechtsgeldige  mededeling:  het  proces-verbaal  van  de  Belgische 
douaneadministratie  van  29  november  1994  houdende  de  vaststelling  van  de 
onregelmatige  dedouanering  en  de  notificatie  ervan  op  2  december  1994,  alsook  een 
schrijven van de Duitse douaneautoriteiten van 30 oktober 1995 over deze feiten aan de 
borgsteller  van  de  verweerster.  Wat  wel  aangemerkt  kan  worden  als  voorgeschreven 
kennisgeving/mededeling  van  het  bedrag  van  de  rechten,  is  de  gedinginleidende 
dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, gedateerd op 24 januari 
1997. 
De relevantie van deze mededeling stoelt volgens de appelrechter mede op artikel 6, lid 1 
EG-Verordening nr. 1854/89 dat poneert dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de 
boeking moet meegedeeld worden aan de tot betaling gehouden persoon. In het 
perspectief van de geldende Europese rechtspraak6([5]) is de draagwijdte van deze 
bepaling evenwel relatief. Reeds eerder werd door het Hof van Justitie immers 
aangenomen dat de niet-inachtneming van de verplichting onmiddellijk na de boeking tot 
mededeling aan de schuldenaar over te gaan, op zich geen belemmering vormt voor de 
invordering van de douaneschuld (H.v.J., 7 september 1999, zaak C-61/98, De Haan 
Beheer BV/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam). In een later arrest 
wordt beslist dat een desgevallende mededeling van de douaneschuld steeds een 
voorafgaande boeking van dit bedrag vereist (H.v.J., 23 februari 2006, zaak C-201/4, 
Belgische Staat/Molenbergnatie NV). 

Deze jurisprudentie dient evenwel geapprecieerd te worden in het perspectief van de 
artikelen 217 en 221 CDW. Artikel 2.1, tweede lid EG-Verordening nr. 1697/79 voorziet 
immers nog expressis verbis de hypothese van een niet-boeking van de betrokken rechten. 
In  dat  geval  neemt  de  driejarige  termijn  een  aanvang  vanaf  de  dag  waarop  de 
douaneschuld ontstaan is.

4. Naar het oordeel van de feitenrechters in deze zaak heeft geen regelmatige boeking 
van de verschuldigde rechten plaatsgegrepen en kan de eerste rechtsgeldige kennisgeving 
ter zake ten vroegste op 24 januari 1997 gedateerd worden. De verjaringsregel van artikel 
2.1  EG-Verordening nr.  1697/79 refereert  evenwel  niet  naar  de mededeling,  maar  bij 
uitstek naar de boeking van de douanerechten. Artikel 2.2 EG-Verordening nr. 1697/79 
moduleert slechts de inleiding van de navorderingsprocedure middels de mededeling van 
de schuld. 

5. Nu te dezen de kwestieuze schuld kennelijk niet geboekt werd, voert de eiser in de 
drie onderdelen van het tweede middel aan dat dergelijke boeking de iure niet vereist was. 
Zo  dit  al  zo  zou  zijn,  blijft  artikel  2.1,  lid  2  EG-Verordening  nr.  1697/79  evenwel 

6 In  de  geciteerde  rechtspraak  gaat  het  om de  draagwijdte  van  artikel  221.1  CDW.  Dit  artikel 
herneemt evenwel quasi letterlijk de bepaling die reeds vervat was in artikel 6, lid 1 EG-Verordening 
nr. 1854/89. Mutatis mutandis wordt derhalve ook de vroegere wetsbepaling beoordeeld.
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opleggen dat een procedure tot navordering van de niet-geheven rechten in geval van niet-
boeking niet meer ingeleid kan worden na een termijn van drie jaar vanaf de dag waarop 
de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan, in casu op het tijdstip van 
het verstrijken van de geldigheidsduur van de T1-documenten, i.e. in de periode tussen 22 
april 1992 en 11 december 1992. Gelet op de samenlezing van de artikelen 2.1 en 2.2 
Verordening  nr.  1697/79,  onderzoekt  de  appelrechter  dienvolgens  terecht  of  de 
mededeling  van  deze  ontstane  schuld  (en  niet  louter  ‘geboekte  bedrag’  zoals  in  het 
bekritiseerde arrest onjuist verwoord sub 3.4) uiterlijk op 11 december 1995 plaatsvond.

6. In het  derde onderdeel van het tweede middel tot cassatie beroept de eiser zich op 
artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79, waarin gestipuleerd wordt dat de driejarige termijn 
van artikel 2.1, lid 2 van deze verordening niet van toepassing is wanneer de bevoegde 
autoriteiten constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in 
staat  waren  het  juiste  bedrag van  de wettelijk  verschuldigde  rechten bij  invoer  of  bij 
uitvoer ter zake vast te stellen. 

De verweerster werpt vooreerst op dat het onderdeel, ook al was het gegrond, niet tot 
cassatie  kan  leiden  en  in  zoverre  niet  onontvankelijk  is,  daar  de  beslissing  van  de 
appelrechter dat de eiser de douaneschuld niet meer kan invorderen, de iure verantwoord 
wordt bij wege van de beslissing dat deze schuld niet geboekt werd. Evenwel houdt de 
beslissing van de appelrechter precies in dat in artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 een 
driejarige termijnvoorwaarde ingevoerd wordt, die erop neerkomt dat het wegvallen van 
de verjaringstermijn  inzake  navordering ingevolge  strafbare  feiten maar  toegepast  kan 
worden van zodra vaststaat dat ook na drie jaar sedert het ontstaan van de schuld geen 
juiste becijfering van de kwestieuze douanerechten kan plaatsvinden. Het bestreden arrest 
oordeelt namelijk dat de eiser de betrokken schulden weliswaar niet regelmatig geboekt 
heeft,  maar  hiertoe  wel  in  de  feitelijke  mogelijkheid  was,  vermits  ter  zitting  een 
zogenaamd boekingsstuk voorgelegd werd. Dienvolgens wordt dan afgeleid dat de eiser 
binnen de driejarige termijn de verschuldigde rechten had kunnen berekenen, zodat aan 
één van de voorwaarden van artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 niet beantwoord was 
en  de  uitzonderingsbepaling  niet  ingeroepen  kon  worden.  Als  dusdanig  houdt  het 
bekritiseerde  arrest  niet  louter  de  beslissing  in  dat  de  schuld  niet  meer  kon  worden 
ingevorderd  doordat  de  douaneschuld  niet  geboekt  was.  De  door  de  verweerster 
aangevoerde  grond  van  onontvankelijkheid  van  het  derde  onderdeel  van  het  tweede 
middel kan m.i. dan ook niet aangenomen worden.

 7. In de hypothese van artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79, zoals aangevoerd in het 
derde onderdeel van het tweede middel, kan er, mits voldaan is aan de gestelde dubbele 
voorwaarde, van enige verjaring geen sprake zijn. Artikel 3 moet duidelijk onderscheiden 
worden van artikel 2. In deze laatste bepaling wordt immers de gemene regel aangeduid 
waarbij een douaneaangifte plaatsgegrepen heeft welke dienvolgens resulteert in de 
verschuldigdheid van douanerechten. Er wordt daarbij tevens uitgegaan van de 
ontstentenis van een strafrechtelijke inbreuk, vermits daartoe uitdrukkelijk de 
uitzondering sub artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 voorzien wordt. In de hypothese 
van artikel 2 dient derhalve aangenomen te worden dat de betrokken goederen op 
regelmatige wijze het douanetoezicht verlaten hebben. De voorziene procedure tot 
navordering, in te leiden middels een kennisgeving van de nog verschuldigde rechten aan 
de betrokken debiteur, beoogt enkel de inning van deze openstaande schuld. De driejarige 
vervaltermijn geldt met andere woorden als een navorderingstermijn. Omwille van de 
aangenomen rechtsconforme dedouanering staat de hoegrootheid van de verschuldigde 
rechten in dat geval dan ook niet ter discussie. Die omstandigheid moet echter manifest 
onderscheiden worden van deze bedoeld in artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79, welke 
als een uitzonderingsbepaling te beschouwen is en welke inzonderheid werd bedoeld voor 
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feitelijkheden van sluikinvoer of sluikuitvoer. In die situaties is immers geen sprake van 
enige regelmatige douaneaangifte of latere dedouanering. Bovendien blijkt uit de lezing 
van artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 onmiskenbaar dat deze uitzonderingsregel 
eveneens opgaat in het geval van een toestand alwaar een al dan niet regelmatige 
douaneaangifte ingediend werd, maar waar geen regelmatige beëindiging van de 
douaneregeling tot stand gekomen is. Enerzijds betreft dit onloochenbaar een 
strafrechtelijk vervolgbare handeling, anderzijds kan uit een onttrekking aan het 
douanetoezicht niet anders dan de onmogelijkheid afgeleid worden dat de 
controlediensten het precieze bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten op empirische 
wijze zouden kunnen vaststellen of verifiëren. De loutere aanwezigheid van een 
aanvankelijke douaneaangifte maakt de toepassing van artikel 3 EG-Verordening nr. 
1697/79 dan ook geenszins onmogelijk.

8. In de voorliggende zaak werd door de Belgische douaneautoriteiten vastgesteld dat 
een  aantal  zendingen  van  het  melkpoeder  niet  aan  het  kantoor  van  bestemming 
aangeboden  bleken  te  zijn,  zodat  de  T1-documenten  niet  aangezuiverd  werden  en  de 
zendingen  aan  de  doorvoer  onttrokken  werden.  Deze  feiten  betreffen  duidelijk 
strafrechtelijk vervolgbare handelingen, vermits deze naar Belgisch recht strafbaar gesteld 
worden  krachtens  respectievelijk  artikel  257,  §1  AWDA en  artikel  257,  §3  AWDA. 
Bovendien blijkt onder meer uit de verbalisering van 29 november 1994 dat het op dat 
ogenblik, i.e. na de wederrechtelijke onttrekking van de zendingen en de vermoedelijke 
ingebruikstellingen zonder dedouanering, niet langer mogelijk was het juiste bedrag van 
de wettelijk verschuldigde invoerrechten vast  te stellen. Nu overeenkomstig de initiële 
aangifte van de verweerster de verschuldigde rechten beweerdelijk nihil waren, kan de 
onttrekking aan het douanetoezicht niet anders geapprecieerd worden dan als een tot stand 
gebrachte onmogelijkheid voor de inspectiediensten om de juiste douanerechten van het 
kwestieuze  transport  te  verifiëren.  Aan  de  dubbele  voorwaarde  van  artikel  3  EG-
Verordening nr. 1697/79 is in casu dan ook voldaan. 

Dienvolgens is deze uitzonderingsbepaling ten volle van toepassing en moet op grond 
van het tweede lid van artikel 3 de navordering dan ook geschieden overeenkomstig de 
internrechtelijke termijnen. Naar Belgisch recht moet hiertoe de verjaringstermijn bepaald 
in artikel 2262 BW geëerbiedigd worden.

9.  Het  bestreden  arrest  benadrukt  dat  de  uitzonderingsbepaling  van  artikel  3  EG-
Verordening nr. 1697/79 beperkend geïnterpreteerd moet worden. In die context had de 
eiser, nu deze zelf aangeeft tot boeking overgegaan te zijn op 1 september 1994 en nu de 
kwestieuze schulden ontstaan zijn in 1992, binnen de periode van drie jaar de vereiste 
mededeling  aan  de  schuldenaar  moeten  voldoen,  daar  het  precieze  bedrag  van  de 
verschuldigde rechten berekend kon worden. Aangezien deze kennisgeving in casu slechts 
plaatsgevonden heeft nadat meer dan drie jaren verstreken zijn, zou de eiser zich, naar het 
oordeel van de appelrechter, niet kunnen beroepen op de voornoemde uitzonderingsregel. 
In dergelijke gedachtengang wordt de toepassing van de uitzonderingsbepaling van artikel 
3 EG-Verordening nr. 1697/79 niet langer mogelijk gemaakt wanneer het juiste bedrag 
van de verschuldigde rechten vastgesteld kan worden binnen de driejarige termijn en dit 
binnen deze termijn niet ter kennis gebracht wordt van de betrokken schuldenaar. Het 
bestreden arrest leidt uit de door de eiser beweerde boeking van 1 september 1994 af dat 
deze in staat was het juiste bedrag aan douanerechten te becijferen binnen een termijn van 
drie jaar na het ontstaan van deze schuld. Nochtans wordt deze boeking niet aanvaard als 
een boeking in de betekenis van artikel 2.1, lid 2 EG-Verordening nr. 1697/79. Uit stuk 29 
van het stukkenbundel van de eiser blijkt dit immers niet meer te zijn dan een ‘globaal 
overzicht-boekhouding  der  vastgestelde  rechten’,  gedateerd  op  11  mei  2000,  zonder 
vermelding van de naam van de verweerster of het van het verschuldigde bedrag (cfr. 
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bestreden  arrest  sub  3.4).  Hoewel  het  bestreden  arrest  dit  voorgelegd  stuk  om  deze 
motieven als boekingsstuk verwerpt, wordt uit hetzelfde stuk nochtans afgeleid dat hieruit 
moet blijken dat de rechten precies becijferd konden worden.

10. Behoudens de vraag of deze voorgehouden boeking inderdaad kan gelden als een 
berekening van het juiste verschuldigde bedrag (de onttrokken  goederen werden nooit 
fysiek gecontroleerd), kan er niet aan voorbij gegaan worden dat het bestreden arrest in 
artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 een driejarige termijnvoorwaarde invoert, die erop 
neerkomt dat het wegvallen van de verjaringstermijn inzake navordering ingevolge penaal 
vervolgbare handelingen maar toegepast kan worden van zodra vaststaat dat ook na drie 
jaar  sedert  het  ontstaan  van  de  schuld  geen  juiste  berekening  van  de  betrokken 
invoerrechten kan plaatsgrijpen. 

Zodoende  voegt  de  appelrechter,  zoals  het  derde  onderdeel  van  het  tweede 
cassatiemiddel aanvoert, ten onrechte een voorwaarde toe aan de bepaling vervat in artikel 
3 EG-Verordening nr. 1697/79. 
Deze kritiek vindt tevens steun in onder meer de zienswijze van Advocaat-generaal Van 
Gerven bij het arrest van het Hof van Justitie van 27 november 1991 (H.v.J., 27 november 
1991, zaak C-273/90, Meico-Fell). In deze zaak was vooral de invulling van de notie 
‘strafrechtelijk vervolgbare handeling’ voorwerp van debat. De Advocaat-generaal stelt 
over de artikelen 2 en 3 EG-Verordening nr. 1697/79 het volgende: “4. […] Daarom 
wordt in artikel 2 van de verordening een verjaringstermijn van drie jaar ingesteld bij het 
verstrijken waarvan de oorspronkelijke vereffening van de rechten als definitief moet 
worden beschouwd. Op deze regel kan evenwel geen beroep worden gedaan wanneer de 
onjuiste of onvolledige heffing voortvloeit uit een "strafrechtelijk vervolgbare handeling" 
van de belastingschuldige. In zulk geval geschiedt de navordering "overeenkomstig de op 
dit gebied in de Lid-Staten geldende bepalingen" (zie het hiervoor aangehaalde artikel 3 
van de verordening) - met andere woorden komt de (bij hypothese langere) 
verjaringstermijn die in het nationale recht ten aanzien van de betrokken handeling is 
voorzien, in de plaats van de gemeenrechtelijke (of beter: gemeenschapsrechtelijke) 
termijn van drie jaar. […] 7. Het is precies met het oog op een eenvormige toepassing en 
interpretatie van artikel 3, dat de Commissie voorstelt de uitdrukking "strafrechtelijk 
vervolgbare handeling" derwijze te interpreteren dat de - bij hypothese langere - 
verjaringstermijn van het nationale recht toepassing vindt telkens wanneer7 de 
belastingschuldige te kwader trouw is geweest, dat wil zeggen telkens wanneer de 
onjuiste of onvolledige heffing te wijten is aan zijn schuldige nalatigheid, of zelfs: telkens 
wanneer de belastingschuldige had moeten beseffen dat zijn gedrag wederrechtelijk was 
en/of aanleiding gaf tot een onvoldoende inning van douanerechten […].” 

Enige voorwaardelijkheid of beperkende interpretatie van artikel 3 EG-Verordening nr. 
1697/79 lijkt dus geenszins te beantwoorden aan de ratio legis van de Europese wetgever.

11. In deze context kan tevens verwezen worden naar de arresten8 van Uw Hof van 8 
november 2005 (P.05.00698.N) en 5 juni 2007 (P.06.1404.N), waarbij telkenmale beslist 
werd dat de driejaarlijkse navorderingstermijn niet van toepassing is telkens wanneer een 
strafrechtelijk vervolgbaar feit aan de basis lag van het ontstaan van de douaneschuld, 
zodat ook na het verstrijken van deze termijn nog rechtsgeldige mededeling en 

7 Eigen cursivering.
8 In de geciteerde rechtspraak gaat het om de draagwijdte van zowel het eerdere artikel 221.3 in fine 
CDW als het vigerende artikel 221.4 CDW (wijziging door artikel 17 EG-Verordening nr. 2700/00 
van 16 november 2000). Deze bepalingen hernemen evenwel quasi letterlijk de bepaling die reeds 
vervat was in artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79. Mutatis mutandis wordt derhalve ook de vroe-
gere wetsbepaling beoordeeld.
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navordering van de schuld kan uitgevoerd worden9. 
Het arrest van 8 november 2005 stipuleert dienaangaande: “Overwegende dat de eiseres 

aanvoert dat de tekst zo moet begrepen worden dat ‘niet in staat waren het juiste bedrag 
van de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen’ slaat op de onmogelijkheid om dit 
bedrag vast te stellen binnen die periode van drie jaar en dat hij onmogelijk kan inhouden 
dat het louter bestaan van een strafrechterlijke invorderingsprocedure, zonder dat wordt 
aangetoond  dat  de  douaneautoriteiten  de  betrokken  douanebedragen  niet  konden 
berekenen,  volstaat  om af  te  wijken  van  artikel  221,  lid  1,  CDW;  Overwegende  dat 
evenwel het oorspronkelijke artikel 221, lid 3, in fine, evenals als het nieuwe artikel 221, 
lid 4, CDW, duidelijk zijn; Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht. Overwegende dat 
het arrest onaantastbaar vaststelt dat strafbare handelingen werden gepleegd; dat het ook 
oordeelt dat de mededeling van het bedrag van de douaneschuld, op de wijze en in de 
omstandigheden die het arrest vermeldt, niet laattijdig is geschied; dat het arrest hiermede 
zijn beslissing naar recht verantwoordt.” 

Derwijze  kan  iedere  temporele  limitering  of  relatering  van  de  vaststelling  van  de 
strafrechtelijk  vervolgbare  handeling  aan  de  driejarige  termijn  rechtens  onmogelijk 
verantwoord geacht worden. Als dusdanig mag inderdaad geenszins aangenomen worden 
dat  de  dubbele  voorwaarde  bepaald  in  artikel  3,  lid  1  EG-Verordening  nr.  1697/79, 
begrensd zou worden door enige termijn.

12. Met arrest van 17 juni 2005 besliste de Nederlandse Hoge Raad in identieke zin. 
Met betrekking tot  het aanvankelijke  artikel  221.3 CDW werd op expliciete wijze  het 
volgende geponeerd: “3.3.2. Naar niet voor redelijke twijfel vatbaar is, ziet deze laatste 
bepaling,  anders  dan  waarvan  de  klacht  uitgaat,  niet  op  een  situatie  waarin  de 
douaneautoriteiten aanvankelijk ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet 
in staat  waren het bedrag van de wettelijk  verschuldigde rechten vast  te stellen,  maar 
nadien,  binnen  de  in  de  eerste  volzin  van  artikel  221,  lid  3,  van  het  CDW bedoelde 
termijn, op grond van inmiddels beschikbaar gekomen gegevens, wel in staat waren dat 
bedrag  vast  te  stellen  maar  dit  bedrag  niet  binnen  die  termijn  hebben  geboekt  en 
medegedeeld  (vergelijk  Hof  van  Justitie  van  de  Europese  Gemeenschappen  van  26 
november 1998, Covita AVE, nr. C-370/96, Jurispr. 1998, blz. I-07711).” 

 In dezelfde zaak verwoordde advocaat-generaal één en ander als volgt: “5.4.6. Zoals 
hiervoor  reeds  uiteengezet  was  de  genoemde  regeling  oorspronkelijk  opgenomen  in 
Verordening  1697/79.  In  deze  verordening  is  de  ‘reguliere’  termijn  voor  navordering 
opgenomen in artikel 2, en de verlengde termijn in artikel 3. De opname van de ‘regu-
liere’ en de ‘verlengde’ navorderingstermijn in afzonderlijke artikelen geeft dan ook een 
duidelijker beeld van de bedoeling van de communautaire wetgever: (i) de navorderings-
termijn is drie jaar; (ii) in geval  van strafrechtelijk vervolgbare  handelingen die er toe 
hebben geleid dat [...], geldt deze reguliere termijn niet. Een direct verband tussen het niet 
kunnen  vaststellen van  de verschuldigdheid  en de ‘reguliere’  termijn  van navordering 
(artikel 2) valt in artikel 3 in het geheel niet te onderkennen. Dit komt ook overeen met 
hetgeen hieromtrent  in de considerans van Verordening 1697/79 is vermeld:  ‘dat deze 
beperking op het optreden van de bevoegde autoriteiten evenwel niet kan gelden wanneer 
een strafrechtelijk vervolgbare handeling er de oorzaak van was dat de bevoegde autori-
teiten bij de vrijmaking van de goederen niet het juiste bedrag van de rechten bij invoer of 
uitvoer konden vaststellen.’ […] 5.4.7. Uit niets blijkt dat de communautaire wetgever bij 
vaststelling van het CDW (met name artikel 221) een andere doelstelling ten grondslag 
heeft  willen  leggen  aan  de  communautaire  regeling  met  betrekking  tot  de 
navorderingstermijn. Sterker nog, de redactionele wijziging van artikel 221 CDW per 12 

9 Volledigheidshalve weze gepreciseerd dat het Hof nopens de draagwijdte van de vigerende arti-
kelen 217 en 221 CDW prejudiciële vraagstellingen richtte aan het Hof van Justitie bij wege van 
arresten van 26 feb.2008 (P.06.1518.N, P.07.0747.N en P.07.1543.N) en 22 mei 2008 (C.07.0172.N). 
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december 2000, vormt een aanwijzing dat de communautaire wetgever de oorspronkelijke 
doelstelling van de verlengde navorderingstermijn nogmaals  wenst  te benadrukken,  ter 
voorkoming van potentiële interpretatieverschillen als de onderhavige. […] 5.4.11. Een 
andere uitleg zou inderdaad tot onaanvaardbare gevolgen leiden. Dit zou betekenen dat 
het  tijdstip  van  ‘ontdekking’  van  de  strafrechtelijk  vervolgbare  handelingen  een 
doorslaggevende rol gaat spelen. Dit tijdstip is in de eerste plaats nogal willekeurig. In de 
tweede  plaats  moet  niet  uit  het  oog  worden  verloren  dat  de  beperking  van  de 
navorderingstermijn is gestoeld op het algemene beginsel van rechtszekerheid. Het komt 
mij  voor  dat  de  rechtvaardiging  voor  verlenging  van  de  navorderingstermijn  erin  is 
gelegen  dat  het  verrichten  van  strafrechtelijk  vervolgbare  handelingen,  een  onverkort 
beroep op dit  beginsel  doet  verspelen.  Voorts  komt  het  hanteren van  het  tijdstip  van 
'ontdekking' de rechtszekerheid niet ten goede omdat dit tot allerlei discussies aanleiding 
kan  geven  omtrent  de  vraag  wanneer  nu  de  douaneautoriteiten  in  staat  waren  de 
douaneschuld vast te stellen.” 

De vraag of de verlengde termijn van navordering kan worden toegepast, is bijgevolg 
niet  afhankelijk  van  het  tijdstip  van  de  ontdekking  van  de strafrechtelijk  vervolgbare 
handeling. Het is rechtens irrelevant of dit voor dan wel na de driejarige vervaltermijn 
plaatsgrijpt. In deze context legt geen enkele Europese norm of jurisprudentie op dat voor 
de toepassing van de uitzonderingsbepaling in artikel 3 EG-Verordening nr. 1697/79 (later 
artikel 221.3 in fine CDW en artikel 221.4 CDW) de strikte voorwaarde zou gelden dat 
het onmogelijk moet geweest zijn de wettelijk verschuldigde douanerechten vast te stellen 
binnen de periode van drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld. 

Het derde onderdeel van het tweede middel komt in zoverre dan ook gegrond voor.
 
Besluit: VERNIETIGING van het arrest in zoverre het oordeelt dat de vordering van de 

eiser verjaard is.

ARREST

(A.R. C.07.0188.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. FEITEN

Uit het bestreden arrest blijken de volgende relevante feiten:

1. De verweerster deed in 1992, met T1-documenten, aangifte van een aantal 
zendingen melkpoeder, als niet-communautaire goederen met het oog op extern 
communautair douanevervoer.

2.  Uit  een  proces-verbaal  opgesteld  door  de  administratie  der  douane  en 
accijnzen op 29 november 1994, bleek dat een aantal van de door de verweerster 
aangegeven zendingen niet geldig aan het kantoor van bestemming was aange-
bracht  en  dat  de  T1-documenten  niet  werden  aangezuiverd.  De  zendingen 
zouden aan de doorvoer onttrokken zijn en door sluikvervoer in België aangele-
verd en in verbruik zijn gesteld.
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3. Bij dagvaarding van 24 januari 1997 vorderden de Belgische Staat en de 
eiser,  de  veroordeling  van  de  verweerster  tot  betaling  van  de  verschuldigde 
invoerheffingen.

III. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 

juli 1979 inzake de navordering van de rechten bij invoer of uitvoer die niet van de belas-
tingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling 
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen
Bij  arrest  van  27 juni  2006 verklaart  het  Hof van  Beroep  te  Antwerpen  het  hoger 

beroep van de eiser ontvankelijk en deels gegrond, hervormt het bestreden vonnis voor 
zover  het  de  vordering  van  beide  (eisers)  ontvankelijk  verklaart,  opnieuw  wijzende, 
verklaart de vordering van de Belgische Staat niet ontvankelijk en de vordering van de 
eiser ontvankelijk, zegt voor recht dat de eisers vordering verjaard is en veroordeelt (de 
eiser en de Belgische Staat) tot de kosten van het geding.

Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gestoeld:
"(De verweerster) heeft in de loop van 1992 een aantal zendingen melkpoeder, afkom-

stig uit derde landen, aangegeven onder document T1, dit wil zeggen als niet-communau-
taire goederen voor communautair  douanevervoer. In 1992 gebeurde dergelijk commu-
nautair douanevervoer overeenkomstig de verordening EEG 222/77 onder de verantwoor-
delijkheid  van  de  aangever  die  zich  verplicht,  door  de  aangifte  tot  het  regelmatig 
verrichten  van  het  douanevervoer.  De  aangever  is  verplicht  de  goederen  binnen  de 
gestelde termijn ongeschonden aan het kantoor van bestemming aan te bieden, met inacht-
neming van de door de bevoegde autoriteiten getrokken identificatiemaatregelen, en de 
bepalingen na te leven betreffende de regeling van communautair douanevervoer.

Dit  communautair  douanevervoer  is  slechts voltrokken  wanneer  de zending aan het 
kantoor van bestemming wordt aangebracht.

Uit  het  proces-verbaal  van  29 november  1994,  opgesteld  door  de administratie  der 
douane en accijnzen, blijkt dat een aantal van de aldus door (de verweerster) aangegeven 
zendingen niet geldig aan het kantoor van bestemming werden aangebracht en dat de T1-
documenten niet werden aangezuiverd. De goederen zouden in werkelijkheid aan de door-
voer onttrokken zijn en op onregelmatige wijze,  met name door sluikinvoer,  in België 
aangeleverd worden en in verbruik gesteld.

Volgens (de eiser en de Belgische Staat) heeft (de verweerster) niet voldaan aan haar 
verplichtingen als aangever om het bewijs te leveren dat de goederen binnen de termijn 
aan  de  bestemming  zijn  aangekomen,  en  de  documenten  aan  te  zuiveren  en  is  (de 
verweerster) aansprakelijk voor de douaneschuld die daaruit is ontstaan, namelijk de beta-
ling  van  de  verschuldigde  invoerheffing,  zijnde  1.886.354  frank  (document  01545)  + 
1.946.952  frank  (document  04007)  + 1.937.629  frank  (document  02093)  + 1.937.629 
frank (document 02094) + 1.919.566 frank (document 04205) + 1919.566 frank (docu-
ment 04154) + 1.919.566 frank (document 04151) + 1919.566 frank (document 04236) + 
1.919.566 frank (document 04118) + 1919.566 frank (document 04153) + 1.949.399 frank 
(document  04521)  + 1.949.399  frank  (document  04619)  + 1949.399 frank  (document 



Nr. 19 - 9.1.09 HOF VAN CASSATIE 79 

04636), zijnde in totaal 25.074.157 frank (621.572,12 euro).
(...)
De  kwestieuze  T1-documenten  dateren  van  1992,  zodat  de  EG-Verordening  nr. 

1697/79 van toepassing is.
(...)
Sedert 1 januari 1994 is het Communautair Douanewetboek (C.D.W.) van toepassing, 

ingesteld bij EG-verordening nr. 2913/92.
Te dezen is de douaneschuld ontstaan in 1992, dus voor de inwerkingtreding van het 

C.D.W., terwijl de invordering door de bevoegde administratie slechts is aangevat na 1 
januari 1994, hetzij in een periode dat het C.D.W. reeds van toepassing was.

In het arrest van 23 februari 2006 inzake C-201/04 heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen  -  in  antwoord  op een prejudiciële  vraag  van  het  Hof van 
Beroep te Antwerpen - geoordeeld: 'Alleen de procedureregels van de artikelen 217 tot en 
met 232 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vast-
stelling van het communautair  douanewetboek zijn van toepassing op de na 1 januari 
1994 aangevatte invordering van een douaneschuld die voor deze datum is ontstaan'.

(...)
Bijgevolg dienen te dezen de artikelen 2 en 3 van de Verordening nr. 1697/79 toegepast 

te worden.
Voormeld artikel 2, eerste lid, kan worden toegepast op een aangever communautair 

douanevervoer die door de douaneautoriteiten werd uitgenodigd om de douaneschulden 
bij invoer te voldoen, die waren ontstaan ingevolge de niet-zuivering van T1-documenten.

De douaneschulden bij invoer zijn in casu ontstaan in de periode tussen 22 april 1992 
en 11 december 1992, met name op het tijdstip van het verstrijken van de geldigheidsduur 
van de kwestieuze T1-documenten.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de vordering van (de eiser) verjaard is". 
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 1.1 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 

1979 inzake de navordering van de rechten bij invoer of uitvoer die niet van de belasting-
schuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling 
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, worden in deze 
verordening de voorwaarden vastgesteld waaronder de bevoegde autoriteiten overgaan tot 
navordering van rechten bij invoer of bij uitvoer die om ongeacht welke reden niet van de 
belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen waarvoor een aangifte voor een douanere-
geling is gedaan waaruit de verplichting tot betaling van die rechten voortvloeide.

Uit  voornoemde bepaling evenals  uit  de titel  van de aangehaalde verordening volgt 
duidelijk dat de regeling vervat in de verordening nr. 1697/79 van toepassing is op de 
navordering van de niet onmiddellijk opgeëiste in- of uitvoerrechten voor goederen die 
werden  aangegeven  voor  een  douaneregeling  waaruit  de  verplichting  tot  betaling  van 
dergelijke rechten - onder te verstaan in- of uitvoerrechten - voortvloeide.

Dat wordt nog bevestigd door artikel 2 van dezelfde verordening, dat in het eerste lid 
stelt  dat  wanneer  de bevoegde  autoriteiten  constateren  dat  het  gehele  of  gedeeltelijke 
bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed 
dat is aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van derge-
lijke rechten voortvloeit, niet van de belastingschuldige is opgeëist, zij een procedure tot 
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navordering van de niet-geheven rechten inleiden.
De verordening viseert zodoende de navordering van rechten, hetgeen wordt bevestigd 

door de artikelen 3, 4 en 5 van diezelfde verordening.
De navordering onderscheidt zich evenwel van de invordering van rechten.
Van navordering is er slechts sprake voor zover er een aangifte werd ingediend waaruit 

een verplichting tot betaling van de belastingen, zoals een douaneschuld, voorvloeit. De 
navordering veronderstelt dat na de aanvaarding van die aangifte en na de verificatie en de 
vrijgave van de goederen, ingevolge een controle a posteriori, komt vast te staan dat niet 
alle rechten werden betaald omwille van een of andere reden, zoals een verkeerde bena-
ming of een te lage waarde, waardoor er aanvullende belastingen moeten worden ingevor-
derd.

Van invordering is er daarentegen sprake in de gevallen waarin er geen aangifte is inge-
diend waaruit de verplichting tot betaling van in- of uitvoerrechten voortvloeide, zoals de 
invoer zonder aangifte, de niet-zuivering van documenten of de onttrekking aan de door-
voer, situatie waarin er nog geen invoerrechten werden betaald.

Te dezen waren de rechten, waarvan van verweerster betaling werd gevorderd, geens-
zins  rechten  die  voortvloeiden  uit  een  aangifte  voor  een  douaneregeling  waaruit  de 
verplichting tot betaling van invoerrechten voortvloeide; de aanvankelijk gedane aangifte 
betrof immers blijkens de eigen vaststellingen van het bestreden arrest de doorvoer van 
niet-communautaire goederen, doorvoer waarvoor geen rechten verschuldigd zijn, noch 
bij invoer, noch bij uitvoer.

Indien de rechten die in het kader van de huidige procedure door de eiser werden inge-
vorderd  weliswaar  invoerrechten  waren,  werden  zij  ingevorderd,  niet  ingevolge  een 
aangifte bij invoer, doch omwille van de niet-aanzuivering van de T1-documenten en de 
onttrekking in België van de goederen aan het doorvervoer, zoals door het bestreden arrest 
op pagina 2, laatste alinea, en op pagina 11, derde alinea, werd vastgesteld,  feiten die 
slechts naderhand bij proces-verbaal van 29 november 1994 door de opsporingsinspectie 
van de Belgische douane werden vastgesteld en aanleiding gaven tot de invordering van 
invoerrechten.

In die omstandigheden kon het hof van beroep dan ook niet wettig beslissen dat terzake 
toepassing van voornoemde verordening diende te worden gemaakt.

Besluit
Waar uit de door het hof van beroep in het bestreden arrest gedane vaststellingen duide-

lijk blijkt dat de vordering van eiser betrekking had op de invordering van rechten, die 
verschuldigd werden naar aanleiding van de niet-aanzuivering van de T1-documenten, 
ingediend naar aanleiding van een communautair douanevervoer, en van de onttrekking 
van de goederen aan de doorvoer in België, waardoor er in België invoerrechten verschul-
digd werden, kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat de verordening 1697/79 van 
24 juli  1979,  welke uitsluitend van toepassing is op de hypothese waarin rechten,  die 
verschuldigd zijn voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit 
de verplichting tot betaling van dergelijke rechten, onder te verstaan rechten bij invoer of 
uitvoer,  voortvloeide,  worden  nagevorderd,  op  onderhavige  zaak  van  toepassing  was 
(schending van artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad 
van 24 juli 1979 inzake de navordering van de rechten bij invoer of uitvoer die niet van de 
belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douanere-
geling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1.2.c), 2 en 3 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 
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juli 1979 inzake de navordering van de rechten bij invoer of uitvoer die niet van de belas-
tingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling 
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide;

- de artikelen 1.2.c), 2, 3 en 5 van de EEG-Verordening nr. 1854/89 van de Raad van 14 
juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een 
douaneschuld te vereffenen bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen
Bij  arrest  van  27  juni  2006  verklaart  het  Hof  van  Beroep te  Antwerpen  het  hoger 

beroep ontvankelijk en deels gegrond, hervormt het bestreden vonnis voor zover het de 
vordering van (de eiser en de Belgische Staat) ontvankelijk verklaart, opnieuw wijzende, 
verklaart  de  vordering  van  de  Belgische  Staat  niet  ontvankelijk  en  eisers  vordering 
ontvankelijk, zegt voor recht dat de vordering van de eiser verjaard is en veroordeelt (de 
eiser en de Belgische Staat) tot de kosten van het geding. Deze beslissing is onder meer 
op volgende overwegingen gestoeld:

"Bijgevolg dienen te dezen de artikelen 2 en 3 van de Verordening nr. 1697/79 toege-
past te worden.

Voormeld artikel 2, eerste lid, kan worden toegepast op een aangever communautair 
douanevervoer die door de douaneautoriteiten werd uitgenodigd om de douaneschulden 
bij invoer te voldoen, die waren ontstaan ingevolge de niet-zuivering van T1-documenten.

Artikel 6, eerste lid, van de EEG-Verordening nr. 1854/89 van de Raad van 14 juni 
1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douane-
schuld te vereffenen bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer bepaalt dat onmiddellijk na 
de boeking, het bedrag van de rechten op de voorgeschreven wijze aan de tot betaling 
gehouden persoon dient meegedeeld te worden.

Het bedrag van de rechten dient weliswaar niet onmiddellijk na de boeking meegedeeld 
te worden aan de schuldenaar, doch het geboekte bedrag moet binnen een termijn van drie 
jaar te rekenen vanaf de dag waarop de douaneschuld terzake van het betrokken goed is 
ontstaan aan de schuldenaar worden meegedeeld.

De douaneschulden bij invoer zijn in casu ontstaan in de periode tussen 22 april 1992 
en 11 december 1992, met name op het tijdstip van het verstrijken van de geldigheidsduur 
van  de  kwestieuze  T1-documenten.  De  mededeling  van  het  geboekte  bedrag  van  de 
rechten aan de schuldenaar diende voor  wat  de meest recente douaneschuld betreft,  te 
gebeuren uiterlijk op 11 december 1995 en voor de andere douaneschulden vroeger.

(De eiser en de Belgische Staat) hebben onder nummer 29 van hun stukkenbundel een 
document voorgelegd dat, althans volgens (de eiser en de Belgische Staat), zou gelden als 
"boekingsstuk" Door (de eiser en de Belgische Staat) wordt evenwel slechts een "globaal 
overzicht - boekhouding der vastgestelde rechten" van 11 mei 2000 voorgelegd. Dit over-
zicht bewijst  evenwel  niet  dat  de  kwestieuze  heffingen  op 1 september  1994 geboekt 
werden. Bovendien kan niet worden uitgemaakt dat dit globaal overzicht betrekking heeft 
op de vorderingen ten laste van (de verweerster) tot betaling van heffingen ten bedrage 
van 621.572,12 euro in hoofdsom. (De verweerster) wordt niet nominatim vermeld in dit 
overzicht. Ook het gevorderde bedrag van 621.572,12 euro kan niet worden aangetroffen 
in  het  overzicht.  (De  eiser  en  de  Belgische  Staat)  tonen  niet  aan  dat  de  kwestieuze 
schulden werden geboekt.

(...)
(De eiser en de Belgische Staat) stellen tenslotte dat de kennisgeving/mededeling is 

gebeurd door de gedinginleidende dagvaarding van 24 januari 1997.
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Deze dagvaarding dateert evenwel van meer dan 4 jaar na het ontstaan van de kwesti-
euze douaneschulden.

De procedure tot invordering werd dus ruim na de wettelijke driejarige vervaltermijn 
opgestart.

Artikel 3 van de Verordening nr. 1697/79 bepaalt dat wanneer de bevoegde autoriteiten 
constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren 
het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer terzake 
van het betrokken goed vast te stellen, de in artikel 2 vastgestelde termijn niet van toepas-
sing is. In dat geval geschiedt de navordering door de bevoegde autoriteiten overeenkom-
stig de op dit gebied in de lidstaten geldende bepalingen.

Deze uitzondering op de als algemene regel  geldende driejarige vervaltermijn  dient 
beperkend geïnterpreteerd te worden. Wanneer de douaneautoriteiten binnen een termijn 
van  drie jaar te  rekenen vanaf  de datum waarop  de douaneschuld is  ontstaan in  staat 
waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen en de schul-
denaar te identificeren, doch ondanks deze wetenschap om welke reden dan ook hebben 
nagelaten de vereiste kennisgeving/mededeling binnen de driejarige periode aan de schul-
denaar te laten geworden, kunnen de douaneautoriteiten zich niet beroepen op de in voor-
noemd artikel 3 bepaalde uitzonderingsregel, zelfs niet indien een strafrechtelijk vervolg-
bare handeling aan de basis zou liggen van de ingevorderde douaneschuld.

(De eiser en de Belgische Staat) stellen tot boeking overgegaan te zijn op 1 september 
1994, hetzij ruim binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf het ontstaan van de 
douaneschuld, hetgeen betekent dat zij binnen de termijn van drie jaar vanaf het ontstaan 
van de douaneschulden bij invoer in de periode tussen 22 april 1992 en 11 december 1992 
in staat waren om het juiste bedrag van rechten te berekenen en de schuldenaar te identifi-
ceren.

Zij  hebben evenwel  -  om welke  redenen  dan ook  -  nagelaten  om (de verweerster) 
binnen de voormelde driejarige verjaringstermijn kennis te geven van het bedrag van de 
rechten of het bedrag van de rechten mee te delen en kunnen zich dus niet beroepen op de 
in artikel 3 van de Verordening nr. 1697/79 gestipuleerde uitzonderingsregel.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de vordering van (de eiser) verjaard is". 
Grieven
(...)
Derde onderdeel
Artikel 2 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake de 

navordering van de rechten bij invoer of uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn 
opgeëist  voor  goederen  welke  zijn  aangegeven  voor  een  douaneregeling  waaruit  de 
verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, stelt:

"1. Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat het gehele of gedeeltelijke bedrag 
van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is 
aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke 
rechten voortvloeien, niet van de belastingschuldige is opgeëist, leiden zij een procedure 
in tot navordering van de niet-geheven rechten.

Deze procedure kan echter niet meer worden ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf 
de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, 
of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douaneschuld ter 
zake van het betrokken goed is ontstaan.

2. De procedure tot navordering in de zin van lid 1 wordt ingeleid door kennisgeving 
aan de betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat hij verschul-
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digd is".
Artikel 3 van de verordening 1679/79 voorziet  weliswaar een uitzondering op voor-

noemde bepaling: "Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevolge een 
strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk 
verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake van het betrokken goed vast te 
stellen is de in artikel 2 vastgestelde termijn niet van toepassing.

In dat geval geschiedt de navordering door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de 
op dit gebied in de Lid-Staten geldende bepalingen".

Uit deze laatste bepaling volgt dat de termijn van drie jaar, waarvan sprake in voor-
noemd  artikel  2,  voor  het  inleiden  van  de  procedure  bij  een  kennisgeving  niet  geldt 
wanneer de bevoegde autoriteiten vaststellen dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolg-
bare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten 
bij in- of uitvoer vast te stellen, onder te verstaan bij de vrijmaking van de goederen, dit 
ongeacht het tijdstip waarop die vaststelling gebeurt.

Artikel 3 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 stelt immers als enige voorwaarde voor 
de niet-toepasselijkheid van de termijn van drie jaar de vaststelling van een strafrechtelijk 
vervolgbare handeling, zonder er als voorwaarde aan toe te voegen dat die vaststelling en 
derhalve ook de vaststelling van het juiste bedrag van de verschuldigde rechten, buiten de 
termijn van drie jaar zou dienen te gebeuren.

De omstandigheid dat de schuld vooralsnog binnen de termijn van drie jaar te rekenen 
van  het  ontstaan  van  de  belastingschuld  zou  zijn  vastgesteld  vermag  derhalve  geen 
afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van deze uitzonderingsbepaling.

Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden arrest de toepassing van de uitzonderingsregel 

van artikel 3 van de EEG-Verordening nr. 1697/79 afhankelijk maakt van de voorwaarde 
dat de vaststelling van de strafrechtelijk vervolgbare  handeling tot  gevolg had dat het 
juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten niet binnen de termijn van drie jaar, 
te rekenen vanaf het ontstaan van de douaneschuld, kon worden vastgesteld, voegt het aan 
artikel 3 EEG-Verordening nr. 1697/79 een voorwaarde toe die dit artikel niet bevat en 
verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van artikelen 2 en 3 van de 
EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake de navordering van de 
rechten  bij  invoer  of  uitvoer  die  niet  van  de  belastingschuldige  zijn  opgeëist  voor 
goederen  welke  zijn  aangegeven  voor  een  douaneregeling  waaruit  de  verplichting  tot 
betaling van dergelijke rechten voortvloeide).

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 2.1, eerste lid, van de Verordening (EEG), nr. 1697/79 van 
de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn 
aangegeven  voor een  douaneregeling waaruit  de verplichting tot  betaling van 
dergelijke rechten voortvloeide, leiden de bevoegde autoriteiten een procedure in 
tot  navordering  van de  niet-geheven  rechten,  wanneer  zij  constateren  dat  het 
gehele of gedeeltelijke bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wette-
lijk verschuldigd is voor een goed dat is aangegeven voor een douaneregeling 
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waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, niet van 
de belastingschuldige is opgeëist.

2. Er is sprake van navordering in de zin van deze verordening wanneer de 
betalingsverplichting  volgt  uit  de  niet-naleving  van  de  voorwaarden  van  een 
bepaalde  douaneregeling.  De  omstandigheid  dat  er  geen  aangifte  waaruit  de 
verplichting tot betaling voortvloeit, zou zijn uitgereikt, is niet doorslaggevend 
voor de toepassing van die verordening.

Dit  blijkt  onder  meer  ook  uit  het  arrest  van  7  september  1999,  De  Haan, 
C-61/98, waarbij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen oordeelt 
betreffende  een douaneschuld ontstaan in 1993, die  niet  was opgeëist  van de 
belastingschuldige, voor goederen aangegeven met T1-documenten maar weder-
rechtelijk  aan  het  douanetoezicht  in  de  EG onttrokken,  dat  de  verschuldigde 
rechten  konden worden  nagevorderd  overeenkomstig artikel  2.1  van de voor-
melde verordening.

3. Het middel dat aanvoert dat van navordering geen sprake is in de gevallen 
waarin  geen  aangifte  is  aangereikt  waaruit  de verplichting tot  betaling voort-
vloeit, of in de gevallen waarin een aangifte is gedaan van T1-documenten, maar 
die niet zijn aangezuiverd, faalt naar recht.

Tweede middel 

Derde onderdeel

Grond van niet-ontvankelijkheid

4. De verweerster voert aan dat het onderdeel dat opkomt tegen de beslissing 
van de appelrechter dat de douaneschuld verjaard is, ook al was het gegrond, niet 
tot cassatie kan leiden. De beslissing van de appelrechter dat de eiser de schuld 
niet  meer  kan  invorderen,  zou  immers  naar  recht  verantwoord  zijn  door  de 
beslissing dat de douaneschuld niet werd geboekt.

5. Het bestreden arrest  houdt echter niet de beslissing in dat de schuld niet 
meer kon worden ingevorderd omdat de douaneschuld niet was geboekt.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Onderdeel 

6. Krachtens artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening (EEG), nr. 1697/79, 
kan de procedure tot navordering van de niet-geheven rechten niet meer worden 
ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van 
de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft 
plaatsgevonden,  vanaf  de  dag  waarop  de  douaneschuld  ter  zake  van  het 
betrokken goed is ontstaan.

Artikel 3 van deze verordening bepaalt dat wanneer de bevoegde autoriteiten 
constateren  dat  zij  ingevolge  een strafrechtelijk  vervolgbare  handeling niet  in 
staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of 
bij uitvoer ter zake van het betrokken goed vast te stellen, de in artikel 2 vastge-
stelde termijn niet van toepassing is.
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Krachtens de tweede voorafgaandelijke considerans van deze verordening kan 
de beperking op het optreden van de bevoegde autoriteiten niet gelden wanneer 
een strafrechtelijk vervolgbare handeling er de oorzaak van was dat de bevoegde 
autoriteiten  bij  de  vrijmaking  van  de  goederen  niet  het  juiste  bedrag  van de 
rechten bij invoer of bij uitvoer konden vaststellen.

7. Voor de toepassing van artikel 3 van de verordening is duidelijk niet vereist 
dat de autoriteiten niet  in staat  waren om binnen de termijn van drie jaar het 
juiste bedrag vast te stellen.

8.  Het  bestreden  arrest  oordeelt  betreffende  artikel  3  van  de  verordening: 
"Deze uitzondering op de als algemene regel geldende driejarige vervaltermijn 
dient  beperkend  geïnterpreteerd  te  worden.  Wanneer  de  douaneautoriteiten 
binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de douane-
schuld is ontstaan in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde 
rechten  vast  te  stellen en de schuldenaar  te  identificeren,  doch ondanks deze 
wetenschap om welke reden dan ook hebben nagelaten de vereiste kennisgeving/
mededeling binnen de driejarige periode aan de schuldenaar te laten geworden, 
kunnen de douaneautoriteiten zich niet beroepen op de in (...) artikel 3 bepaalde 
uitzonderingsregel,  zelfs  niet  indien  een  strafrechtelijk  vervolgbare  handeling 
aan de basis zou liggen van de ingevorderde douaneschuld".

Hierdoor maakt het bestreden arrest de toepassing van artikel 3 van de Veror-
dening (EEG), nr. 1697/79 afhankelijk van de voorwaarde dat het strafrechtelijk 
vervolgbaar handelen tot gevolg heeft gehad dat de douaneschuld niet binnen de 
in artikel 2 van de verordening bepaalde termijn van drie jaar kon worden vast-
gesteld.

Door aldus te beslissen, schendt het bestreden arrest, de artikelen 2 en 3 van de 
Verordening (EEG), nr. 1697/79.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de vordering van de 
eiser verjaard is en uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

9 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter –  Verslag-
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gever:  de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 20

1° KAMER - 9 januari 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - TIR-
OVEREENKOMST - DOUANEKANTOOR VAN VERTREK - VERPLICHTINGEN - CONTROLE OP DE 
JUISTHEID VAN HET GOEDERENMANIFEST - DRAAGWIJDTE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - TIR-
OVEREENKOMST - ZICH GARANT STELLENDE ORGANISATIE - TOEKENNING VAN CARNETS TIR - IN 
ACHT TE NEMEN VERPLICHTING

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - TIR-
OVEREENKOMST - ZICH GARANT STELLENDE ORGANISATIE - DOUANEAUTORITEITEN - VORDERING 
TOT BETALING - VOORAFGAANDE VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

1º De op het douanekantoor van het land van vertrek van goederen onder dekking van 
carnets  TIR  rustende  verplichting  zich  te  overtuigen  van  de  juistheid  van  het 
goederenmanifest houdt in dat dit douanekantoor ten minste moet nagaan of de op het  
manifest  vermelde  gegevens  betreffende  de  goederen  overeenstemmen  met  de 
gegevens  op  de  uitvoerdocumenten  en  de  vervoerdocumenten  of  de  andere 
handelsdocumenten  die  betrekking  hebben  op  deze  goederen,  maar  niet  dat  dit  
douanekantoor  hierbij  moet  nagaan  of  de  houder  van  het  carnet  TIR  alle  
douaneformaliteiten respecteert en naleeft1.  (Artt. 6.1 en 19, Douaneovereenkomst van 
14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets 
TIR)

2º Het komt aan de organisatie, die zich garant heeft gesteld, toe in het kader van het  
toekennen  van  de  carnets  TIR,  van  de  houder  van  het  carnet  te  eisen  dat  hij  alle  
douaneformaliteiten, zoals bepaald in de TIR-overeenkomst, bij het kantoor van vertrek, 
van doorgang en van bestemming naleeft en na te gaan of dit ook geschiedt2.  (Artt. 6.1 
en 19, Douaneovereenkomst van 14 nov.  1975 inzake het  internationale vervoer van 
goederen onder dekking van carnets TIR)

3º  De  in  het  kader  van  de  TIR-Overeenkomst  op  de  douaneautoriteiten  rustende 
verplichting om, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich  
garant heeft gesteld, voor zover mogelijk de betaling te eisen van hen die rechtstreeks 
deze bedragen verschuldigd zijn,  is  een zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de niet-
naleving desgevallend van aard kan zijn de aansprakelijkheid van de autoriteiten in het  
gedrang  te  brengen,  maar  het  instellen  van  een  vordering  tot  betaling  tegen  de 
organisatie  die  zich  garant  heeft  gesteld,  niet  belet3.  (Artt.  8.1  en  8.7, 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR)

(FEBETRA  T  BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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1. De voorzieningen in cassatie zijn beide gericht tegen het arrest van 22 december 
2006 waarbij  het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak doet over een betwisting in 
verband  met  carnets  TIR.  Beide  voorzieningen  betreffen  identieke  procespartijen  en 
hetzelfde geschil.  Omwille  van deze samenhang bestaat er,  met  het oog op een goede 
rechtsbedeling,  aanleiding  de  zaken  F.07.0049.N  en  F.07.0050.N  te  voegen.  De 
antwoorden  op  de  twee  middelen  in  zaak  F.07.0050.N  kunnen  overigens  tot 
overeenkomstige besluiten leiden met betrekking tot de in zaak F.07.0049.N aangevoerde 
grieven.

2. In oktober 1994 werden bij het kantoor der douane en accijnzen te Antwerpen vijf 
carnets TIR in last genomen onder dekking waarvan kartons sigaretten vervoerd mochten 
worden naar Algeciras (Spanje) om van daaruit verder getransporteerd te worden naar de 
finale bestemming te Tanger (Marokko). Binnen een termijn van acht dagen dienden deze 
goederen op het betrokken Spaanse kantoor van uitgang uit de EG te worden aangeboden. 
Bij gebrek aan aanzuivering van de kwestieuze internationale douanedocumenten werden 
door  het  douanekantoor  van  vertrek  te  Antwerpen  op  2  maart  1995  ‘verzoeken  tot 
nasporing’ gericht aan de douaneautoriteiten te Algeciras. Op dezelfde datum werd de 
Federatie van Belgische Transporteurs (verder:  Febetra) in kennis  gesteld van de niet-
zuiveringen  en  van  de  verzoeken  tot  nasporing.  Op  12  april  1995  antwoordde  het 
douanekantoor te Algeciras dat tot op dat ogenblik de carnets TIR noch de sigaretten zelf 
aangeboden werden. Op 1 juni 1995 bezorgde de administratie te Antwerpen hiervan een 
afschrift aan Febetra waarbij deze verzocht werd kennis te nemen van de niet-zuivering 
van de carnets, zodat zij als borg niet bevrijd kon worden van haar verbintenissen. Op 3 
juli  1995 werd  haar  vervolgens  per  aangetekend  schrijven  ter  kennis  gebracht  dat  zij 
gehouden was tot betaling van de verschuldigde rechten en belastingen (invoerrechten, 
accijnzen, bijzondere accijnzen en BTW), weze het gelimiteerd tot het overeengekomen 
maximum  bedrag  van  200.000  USD  per  carnet  (te  vermeerderen  met 
nalatigheidsinteresten). 

Met aangetekende brief van 8 januari 1996 meldde Febetra evenwel dat niet tot betaling 
overgegaan  zou worden.  Dienvolgens  berichtte  de douaneadministratie  op  20 februari 
1996 aan de Griekse titularissen van vier betrokken carnets TIR, eveneens aangetekend, 
dat  de  carnets  niet  gezuiverd  werden  en  dat  zij  op  hun  beurt  verzocht  werden  de 
verschuldigde bedragen te vereffenen.  Op 14 oktober 1996 werd een vijfde soortgelijk 
schrijven verstuurd. 

Vermits ook deze Griekse vennootschappen geen betalingen verrichtten, werden op 19 
december 1996 vijf dwangbevelen uitgevaardigd zowel ten laste van de Griekse houders 
van de carnets TIR als ten laste van Febetra in haar hoedanigheid van wettelijk erkende 
beroepsvereniging. 

Febetra stelde tegen  deze dwangbevelen  bij  onderscheiden exploten dd.  10 februari 
1997 verzet in bij de fiscale rechter te Antwerpen. In deze procedure kwamen ook haar 
verzekeraars (AGF SA, Kravag-Sach en Generali Assurance IARD SA) vrijwillig tussen. 

Bij  vonnis  van  13  november  2002  besliste  de  rechtbank,  na  voeging  van  de 
onderscheiden  zaken,  dat  Febetra  als  borgsteller  niet  gehouden  is  tot  betaling van  de 
gevorderde  bedragen,  aangezien  in  de  gevoerde  procedure  artikel  8.7  van  de  TIR-
overeenkomst4niet nageleefd werd (cfr. infra verder over deze wetsbepaling). 

Het  bestreden  arrest  wijzigt  deze  rechtspraak,  onder  meer  refererend  naar  de 
borgstellingsovereenkomst van 12 februari 1991 met de Belgische Staat waardoor Febetra 
hoofdelijk met de titularissen van de carnets TIR gehouden is tot betaling van de in het 

4 Douaneovereenkomst van 14 nov..1975, gesloten te Genève, inzake het internationaal vervoer van 
goederen onder dekking van Carnets TIR, namens de EEG goedgekeurd bij Verordening 2112/78 van 
de Raad van 25 juli 1978 (PB L 252, 14 september 1978) en namens België goedgekeurd bij Wet van 
4 feb.1980 (B.S., 14 oktober 1980).
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kader van de TIR-regeling verschuldigde sommen. De appelrechters stellen de Belgische 
Staat derhalve in het gelijk  en verklaren het verzet  van Febetra tegen de voornoemde 
dwangbevelen ongegrond.

Zaak F.O7.OO5O.N

3. Het  eerste middel tot  cassatie betreft  de algemene zorgvuldigheidsverplichting in 
hoofde van het douanekantoor van vertrek te Antwerpen bij het in last nemen van het 
carnet TIR. Deze diensten zouden erover moeten waken dat het document zorgvuldig en 
volledig  ingevuld  wordt.  Indien  dit  niet  het  geval  zou  blijken,  zou  het 
zorgvuldigheidsprincipe als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden zijn en 
zou dergelijke ‘onzorgvuldige’ administratie onmogelijk ontdoken invoerrechten kunnen 
recupereren. 

(…)
4. In het tweede onderdeel wordt opgeworpen dat uit de artikelen 3 en 8.7 van de TIR-

overeenkomst5en uit de zorgvuldigheidsverplichting in hunnen hoofde voortvloeit dat de 
bevoegde autoriteiten op een in last genomen carnet TIR alle vermeldingen dienen aan te 
brengen die vervat zijn in het model opgenomen als bijlage I van de overeenkomst. In 
casu blijkt dit niet het geval, zodat bovendien een fout in de betekenis van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek begaan zou zijn. Door louter naar artikel 19 van 
de TIR-overeenkomst te refereren zou de beslissing hierover in het bestreden arrest niet 
naar recht verantwoord zijn. 

Deze  opvatting  kan  niet  bijgetreden  worden.  Artikel  19 van  de TIR-overeenkomst, 
geciteerd door de appelrechters, verplicht de bevoegde douaneautoriteiten van het land 
van  vertrek  immers  om,  wanneer  hen  de  goederen  en  het  wegvoertuig,  de 
vervoerscombinatie of de container met het carnet TIR worden aangeboden, de nodige 
maatregelen te  nemen om zich (bij  uitsluiting)  te overtuigen  van de juistheid van het 
goederenmanifest,  de  douaneverzegeling  aan  te  brengen  of  de  douaneverzegeling  te 
controleren die onder de verantwoordelijkheid van deze autoriteiten is aangebracht door 
hiertoe naar behoren gemachtigde personen. De bepaling legt geenszins ruimere formele 
vereisten op in het perspectief van de TIR-regeling. 

Dit blijkt evenzeer en a fortiori uit de explicatieve nota6, opgenomen als bijlage 6 van 
het TIR-handboek, welke tekst en uitleg geeft bij het kwestieuze artikel 197. In concreto 
wordt duidelijk gemaakt dat de verplichting om zich te overtuigen van de juistheid van het 
goederenmanifest  louter  impliceert  dat  het  douanekantoor  van  vertrek  tenminste  moet 

5 Artikel 3 stipuleert dat de bepalingen van de TIR-overeenkomst slechts van toepassing zijn indien 
het vervoer plaatsvindt onder dekking van een document carnet TIR dat dient overeen te stemmen 
met het in bijlage I bij deze overeenkomst opgenomen model. Artikel 8.7 legt aan de bevoegde doua-
neautoriteiten op om voor zoveel als mogelijk de betaling te eisen van de persoon of de personen die 
rechtstreeks de betrokken taxaties verschuldigd zijn alvorens een vordering tot betaling in te dienen 
bij de aansprakelijke organisatie.
6 Luidens het TIR-handboek (p. 35)  wijzigen  de  explicatieve  nota’s  de  bepalingen van de TIR-
overeenkomst  of haar bijlagen niet,  maar verduidelijken zij  enkel  de inhoud,  de betekenis  en de 
reikwijdte ervan. De explicatieve nota’s laten derwijze toe om de bepalingen van de overeenkomst en 
haar bijlagen toe te passen, rekening houdend met de technologische evolutie en de vereisten van de 
economische orde. 
7 Letterlijk:  «L'obligation,  pour  le  bureau  de  douane  de  départ,  de  s'assurer  de  l'exactitude  du 
manifeste  des  marchandises  implique  la  nécessité  de  vérifier  au  moins  que  les  indications  du 
manifeste  relatives  aux  marchandises  correspondent  à  celles  des  documents  d'exportation  et  des 
documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises; le bureau de 
douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane 
de  départ  doit  aussi,  avant  d'apposer  les  scellements,  vérifier  l'état  du  véhicule  routier  ou  du 
conteneur et, dans le  cas de véhicules ou de conteneurs bâchés, l'état des bâches et des liens de 
fermeture des bâches, ces accessoires n'étant pas compris dans le certificat d'agrément.»
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nagaan  of  de  op  het  manifest  vermelde  gegevens  betreffende  de  goederen 
overeenstemmen met de gegevens op de uitvoerdocumenten en de vervoersdocumenten of 
de andere handelsdocumenten die betrekking hebben op deze goederen. 

Ook uit de weliswaar niet bindende commentaar8 bij artikel 19 blijkt manifest dat de 
bedoelde douanecontrole specifiek de gegevens in verband met de goederen zelf betreft9. 

Bijgevolg kunnen ten aanzien van de bevoegde douaneadministratie uit deze noch uit 
andere  toepasselijke  wetsbepalingen  of  commentaren  naar  recht  bijkomende  vereisten 
afgeleid worden voor wat betreft de controle op het carnet TIR. 

Het onderdeel van het cassatiemiddel dat voorhoudt dat de autoriteiten in het land van 
vertrek ook moeten onderzoeken of het carnet TIR juist en volledig is ingevuld ook voor 
wat betreft de data die niet specifiek de goederen betreffen, faalt bijgevolg naar recht. 

5. De afwijzing van het tweede onderdeel van het eerste middel vindt tegelijk steun in 
de lezing van het vigerende artikel 6 van de TIR-overeenkomst. Om de betaling van de 
rechten en andere heffingen te waarborgen tijdens de volledige duur van het vervoer van 
de  goederen,  geeft  artikel  6.1  van  de  TIR-overeenkomst10immers  aan  iedere 

8 Het TIR-handboek verduidelijkt dat de commentaren die bij de bepalingen staan, geen wettelijke 
waarde  hebben  voor  de  overeenkomstsluitende  partijen,  maar  evenwel belangrijk  zijn  voor  de 
interpretatie, harmonisatie en toepassing van de overeenkomst, vermits zij de opinie weergeven van 
het beheerscomité bij de TIR-overeenkomst.
9 Letterlijk:
« Inspection au bureau de départ
Le bon fonctionnement du régime TIR implique que le contrôle douanier au bureau de départ soit 

strict et complet puisque le fonctionnement de la procédure TIR en dépend. Il faut en particulier 
empêcher les faits suivants:

-  fausse déclaration de marchandises permettant  leur remplacement  par d'autres marchandises en 
cours  de  route  (par  exemple,  chargement  de  cigarettes  mais  déclaration  de  papier  peint,  les 
cigarettes étant ensuite déchargées et remplacées par le papier peint); et

- transport de marchandises non indiquées sur le manifeste du Carnet TIR (par exemple, cigarettes, 
alcool, drogues, armes).

Falsification de la prise en charge par le bureau de douane de départ d’un carnet TIR
Afin d’éviter des contrôles stricts au bureau de douane de départ, les fraudeurs peuvent essayer de 

falsifier la prise en charge au bureau de douane de départ d’un carnet TIR par ailleurs authentique 
en  utilisant  de  faux  tampons  et  scellements  douaniers.  Ces  pratiques  frauduleuses  sont  très 
dangereuses car, conformément aux dispositions de la Convention TIR, les autorités douanières 
des pays de transit et des pays de destination s’appuient généralement sur les contrôles effectués au 
bureau de douane de départ. Par conséquent, le(s) bureau(x) de douane de sortie, situé(s) dans le 
ou les pays de départ, joue (jouent) un rôle crucial en exposant de telles activités frauduleuses et 
devrait (devraient) donc vérifier l’authenticité des tampons et scellements douaniers et, si possible, 
vérifier  que  les  informations  présentées  dans  le  manifeste  des  marchandises  du  carnet  TIR 
concordent avec celles qui figurent dans les documents  y annexés (par exemple, la déclaration 
d’exportation  de  marchandises,  la  lettre  de  voiture  CMR,  etc.),  dont  le  contrôle  incombe 
généralement  au  bureau  de  douane  de  départ,  conformément  à  la  note  explicative  0.19.  Si 
nécessaire,  le(s)  bureau(x)  de  douane  de  sortie  doit  (doivent)  effectuer  les  autres  contrôles 
douaniers requis à l’égard d’une opération TIR dans le(s) pays de départ. […]. »

10 Sedert 17 februari 1999 geldt een nieuwe versie van artikel 6.1. De gewijzigde TIR-overeenkomst 
werd echter niet goedgekeurd door de Belgische wetgever en evenmin gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.  Dit  geldt  idem  dito  op  communautair  niveau,  waar  enkel  de  oorspronkelijke  TIR-
overeenkomst bij verordening werd goedgekeurd. De wijziging gebeurt immers middels de techniek 
van amendementen, welke geregeld wordt in de artikelen 59 en 60 van de TIR-overeenkomst. Deze 
bepalingen houden een procedure in van wijziging door een beheerscommissie (gevestigd te Genève) 
waarin elke overeenkomstsluitende partij is vertegenwoordigd en waarbij de wijziging automatisch in 
werking  treedt,  tenzij  een  overeenkomstsluitende  partij  bezwaar  heeft  gemaakt.  Derwijze  wordt 
gepoogd om de TIR-overeenkomst op een snelle en pragmatische wijze mee te laten evolueren met 
de maatschappelijke noden en tendenzen. In de cassatievoorzieningen wordt artikel 6.1 echter nog 
gelibelleerd in de formulering zoals deze bestond voor de wijziging van 17 februari 1999.
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overeenkomstsluitende staat de mogelijkheid om organisaties, onder de door haar vast te 
stellen voorwaarden en voorschriften, de bevoegdheid te verlenen om carnets TIR af te 
geven, alsmede om zich garant te stellen11. 

Hieraan  gevolggevend  werd  in  België  op  12  februari  1991  een 
borgstellingsovereenkomst gesloten tussen de Belgische Staat en Febetra. Uit de actuele 
versie van de artikelen 6.4 en 6.5 van de TIR-overeenkomst kan afgeleid worden dat het 
in het kader van het toekennen van de carnets TIR aan de organisatie die zich garant heeft 
gesteld, toekomt van de houder van het carnet te eisen dat deze alle douaneformaliteiten, 
zoals bepaald in de TIR-overeenkomst, bij het kantoor van vertrek, van doorgang, en van 
bestemming naleeft12. Weliswaar waren deze bepalingen nog niet in werking getreden op 
het ogenblik van de feiten in de voorliggende zaak, maar anderzijds kunnen deze als een 
officialisatie beschouwd worden van de minimale voorwaarden waaraan een titularis van 
een carnet TIR gehouden is. 

Een  identieke  deductie  kan  overigens  gemaakt  worden  uit  bijlage  9  van  de  TIR-
overeenkomst,  in  werking  getreden  sedert  17  februari  1999,  welke  de  engagementen 
bepaalt die een aansprakelijke organisatie bedoeld in artikel 6 van de TIR-overeenkomst 
moet onderschrijven13.

6. In het tweede middel wordt voorgehouden dat het hof van beroep niet vermocht te 
beslissen dat Febetra aangesproken kon worden tot betaling van de in zake zijnde rechten 
en heffingen zonder vast  te stellen dat de douaneautoriteiten zich hiertoe eerst  gericht 
hadden tot de rechtstreekse schuldenaars, c.q. de Griekse houders van de carnets TIR. 

(…)
11. Het tweede onderdeel van dat middel gaat ervan uit dat het bestreden arrest oordeelt 

dat Febetra er geen belang bij had om verzet te doen tegen de dwangbevelen op grond dat 
artikel 8.7 van de TIR-Overeenkomst niet stelt dat de borgstellende organisatie bevrijd is 
van haar verbintenissen zo de douaneautoriteiten niet “voor zover mogelijk” de betaling 

11 Overeenkomstig  artikel  6.2  van de  TIR-overeenkomst  dekt  de  garantie  van deze  organisaties 
(bijvoorbeeld  Febetra)  niet  enkel  de  aansprakelijkheid  van  de  carnets  TIR  die  zij  zelf  hebben 
afgegeven,  maar ook de  in  het  land van vestiging  bestaande  aansprakelijkheid bij  vervoer  onder 
dekking van carnets TIR afgegeven door buitenlandse organisaties (bijvoorbeeld uit Griekenland) die 
zijn aangesloten bij een internationale organisatie waarvan zij zelf lid is.
12 Letterlijk:  «  4.  Seules  les  personnes  qui  satisfont  aux  conditions  et  prescriptions  minimales 
stipulées dans la deuxième partie de l'annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à 
accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l'article 38, l'habilitation sera révoquée si le 
respect de ces critères n'est plus assuré.
5.  L'accès  au régime  TIR sera  accordé  selon  la  procédure  indiquée  dans la  deuxième  partie  de 

l'annexe 9 à la présente Convention. »
13 Letterlijk:
«1. Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des carnets TIR et à se porter caution 

selon l'article 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions 
minimales ci-après: […]

f) Un engagement, dans l'accord écrit ou tout autre instrument juridique visé à l'alinéa e) ci-dessus, 
que l'association: i. vérifiera continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes 
soient  habilitées  à  accéder  au  régime  TIR,  le  respect  par  ces  personnes  des  conditions  et 
prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe; 

[…]
«1. Les personnes souhaitant avoir accès au régime TIR sont tenues de satisfaire les conditions et 

prescriptions minimales ci-après:
[…] e) Engagement écrit envers l'association, selon lequel la personne:
i)  respectera  toutes  les  formalités  douanières  exigées  au  titre  de  la  Convention  aux bureaux de 

douane de départ, de passage et de destination; […]
iii)  dans la mesure où la législation nationale le permet,  autorisera les associations à vérifier  les 

informations relatives aux conditions et prescriptions minimales susmentionnées.»
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hebben geëist van de rechtstreekse schuldenaars.
Nu  het  bestreden  arrest  niet  in  die  zin  geoordeeld  heeft,  mist  de  grief  feitelijke 

grondslag.

Zaak F.07.0049.N

12. Nu in deze zaak analoge grieven worden aangevoerd als in de zaak F.07.0050.N, 
bestaat er aanleiding toe het cassatieberoep te verwerpen op de hoger besproken gronden.

 
Besluit: VERWERPING van de cassatieberoepen, terwijl er aanleiding toe bestaat het 
arrest bindend te verklaren jegens de partijen die daartoe door eisers in de procedure zijn 
betrokken.

ARREST

(A.R. F.07.0049.N – F.07.0050.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  22  december  2006 
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In de zaak F.07.0049.N

De eiseres voert twee middelen aan in een verzoekschrift dat aan dit arrest is 
gehecht en ervan deel uitmaakt.

In de zaak F.07.0050.N

De eiseressen  voeren  twee  middelen  aan  in  een  verzoekschrift  dat  aan  dit 
arrest gehecht en ervan deel uitmaakt.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Voeging

1.  De  cassatieberoepen  in  de  zaken  F.07.0049.N  en  F.07.0050.N  hebben 
betrekking  op  hetzelfde  geschil  tussen  dezelfde  partijen,  zodat  zij  gevoegd 
dienen te worden.

Zaak F.07.0050.N

Eerste middel 

(...)

Tweede onderdeel

5. Krachtens artikel 6.1 van de Douaneovereenkomst van 14 november 1975 
inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR 
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(TIR-overeenkomst), zoals te dezen toepasselijk, kan iedere overeenkomst-slui-
tende partij, onder de door haar vast te stellen voorwaarden en waarborgen, aan 
organisaties  de  bevoegdheid  verlenen  om,  hetzij,  rechtstreeks,  hetzij,  door 
tussenkomst van soortgelijke organisaties, carnets TIR af te geven, alsmede om 
zich garant te stellen.

Krachtens artikel 19 van de TIR-overeenkomst, nemen de douaneautoriteiten 
van  het  land  van  vertrek,  wanneer  hen  de  goederen  en  het  wegvoertuig,  de 
vervoerscombinatie of de container, met het carnet TIR worden aangeboden op 
het douanekantoor van vertrek, de nodige maatregelen om zich te overtuigen van 
de juistheid van het goederenmanifest, om de douaneverzegeling aan te brengen 
of om de douaneverzegeling te controleren die onder de verantwoordelijkheid 
van  bedoelde  douaneautoriteiten  is  aangebracht  door  hiertoe  naar  behoren 
gemachtigde personen.

6. De verplichting zich te overtuigen van de juistheid van het goederenmani-
fest houdt in dat het douanekantoor van vertrek ten minste moet nagaan of de op 
het manifest vermelde gegevens betreffende de goederen overeenstemmen met 
de gegevens op de uitvoerdocumenten en de vervoerdocumenten of de andere 
handelsdocumenten die betrekking hebben op deze goederen, maar niet dat dit 
douanekantoor hierbij moet nagaan of de houder van het carnet TIR alle douane-
formaliteiten respecteert en naleeft.

Het komt aan de organisatie, die zich garant heeft gesteld, toe in het kader van 
het toekennen van de carnets TIR, van de houder van het carnet te eisen dat hij 
alle douaneformaliteiten, zoals bepaald in de TIR-overeenkomst, bij het kantoor 
van vertrek, van doorgang en van bestemming naleeft en na te gaan of dit ook 
geschiedt.

7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de douaneautoriteiten van het land van 
vertrek,  bij het in last nemen van een carnet  TIR moeten onderzoeken of het 
carnet  TIR volledig is ingevuld, met inbegrip van de gegevens die niet op de 
goederen slaan, faalt naar recht.

Tweede middel 

Tweede onderdeel

8. Krachtens artikel 8.1. van de TIR-overeenkomst verbindt de organisatie die 
zich garant  heeft  gesteld,  zich tot voldoening van de rechten en heffingen ter 
zake  van  de  invoer  of  de  uitvoer,  eventueel  vermeerderd  met  de  interest  bij 
achterstallige betaling,  welke verschuldigd  zijn krachtens  de douanewetten  en 
-reglementen van het  land waarin de onregelmatigheid met betrekking tot  het 
TIR-vervoer is vastgesteld.

Krachtens  dezelfde bepaling is  de organisatie  die  zich garant  heeft  gesteld, 
gehouden tot betaling van bovenbedoelde bedragen, zowel hoofdelijk als geza-
menlijk met de personen die deze bedragen verschuldigd zijn.

Krachtens artikel 8.7. van de overeenkomst moeten de autoriteiten, wanneer de 
in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bedragen opeisbaar worden, voor zover 
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mogelijk  de  betaling  hiervan  eisen  van  hen  die  rechtstreeks  deze  bedragen 
verschuldigd zijn, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de organi-
satie die zich garant heeft gesteld.

9. Deze verplichting voor de autoriteiten om, alvorens een vordering tot beta-
ling in  te  dienen  bij  de organisatie  die  zich garant  heeft  gesteld,  voor  zover 
mogelijk de betaling te eisen van hen die rechtstreeks deze bedragen verschul-
digd zijn, is een zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de niet-naleving desgeval-
lend van aard kan zijn de aansprakelijkheid van de autoriteiten in het gedrang te 
brengen, maar het instellen van een vordering tot betaling tegen de organisatie 
die zich garant heeft gesteld, niet belet.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Eerste onderdeel 

(...)

Dictum 

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen F.07.0049.N en F.07.0050.N. 

Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter –  Verslag-
gever:  de h.  Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs,  advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger, De Bruyn en Verbist.

Nr. 21

3° KAMER - 12 januari 2009

1º VREEMDE WET - UITLEGGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VREEMDE WET - 
UITLEGGING - FEITENRECHTER - BEVOEGDHEID

3º VREEMDE WET - CONGOLEES RECHT - CONGOLEES ARBEIDSWETBOEK - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - BURGERLIJK RECHT - TOEPASSING

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VREEMDE WET - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT

1º en 2° Wanneer de feitenrechter de vreemde wet toepast, moet hij de draagwijdte ervan 
bepalen door rekening te houden met de uitlegging die eraan gegeven wordt in het land  
van oorsprong1.

1 Cass., 9 okt. 1980, AR 6088,  AC, 1980-81, nr. 90, met concl. adv.-gen. KRINGS in  Bull. en  Pas., 
1981, p. 157; zie ook: RIGAUX F., "Droit international privé", 1987, nr. 450, p. 310, en "La scission du 
fait du droit et la distinction entre le droit interne et le droit étranger", R.C.J.B., 1982, p. 54, nr. 27; 
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3º  De  verschillende  wijzen  waarop  een  arbeidsovereenkomst  volgens  het  Congolees 
Arbeidswetboek beëindigd kan worden, staan er niet aan in de weg dat die overeenkomst  
op één van de wijzen bepaald in het burgerlijk recht beëindigd kan worden2.  (Art. 33, 
Congolees decreet 30 juli 1888)

4º Wanneer de feitenrechter een vreemde wet toepast, gaat het Hof na of de beslissing van 
de rechter overeenstemt met de uitlegging die aan deze wet in het land van oorsprong 
gegeven wordt. 

(P. T  UMICORE nv e.a..; GECAMINES, vennootschap naar Congolees publiek recht  T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0269.F – C.07.0284.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 15 februari 2007 is 
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

De zaak is  bij  beschikking van 31 december  2008 van de eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

(...)

B.  Cassatieberoep  ingeschreven  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 
C.07.0284.F :

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 43, 48, 49, 58, 59, 61, 62 en 78 van het Arbeidswetboek van de Demo-

cratische Republiek Congo, dat de bijlage vormt bij de Congolese besluitwet nr. 67/310 
van 9 augustus 1967 houdende het Arbeidswetboek,  zoals het van kracht was vóór de 
opheffing  ervan bij  de  Congolese  wet  nr.  015/2002 van  16 oktober  2002,  hierna "het 
Congolese Arbeidswetboek";

- artikel 33 van titel 1, hoofdstuk III, van het Congolees decreet van 30 juli 1888, hierna 
"het Congolees decreet";

- artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van 

het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, 
van het Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Rome op 
19 juni 1980, hierna "de Belgische wet van 14 juli 1987";

- de artikelen 15 en 98 van de Belgische wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 
van internationaal privaatrecht, hierna "het Wetboek van internationaal privaatrecht";

Lucien SIMONT, Liber Amicorum Pierre Marchal, Larcier, 2003, p. 200. 
2 Zie concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, vóór Cass., 14 feb. 2005, AR S.03.0135.F, Pas., 2005, nr. 
89.
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- de artikelen 3 en 4 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat  
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, hierna "het Verdrag van Rome".

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt het volgende vast : "(de verweerder) (...) ondertekent, met het 

oog op het verlenen van diensten als burgerlijk ingenieur bouwkunde, (...) op 20 oktober 
1970 een overeenkomst van technische samenwerking met de (verweerster) (...) en, op 19 
november 1970, een overeenkomst van aanwerving met de (eiseres), die op 4 juni 1974 
door een overeenkomst vervangen wordt (...); de overeenkomst van technische samenwer-
king, die bij de voormelde overeenkomst van aanwerving gevoegd wordt om daar onlos-
makelijk deel van uit te maken, bepaalt dat geschillen volgens de Congolese wet beslecht 
worden, met de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel als enige bevoegde rechtscol-
lege; nadat (de verweerder),  enerzijds, van (de verweerster) op 11 juni 1999 een brief 
ontvangen had waarin de overeenkomst van technische samenwerking met onmiddellijke 
uitwerking beëindigd werd en, anderzijds, van (de eiseres) op dezelfde datum een brief 
ontvangen  had  waarin  hem  werd  meegedeeld  dat  de  vennootschap  in  een  situatie 
verkeerde die tot de stopzetting van de activiteiten kon leiden en dat zij hem tijdelijk vrij-
stelde van de verplichting om te werken, ('wat leidt tot de opschorting van uw overeen-
komst en van de uitbetaling van uw bezoldigingen', waarbij het personeelslid evenwel het 
recht behield op de huisvesting die hem bij overeenkomst ter beschikking was gesteld, 
evenals  het recht op de geneeskundige  verzorging in de medische instellingen van de 
(eiseres), het recht op de schoolvergoeding of het recht op scholing in de scholen van (de 
eiseres), het recht op maïsbloem en op de water- en elektriciteitsvergoeding), heeft (de 
verweerder),  in  een omstandig gemotiveerde  brief  van  26 juni  1999,  de gezamenlijke 
tekortkomingen van die twee vennootschappen omschreven als daden die leiden tot de 
onrechtmatige  beëindiging  van  die  twee  overeenkomsten  (...);  in  de  gedinginleidende 
dagvaarding verklaart (de verweerder) dat zijn brief van 26 juni 1999 uitvoerig beschrijft 
hoe (de eiseres) en (de verweerster) onregelmatige standpunten innemen en hoe hij deze 
kwalificeert als fouten die gelijk staan met beëindiging".

Het bestreden arrest beslist vervolgens dat het de eiseres is die de arbeidsovereenkomst 
van de verweerder beëindigd heeft, veroordeelt haar bijgevolg, ten dele in solidum met de 
verweerster, om aan de verweerder een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen, 
bepaalde kosten terug te betalen en een schadeloosstelling te betalen, en verklaart haar 
tegenvordering  om  van  de  verweerder  een  compensatoire  opzeggingsvergoeding  te 
verkrijgen, niet-gegrond.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende gronden :
"Thans moet nog uitgemaakt worden of (de verweerder), op grond van die eenzijdige 

beslissing van (de eiseres) om hem voor onbepaalde tijd te ontslaan van de verplichting 
om arbeid te verrichten en om, tegelijkertijd, zichzelf te ontslaan van de verplichting om 
haast alle bestanddelen van de bezoldiging uit te betalen, zonder duidelijke toezegging 
wat betreft de regeling van de achterstallige betalingen, kan betogen dat (de eiseres) de 
overeenkomst onrechtmatig heeft beëindigd. De arbeidsovereenkomst wordt omschreven 
in artikel 4-c van het Congolese Arbeidswetboek. Het heeft betrekking op alle schrifte-
lijke of mondelinge overeenkomsten op grond waarvan een persoon, de werknemer, zich 
ertoe verbindt om aan een andere persoon, de werkgever, handarbeid of andere arbeid te 
leveren, onder de leiding en het al dan niet rechtstreekse gezag van laatstgenoemde, en 
tegen  betaling  van  loon.  Artikel  39 van  datzelfde  wetboek  bepaalt  het  volgende  :  'le 
travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail,  dans les conditions, au 
temps et au lieu convenus. Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par 
l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règle-
ments  établis  pour  l'établissement,  l'atelier  ou le  lieu dans lequel  il  doit  exécuter  son 
travail'.  Tegelijkertijd  moet  de  werkgever  de  werknemer  de  overeengekomen  arbeid 
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verschaffen (artikel 43) en is de bezoldiging ook verschuldigd wanneer de werknemer, 
door  toedoen  van  de  werkgever,  niet  heeft  kunnen  werken  (artikel  78).  Zo  heeft  de 
Congolese rechtspraak (Appel Kinshasa, 1 augustus 1967, Rev. Jur. du Congo, 1968, p. 
72)  ook  geoordeeld  dat  de  werknemer  die  weigert  het  werk  te  hervatten  binnen  een 
bepaalde termijn, zonder de door hem aangevoerde overmacht aan te tonen, de overeen-
komst op die datum zonder geldige reden beëindigt, zodat hij geen aanspraak kan maken 
op  achterstallige  bezoldigingen  voor  de  periode  na  die  beëindiging.  Hieruit  valt  a 
contrario af te leiden dat de werkgever die niet de overeengekomen arbeid aan zijn werk-
nemer verschaft en die tegelijkertijd de betaling van het grootste gedeelte van het loon 
opschort, zonder, zoals te dezen, aan te tonen dat die beslissing was ingegeven door over-
macht, de overeenkomst zonder geldige reden beëindigt, zelfs al heeft hij niet uitdrukke-
lijk te kennen gegeven dat hij de overeenkomst wou beëindigen. Die beëindiging zonder 
geldige reden wordt bestraft door artikel 49 (...). (De verweerder) heeft bijgevolg recht op 
een compensatoire opzeggingsvergoeding,  wat subsidiair niet betwist  wordt,  en op een 
schadevergoeding, zoals die hierna berekend wordt".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest stelt, enerzijds, vast dat de verweerder, in zijn brief van 26 juni 1999, de 

eiseres en de verweerster gezamenlijke tekortkomingen verweet, die neerkomen op een 
onrechtmatige beëindiging van die twee overeenkomsten  en die hij  omschrijft  als met 
beëindiging  gelijkstaande  fouten,  en  herinnert,  anderzijds,  aan de  verplichting  van  de 
werknemer om zijn werk te verrichten en aan de daarmee gepaard gaande verplichting 
van  de  werkgever  om hem de  overeengekomen  arbeid  te  verschaffen  en  het  daaraan 
verbonden loon te betalen, en beslist vervolgens dat de werkgever die, zoals de eiseres, de 
overeengekomen arbeid niet verschaft en de betaling van het grootste deel van het loon 
opschort, de overeenkomst zonder geldige reden beëindigt, zelfs al heeft hij niet te kennen 
gegeven dat hij  die overeenkomst  wou beëindigen,  en een compensatoire opzeggings-
vergoeding en schadeloosstelling verschuldigd is.

Om  het  bedrag  van  de  compensatoire  opzeggingsvergoeding  dat  door  de  eiseres 
verschuldigd is, te ramen, vermeldt het arrest evenwel "dat (de verweerder), in dit geval, 
geen arbeid meer verrichtte op het ogenblik dat hij de vaststelling van de zware fout heeft 
doen betekenen, zodat het bedrag van de bezoldiging bevroren wordt op de datum van de 
betekening van de beëindiging (...). Bijgevolg moet rekening worden gehouden met het 
gemiddelde loon van de twaalf maanden vóór 26 juni 1999".

Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres wegens beëindiging van de arbeidsovereen-
komst op grond dat, enerzijds, de verweerder aan de eiseres en de verweerster op 26 juni 
1999 gezamenlijke tekortkomingen verweten heeft die geleid hebben tot de onrechtmatige 
beëindiging van de twee overeenkomsten, welke tekortkomingen hij omschrijft  als met 
beëindiging gelijkstaande fouten, en dat, anderzijds, de verweerder op diezelfde datum, nl. 
26 juni 1999, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens zware fout vastgesteld 
heeft. Het bestreden arrest baseert de veroordeling van de eiseres aldus op een tegenstrij-
dige redengeving en is derhalve niet  regelmatig met  redenen omkleed  (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
In haar conclusie van wederantwoord en in haar samenvattende conclusie voerde de 

eiseres aan dat de arbeidsovereenkomst van de verweerder niet wegens zware fout, of in 
elk geval  niet  regelmatig,  was beëindigd,  op de volgende gronden :  "(De verweerder) 
heeft nooit (...) aangevoerd dat (de eiseres) een zware fout had begaan; de eerste rechter 
heeft vastgesteld dat (de eiseres) geen met beëindiging gelijkstaande fout heeft begaan en 
heeft de door (de verweerder) aangevoerde tekortkomingen geherkwalificeerd als zware 
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fout, terwijl (de verweerder) zelf nooit het bestaan van een dergelijke zware fout heeft 
aangevoerd; krachtens artikel 58 (van het Congolese Arbeidswetboek), wordt een partij 
geacht een zware fout te hebben begaan wanneer, overeenkomstig de regels van de goede 
trouw,  van  de  andere  partij  niet  kan  worden  geëist  dat  zij  de  overeenkomst  blijft 
uitvoeren; het gaat dus om een beoordeling en een kwalificatie die alleen gedaan kunnen 
worden door de partij die door de zware fout schade geleden heeft, onder voorbehoud van 
het toezicht van de rechtbank; (de verweerder) heeft in geen geval, noch in zijn brief van 
26 juni 1999 noch in zijn latere brieven, de tekortkomingen van (de eiseres) jegens hem 
als een zware fout omschreven; de rechtbank kon ze dus zo niet kwalificeren (...); subsi-
diair beweert het beroepen vonnis, eveneens ten onrechte, dat (de eiseres) niet betwistte 
dat de in artikel 58 (van het Congolese Arbeidswetboek) bepaalde termijn van twee werk-
dagen was nageleefd; (voormeld) artikel 58 (...) bepaalt het volgende : 'la partie qui se 
propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire dix jours ouvrables au 
plus tard après avoir eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par 
écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l'autre partie'; (de verweerder) had 
bijgevolg  ten laatste  binnen de twee  werkdagen  na te  hebben kennisgenomen van  de 
maatregel tot (vrijstelling van de verplichting om te werken) (de eiseres) op de hoogte 
moeten brengen van de beëindiging van de overeenkomst en haar binnen de vijftien dagen 
na de beëindiging schriftelijk de feiten moeten meedelen die een zware fout opleverden; 
dit  is  te dezen niet  gebeurd;  de  maatregel  van (vrijstelling van de verplichting om te 
werken) is (de verweerder) op 11 juni 1999 meegedeeld; (de verweerder) heeft pas in een 
brief van 26 juni 1999, die echter niet vóór 30 juni 1999 naar (de eiseres) werd verstuurd 
(gevoegd  bij  de  brief  van  (verweerders)  raadsman  van  30  juni  1999),  (de  eiseres) 
verweten de overeenkomst te hebben beëindigd; tussen 11 en 30 juni zijn er dus meer dan 
twee werkdagen verlopen, zodat een beëindiging wegens zware fout, in elk geval, te laat 
zou zijn geschied; (...) in zijn eerste conclusie in hoger beroep beweerde (de verweerder) 
dat, aangezien de tekortkomingen bleven voortduren, de twee dagen pas zijn beginnen te 
lopen vanaf de dag waarop de werknemer meende de fout van de werkgever niet meer te 
kunnen dulden; hij concludeert hieruit dat hij, door zijn brief van 26 juni 1999 te onderte-
kenen, zelfs zonder ze naar (de eiseres) te versturen, de arbeidsovereenkomst wel degelijk 
binnen  de  twee  werkdagen  heeft  beëindigd  en  dat  hij  haar,  door  de  brief  van  zijn 
raadsman van 30 juni 1999 naar (de eiseres) te versturen, binnen de vijftien dagen na de 
beëindiging regelmatig van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht; de bepaling van 
artikel 58 (van het Congolese Arbeidswetboek) dat 'la partie qui se propose de résilier le 
contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir 
eu connaissance des faits', impliceert uiteraard dat de werknemer de werkgever binnen die 
termijn van twee dagen moet meedelen dat hij de overeenkomst wegens zware fout beëin-
digt; die termijn van twee dagen impliceert uiteraard een positieve daad, een houding die 
de werknemer ten aanzien van de werkgever aanneemt; alleen voor de schriftelijke mede-
deling van het feit dat de zware fout vormt, vereist artikel 58 (van het Congolese Arbeids-
wetboek) een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de datum van de beëindiging; het 
feit dat (de verweerder) zijn brief op 26 juni 1999 geschreven en ondertekend heeft, maar 
ze niet meteen heeft verstuurd en dat hij de werkgever op geen enkele andere manier op 
de hoogte heeft gebracht van de beëindiging van de overeenkomst, beantwoordt uiteraard 
niet aan het vereiste van artikel 58 (...); integendeel, die brief die (de verweerder) beweert 
op 26 juni te hebben ondertekend, toont aan dat hij op die datum meende de fout van zijn 
werkgever niet langer te kunnen dulden; volgens (de verweerder) had hij dus ten laatste 
binnen de twee werkdagen, te rekenen van 26 juni 1999, de overeenkomst moeten beëin-
digen, terwijl hij dat pas gedaan heeft op 30 juni 1999; (...) aangezien (de verweerder) de 
waarheid niet kan blijven ontkennen,  beweert  hij uiteindelijk (...) dat het de vraag om 
overdracht/overname is die de zware fout oplevert en dat zijn deelname, op 18 juni, aan 
die verrichtingen gelijkgesteld moet worden met de beëindiging waarvan hij (de eiseres) 
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binnen de twee dagen na kennisname van het feit op de hoogte heeft gebracht; die bewe-
ring is uit de lucht gegrepen; op die manier ontkent (de verweerder) immers dat het wel 
degelijk in zijn brief van 30 juni 1999 is dat hij (de eiseres) verweten heeft dat zij de over-
eenkomst (wegens een met beëindiging gelijkstaande fout) had beëindigd; het is daaren-
boven  aangetoond dat  die  verrichtingen  van  overdracht  en overname  logischerwijs  en 
uitsluitend het gevolg zijn van de maatregel tot tijdelijke ontheffing van de verplichting 
om arbeid te verrichten; ten slotte kan uit het proces-verbaal van overdracht/overname ten 
slotte geenszins worden afgeleid dat (de verweerder) hierin (de eiseres) verwijt dat zij de 
overeenkomst wegens zware fout heeft beëindigd; zeer subsidiair betwist (de eiseres) dat 
de aangevoerde tekortkomingen,  gelet op de politieke en economische omstandigheden 
die  aan  de  basis  ervan  liggen,  onder  gelijk  welke  vorm een  grond  voor  beëindiging 
wegens zware fout van (de eiseres) vormen".

Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat de arbeidsover-
eenkomst  tussen de eiseres  en de verweerder  is  beëindigd  wegens  zware  fout  van  de 
eiseres en dat het haar op die grond heeft veroordeeld, dan antwoordt het niet op de voor-
melde argumentatie  van de eiseres. Het arrest is  derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Wanneer de rechter kennisneemt van een geschil dat krachtens de tussen de partijen 

gesloten  overeenkomst  aan een vreemde  wet  onderworpen  is,  is  hij  verplicht  om die 
vreemde wet toe te passen (artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en, voor 
zover nodig, de artikelen 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 en 4 van het 
Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, 1 van het Congo-
lese Arbeidswetboek en 33 van het Congolese decreet) en moet hij de betekenis en de 
draagwijdte van die wet bepalen. De inhoud van de vreemde wet moet onderzocht worden 
met inachtneming, in het bijzonder, van de uitlegging die aan deze wet in het land van 
oorsprong gegeven wordt (artikelen 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en 15 van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, de hiervoor vermelde 
artikelen van de Belgische wet van 14 juli 1987 en van het Verdrag van Rome, evenals de 
artikelen 33 van het Congolese decreet en 1 van het Congolese Arbeidswetboek).

Artikel 58 van he Congolese Arbeidswetboek bepaalt het volgende : "Tout contrat peut 
être résilié immédiatement, sans préavis, pour faute lourde. Une partie est réputée avoir 
commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de 
l'autre partie qu'elle continue à exécuter le contrat. La partie qui se propose de résilier le 
contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir 
eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par écrit dans les quinze 
jours qui suivent la résiliation à l'autre partie. Artikel 59 geeft  voorbeelden van zware 
fouten van de werkgever en artikel 61 bepaalt de straffen".

Indien  het  bestreden arrest  in  die  zin  moet  worden  uitgelegd  dat  het  beslist  dat  de 
arbeidsovereenkomst tussen de eiseres en de verweerder is beëindigd wegens zware fout 
van de eiseres en dat het haar op die grond heeft veroordeeld, dan schendt het de artikelen 
58, 59 en 61 van het Congolese Arbeidswetboek, aangezien het niet vaststelt dat voldaan 
is  aan de toepassingsvoorwaarden  van die artikelen,  en,  in  het bijzonder,  aan die  van 
artikel 58, waarvan de eiseres het bestaan betwist (schending van de artikelen 58, 59 en 61 
van het Congolese Arbeidswetboek, 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 15 van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, van de artikelen 1 van 
het Congolese Arbeidswetboek, 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 en 4 van 
het Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht en 33 van het 
Congolese decreet).

Vierde onderdeel
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Wanneer de rechter kennisneemt van een geschil dat krachtens de tussen de partijen 
gesloten  overeenkomst  aan  een  vreemde  wet  onderworpen  is,  is  hij  verplicht  om die 
vreemde wet toe te passen (artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en, voor 
zover nodig, de artikelen 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 en 4 van het 
Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, 1 van het Congo-
lese Arbeidswetboek en 33 van het Congolese decreet) en moet hij de betekenis en de 
draagwijdte van die wet bepalen. De inhoud van de vreemde wet moet onderzocht worden 
met inachtneming, in het bijzonder, van de uitlegging die aan deze wet in het land van 
oorsprong gegeven wordt (artikelen 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en 15 van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, de hiervoor vermelde 
artikelen van de Belgische wet van 14 juli 1987 en van het Verdrag van Rome, evenals de 
artikelen 33 van het Congolese decreet en 1 van het Congolese Arbeidswetboek).

Artikel 48 van het Congolese Arbeidswetboek geeft de werkgever de gelegenheid om 
op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst om een geldige reden te beëindigen en artikel 
49 bestraft de werkgever die de arbeidsovereenkomst zonder geldige reden beëindigt.

Artikel 58 van datzelfde wetboek biedt de werknemer, wanneer deze schade lijdt door 
een zware fout,  d.w.z.  wanneer,  volgens de regels  van de goede trouw,  van hem niet 
geëist kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst blijft uitvoeren, de mogelijkheid om die 
overeenkomst  onmiddellijk,  zonder  opzeggingstermijn,  te  beëindigen.  Artikel  59 geeft 
voorbeelden van zware fouten van de werkgever en artikel 61 bepaalt de toepasselijke 
straffen wanneer de overeenkomst terecht is beëindigd wegens zware fout.

Daarenboven  bepaalt  artikel  62  van  het  Congolese  Arbeidswetboek  het  volgende  : 
"toute résiliation de contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative 
à l'autre partie. Lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'employeur, la lettre de 
notification doit en indiquer expressément le motif".

Aldus moet  de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  worden meegedeeld,  zowel 
wanneer de werkgever het initiatief neemt om deze om een geldige reden te beëindigen, 
zoals bedoeld in artikel 48 van het Congolese Arbeidswetboek, als wanneer de werknemer 
die ten gevolge van een zware fout schade lijdt in de zin van artikel 58 van het Arbeids-
wetboek, beslist om de overeenkomst te beêindigen.

Het Congolese arbeidsrecht kent bijgevolg het begrip "met beëindiging gelijkstaande 
fout" niet. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een partij kan bijgevolg niet 
worden afgeleid uit de vaststelling alleen dat een partij bij die arbeidsovereenkomst, te 
dezen de eiseres, haar contractuele verbintenissen niet nakomt, welke hierin bestaan dat 
hij de werknemer de overeengekomen arbeid moet verschaffen en hem zijn loon moet 
uitbetalen,  en  welke  opgesomd  worden  in  de  artikelen  43  en  78  van  het  Congolese 
Arbeidswetboek. Het doet weinig terzake dat die partij, door haar verbintenissen niet na te 
komen, al dan niet het voornemen te kennen geeft dat zij de overeenkomst wil beëindigen. 
De werknemer die getroffen wordt door de wanuitvoering van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever, moet die overeenkomst wegens zware fout beëindigen en die beëindi-
ging aan de werkgever meedelen : de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vereist in 
alle gevallen dat één van de partijen het initiatief voor de beëindiging neemt en die beëin-
diging schriftelijk aan de medecontractant meedeelt.

Het bestreden arrest, dat de eiseres veroordeelt wegens beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst zonder geldige reden, op grond dat de eiseres haar contractuele verbintenissen 
niet  is  nagekomen,  doordat  zij  de  verweerder  de  overeengekomen  arbeid  niet  heeft 
verschaft  en de uitbetaling van het grootste gedeelte van zijn loon heeft opgeschort,  is 
aldus niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 43, 48, 58, 62 en 78 van het 
Congolees  Arbeidswetboek,  1134  van  het  Belgisch  Burgerlijk  Wetboek,  15  van  het 
Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 49, 59 
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en 61 van het Congolees Arbeidswetboek, 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 
en 4 van het Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht en 33 
van het Congolese decreet).

Vijfde onderdeel
Wanneer de rechter kennisneemt van een geschil dat krachtens de tussen de partijen 

gesloten  overeenkomst  aan een vreemde  wet  onderworpen  is,  is  hij  verplicht  om die 
vreemde wet toe te passen (artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en, voor 
zover nodig, de artikelen 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 en 4 van het 
Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, 1 van het Congo-
lese Arbeidswetboek en 33 van het Congolese decreet) en moet hij de betekenis en de 
draagwijdte van die wet bepalen. De inhoud van de vreemde wet moet onderzocht worden 
met inachtneming, in het bijzonder, van de uitlegging die aan deze wet in het land van 
oorsprong gegeven wordt (artikelen 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en 15 van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, de hiervoor vermelde 
artikelen van de Belgische wet van 14 juli 1987 en van het Verdrag van Rome, evenals de 
artikelen 33 van het Congolese decreet en 1 van het Congolese Arbeidswetboek).

In haar conclusie betwistte de eiseres, in hoofdorde, het bestaan, in het Congolese recht, 
van de met beëindiging gelijkstaande fout.

Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het hof van beroep de eiseres 
wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst veroordeelt door het bestaan van de met 
beëindiging gelijkstaande fout te erkennen, op grond van artikel 33 van het Congolese 
decreet,  dat,  net als artikel  1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, luidt als volgt: 
"Alle  overeenkomsten  die  wettig  zijn  aangegaan,  strekken  degenen  die  deze  hebben 
aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestem-
ming of  op de gronden  door  de wet  erkend.  Zij  moeten  te  goeder  trouw worden  ten 
uitvoer gebracht", dan is het niet naar recht verantwoord, aangezien het niet heeft onder-
zocht of voormeld artikel 33, in het Congolese recht, op dezelfde wijze wordt uitgelegd 
als artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, dat in het Belgisch recht de grond-
slag vormt voor de theorie van de met beëindiging gelijkstaande fout (schending van da 
artikelen 33 van het Congolese decreet, 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 15 
van het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor zover nodig, van de artikelen 1 
van het Congolese Arbeidswetboek, 2 en 3 van de Belgische wet van 14 juli 1987, 3 en 4 
van het Verdrag van Rome en 98 van het Wetboek van internationaal privaatrecht).

Zesde onderdeel
In haar conclusie van wederantwoord en in haar samenvattende conclusie betwistte de 

eiseres subsidiair dat zij de arbeidsovereenkomst van de verweerder heeft willen beëin-
digen als volgt : " zowel de brief waarin zij de (vrijstelling van de verplichting om te 
werken) meedeelde als de daden die (de eiseres) nadien heeft gesteld, tonen aan dat zij op 
geen enkel  ogenblik  de overeenkomst  heeft  willen beëindigen,  maar deze daarentegen 
wou voortzetten; de brief die de (vrijstelling van de verplichting om te werken) ter kennis 
bracht, voorziet immers in het behoud van verschillende contractuele voordelen en in een 
maandelijke evaluatie van de situatie van de onderneming; in de brief wordt erop gewezen 
dat, als de situatie van de onderneming zou verbeteren, 'u, naar gelang van de nieuwe 
behoeften, gevraagd zal worden het werk te hervatten'; dat drukt dus duidelijk de wil uit 
om de overeenkomst voort te zetten en niet om ze beëindigen; tijdens de periode van (vrij-
stelling van de verplichting om arbeid te verrichten), heeft (de eiseres) van die wil om de 
overeenkomst voort te zetten, nog doen blijken door aan de betrokken personeelsleden nu 
en dan andere voordelen toe te kennen,  met  name de betaling van de bezoldiging,  in 
Congolese frank, tot beloop van 55 pct. en een conjuncturele vergoeding van 250 Congo-
lese frank, een eenmalige vergoeding voor schoolkosten van 1.000 Congolese frank bij 
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het begin van het laatste schooljaar,  het  gebruik van de beschikbare  reiskredieten,  het 
behoud van  de diensttelefoon  thuis  en de  brandstofbevoorrading;  overeenkomstig,  ten 
slotte, met wat in de brief van kennisgeving van de (vrijstelling van de verplichting om te 
werken) werd aangekondigd, heeft (de eiseres) geleidelijk aan het personeel gevraagd het 
werk bij haar te hervatten ((de eiseres) legt, als voorbeeld, brieven voor waarin zij oproept 
het werk te hervatten en die zij in mei, juli en september 2000 aan het personeel heeft 
gestuurd); zoals de eerste rechter heeft vastgesteld, blijkt uit het voorgaande dat, mocht 
(de eiseres) haar contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, quod non, zij op geen 
enkel ogenblik, onder gelijk welke vorm, het voornemen te kennen heeft gegeven om de 
overeenkomst  te beëindigen; (de verweerder)  heeft  (de eiseres) dus wat  dat betreft  ten 
onrechte  beschuldigd  van  een  met  beëindiging  gelijkstaande  fout;  (...)  aangezien  (de 
verweerder) niet kan ontkennen dat de brief van 11 april 1999 (die de maatregel tot (vrij-
stelling van de verplichting om te werken) ter kennis brengt), nergens (het voornemen) te 
kennen geeft om de overeenkomst te beëindigen, onderzoekt hij in zijn conclusie in hoger 
beroep (...) het voornemen dat (de eiseres), volgens hem, in de brief van de algemeen 
directeur van 16 april 1999 te kennen heeft  gegeven;  die uiteenzetting treft  geen doel, 
aangezien  (de  verweerder)  de  met  beëindiging  gelijkstaande  fout,  die  hij  (de  eiseres) 
verwijt, heeft afgeleid uit de maatregel tot (vrijstelling van de verplichting om te werken) 
die hem in de brief van 11 juli 1999 is meegedeeld, en niet uit de voornemens die de alge-
meen directeur in zijn brief van 16 april 1999 verwoordt; dit geldt des te meer, daar het 
voornemen om de overeenkomst voort te zetten, dat verwoord wordt in de brief van 11 
juni 1999, waarin kennisgegeven wordt van de maatregel tot (vrijstelling van de verplich-
ting om te werken), is bevestigd door de uitvoeringsmaatregelen die (de eiseres) vervol-
gens heeft getroffen (geleidelijke toekenning, tijdens de periode van (vrijstelling van de 
verplichting om te werken),  van verschillende bijkomende voordelen);  (de verweerder) 
beweert, al even tevergeefs, dat de verrichtingen van overdracht en overname op 18 juni 
1999  zouden  aantonen  dat  de  maatregel  tot  (vrijstelling  van  de  verplichting  om  te 
werken),  in zijn geval,  een definitief karakter  had en neerkwamen op een 'gedwongen 
ontslag' waarbij  zijn 'rechtstreekse assistent',  de heer Monga, zijn functie definitief zou 
overnemen (...);  de brief van 17 juni 1999,  waarin de hiërarchische meerdere  (van de 
verweerder) hem vraagt om tot een overdracht/overname over te gaan, bevestigt dat die 
vraag wel degelijk is gesteld in het kader van een tijdelijke vrijstelling van de verplichting 
om te werken,  met  als doel om,  tijdens die  vrijstellingsperiode,  de  continuïteit  in  het 
beheer van de dossiers te verzekeren : 'in haar in referte vermelde brief bracht de alge-
mene delegatie u op de hoogte van uw tijdelijke vrijstelling van de verplichting om te 
werken. Om ons de gelegenheid te geven onze diensten te reorganisren, verzoeken wij u 
om, samen met AC/DIR, de directie AC/EC te willen overdragen en over te nemen; het 
document van overdracht/overname dat op 18 juni 1999 werd opgesteld, bevestigt  wel 
degelijk dat die verrichtingen tot doel hadden de continuïteit te verzekeren in het beheer 
van de aan (de verweerder) toevertrouwde dossiers en lopende zaken; uit die documenten 
kan geenszins worden afgeleid, zoals (de verweerder) dat doet, dat die verrichtingen een 
definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst  impliceerden; wel  integendeel,  die 
documenten bevestigen dat die verrichtingen wel degelijk verband hielden met de maat-
regel tot tijdelijke vrijstelling, die uiteraard vereiste dat de dienst tijdens de periode van 
(vrijstelling van de verplichting om te werken) verzekerd kon blijven".

Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het arrest de eiseres veroor-
deelt wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst, door, op grond van artikel 33 van 
het  Congolees  decreet,  het  bestaan  van  een  met  beëindiging  gelijkstaande  fout  te 
erkennen, dan antwoordt het niet op de voormelde argumentatie van de eiseres (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling

Voeging

De  cassatieberoepen  die  op  de  algemene  rol  zijn  ingeschreven  onder  de 
nummers C.07.0269.F en C.07.0284.F, zijn gericht tegen hetzelfde arrest. 

Er bestaat grond tot voeging.

Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.07.0284.F van de alge-
mene rol 

Eerste onderdeel

De grond  van  niet-ontvankelijkheid  die  de  verweerder  tegen  het  onderdeel 
opwerpt: de grief die het onderdeel vermeldt, houdt geen verband met de enige 
bepaling waarvan het de schending aanvoert:

Het  onderzoek  van  de  door  het  onderdeel  aangeklaagde  tegenstrijdigheid, 
veronderstelt een toezicht op de uitlegging die het hof van beroep gegeven heeft 
aan  de wettelijke  bepalingen  van Congolees  recht  inzake  beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst.

Die  grief,  die  niet  gelijkstaat  met  afwezigheid  van  redenen,  houdt  geen 
verband met artikel 149 van de Grondwet.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Tweede en derde onderdeel

Het arrest veroordeelt de eiseres, op grond dat "de werkgever die niet de over-
eengekomen arbeid aan zijn werknemer verschaft en die tegelijkertijd de betaling 
van het grootste gedeelte van het loon opschort, zonder, zoals te dezen, aan te 
tonen dat die beslissing was ingegeven door overmacht, de overeenkomst zonder 
geldige reden beëindigt, zelfs al heeft hij niet uitdrukkelijk te kennen gegeven 
dat hij de overeenkomst wou beëindigen". 

Die onderdelen, die ervan uitgaan dat het arrest de veroordeling van de eiseres 
grondt op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens de zware fout die 
zij zou hebben begaan en op de toepassing van artikel 58 van dat wetboek - een 
bepaling die deze wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelt  -, 
mist feitelijke grondslag.

Vierde, vijfde en zesde onderdeel 

Wanneer  de feitenrechter  de vreemde wet  toepast,  moet hij  de draagwijdte 
ervan bepalen en daarbij rekening houden met de uitlegging die eraan gegeven 
wordt in het land van oorsprong.

Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter in overeenstemming is 
met die uitlegging.

Volgens de Congolese wet is het gemeen recht van de contractuele verbinte-
nissen van toepassing op de arbeidsovereenkomsten, tenzij hiervan uitdrukkelijk 
afgeweken wordt.



Nr. 21 - 12.1.09 HOF VAN CASSATIE 103 

De verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst volgens het Congo-
lees Arbeidswetboek beëindigd kan worden, staan er niet aan in de weg dat die 
overeenkomst op één van de wijzen bepaald in het burgerlijk recht beëindigd kan 
worden.

Overeenkomstig  artikel  33  van  het  Congolees  decreet  van  30  juli  1888, 
waarvan de tekst overeenstemt met de tekst van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, beëindigt een partij die één van de bestanddelen van de arbeidsover-
eenkomst, zelfs maar tijdelijk, eenzijdig wijzigt, onmiddellijk en onrechtmatig de 
arbeidsovereenkomst.

Het arrest past, op grond van de in het tweede en derde onderdeel  weerge-
geven reden, het Congolese Arbeidswetboek toe op een wijze die overeenstemt 
met de uitlegging die eraan gegeven wordt in het Congolese recht en antwoordt 
op de conclusie van de eiseres, waarin zij betwistte dat zij het voornemen had om 
de overeenkomst te beëindigen.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de 
nummers C.07.0269.F en C.07.0284.F.

Uitspraak  doende  over  het  cassatieberoep  met  algemeen  rolnummer 
C.07.0269.F:

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de achterstal-
lige gratificaties en over de toelagen voor verlof en voor verlengd verlof die van 
de eerste verweerster gevorderd worden, in zoverre het laatstgenoemde veroor-
deelt tot betaling, als compensatoire opzeggingsvergoeding, van een bezoldiging, 
in Belgische frank, die beperkt wordt tot een bedrag van 40.489,68 euro, en tot 
betaling van gratificaties voor een bedrag van 35.468,61 euro, en in zoverre het 
uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

Uitspraak  doende  over  het  cassatieberoep  met  algemeen  rolnummer 
C.07.0284.F:

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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12 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Simont, Verbist en Kirkpatrick.

Nr. 22

3° KAMER - 12 januari 2009

1º WRAKING - OORZAAK - FEITENRECHTER - RAAD OVER HET GESCHIL - BEGRIP

2º WRAKING - OORZAAK - FEITENRECHTER - VERDAGING - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP

1º De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft door de vraag te stellen naar de  
mate waarin de zaak bij hem aanhangig is en de zaak te verdagen om de appellante de  
gelegenheid te geven hierover een advocaat te raadplegen, geen raad over het geschil  
gegeven. (Art. 828, 9°, Ger.W.)

2º Wanneer de magistraat de vraag stelt naar de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is  
en de zaak verdaagt om een partij de gelegenheid te geven hierover een advocaat te  
raadplegen,  neemt  hij  geen  houding  aan  die  bij  de  partij  of  bij  derden  gewettigde 
verdenking kan wekken omtrent zijn geschiktheid om met de vereiste onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid uitspraak te doen. (Art. 828, 1°, Ger.W.)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0614.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een ter griffie van het Arbeidshof te Brussel op 16 december 2008 neerge-
legde akte, die voor elke raadsman van de eiseres ondertekend is door Meester 
Marie-Françoise Dubuffet, advocaat bij de balie te Brussel, verzoekt deze partij 
om de wraking van de heer Xavier Heyden, raadsheer bij dat Hof.

Die magistraat heeft op 19 december 2008 de bij artikel 836, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld,  waarin zijn met 
redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden, is vervat.

De zaak is  bij  beschikking van 31 december  2008 van de eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 9°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, luidens hetwelk iedere rechter gewraakt kan worden indien hij raad 
gegeven  heeft  over  het  geschil,  en  op  artikel  828,  1°,  van  dat  wetboek,  dat 
bepaalt dat iedere rechter gewraakt kan worden wegens wettige verdenking.
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De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft, door de vraag te stellen 
in welke mate de zaak bij hem aanhangig was gemaakt en de zaak te verdagen 
om de appellante de gehenheid te geven om hierover een advocaat te raadplegen, 
geen raad over het geschil gegeven.

Die omstandigheden zijn daarenboven niet van dien aard dat zij bij de eiseres 
en bij  derden gewettigde verdenking kunnen wekken omtrent  de geschiktheid 
van  die  magistraat  om  met  de  vereiste  onpartijdigheid  en  onafhankelijkheid 
uitspraak te doen.

Er bestaat geen grond tot wraking.

De vordering is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de vordering tot wraking.

Wijst gerechtsdeurwaarder Léopold Bouwen,  Edouard Dekosterstraat,  62, te 
Evere aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren 
aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de eiseres in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de bete-
kening van dit arrest.

12 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
M.-F. Dubuffet, Brussel en Ph. Levert, Brussel.

Nr. 23

2° KAMER - 13 januari 2009

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

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
VERJARING - TIJDSTIP WAAROP DE VERJARING AANVANGT

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - TIJDSTIP WAAROP DE VERJARING AANVANGT

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - VEROORDELING TOT ÉÉN ENKELE STRAF VOOR 
ALLE MISDRIJVEN - ONWETTIGE BESLISSING BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 
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VOOR ÉÉN VAN DIE MISDRIJVEN - BESLISSING BETREFFENDE DE VERJARING VOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN GESTEUND OP DE ONWETTIGE BESLISSING - GEVOLG

1º en 2° Het gebruik van een vals stuk is de materiële gedraging van het aanwenden van 
de akte of het stuk om er een bepaald doel mee te bereiken; deze aanwending moet van 
dien aard zijn dat ze een middel kan zijn om uitwerking te geven aan de valsheid (Artt. 
193, 196, 197, 213 en 214, Sw.)1.

3º en 4°  De verjaring van het misdrijf  "gebruik van valse stukken" vangt aan vanaf de  
laatste aanwending van het vals stuk om aan de waarheidsvermomming uitwerking te  
verlenen,  in  zoverre tussen de verscheidene aanwendingen van het  valse stuk geen 
periode is verstreken, langer dan de op het misdrijf toepasselijke verjaringstermijn2.

5º  Wanneer  de  appelrechters  één  enkele  straf  hebben  opgelegd  voor  verschillende 
misdrijven en hun oordeel over de verjaring van de strafvordering voor al die misdrijven 
gesteund hebben op de onwettigheid van de beslissing betreffende de verjaring van de 
strafvordering voor één van die misdrijven, heeft zulks de vernietiging van de volledige 
veroordeling op strafgebied tot gevolg3.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0882.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep van de eiser I is gericht tegen het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent, correctionele kamer, van 29 april 2008. 

Het cassatieberoep van de eiser II is uitsluitend gericht tegen de beschikkingen 
op burgerlijk gebied van hetzelfde arrest. 

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

De eiser II voert geen middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet, 21 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwet-
boek:  de  appelrechters  oordelen  ten  onrechte  dat  het  nuttig  gevolg  van  het 

1 Cass., 13 mei 2008, AR P.08.0167.N, AC, 2008, nr 287; VAN DYCK, S., Valsheid in geschriften en 
gebruik van valse geschriften, Intersentia, Antwerpen, 2007, 573-607 (inz. 602); VANDROMME, S., "De 
verjaring van de strafvordering bij collectieve misdrijven en bij valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken", N.C., 2006, 120-121.
2 VAN DYCK, S., Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Intersentia, Antwerpen, 
2007, 574. 
3 Zie Cass., 16 feb. 1994, AR P.93.1238.F, AC, 1994, nr 81. 
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gebruik van het valse stuk voortduurt zolang de gebruiker de door de verzekeraar 
uitgekeerde vergoeding onder zich houdt; het nuttig gevolg van het gebruik is 
evenwel de door het gebruik beoogde, effectieve uitbetaling door de verzekeraar 
zodat die datum als startpunt van de verjaringstermijn geldt; vermits die betaling 
te dezen gebeurd is op 30 januari 1996, was de verjaring van de strafvordering 
ingetreden op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest.

2. De feitenrechter  oordeelt  onaantastbaar  of de materiële  gedraging die de 
beklaagde ten laste wordt gelegd, een gebruik van een vals stuk uitmaakt. Het 
Hof kan alleen toetsen of de rechter bij zijn beoordeling de gewone betekenis 
van het woord gebruik niet miskent. 

3. Het gebruik is de materiële gedraging van het aanwenden van de akte of het 
stuk om er een bepaald doel mee te bereiken. Deze aanwending moet van dien 
aard zijn dat ze een middel kan zijn om uitwerking te geven aan de valsheid. 

De verjaring van het misdrijf "gebruik van valse stukken" vangt aan vanaf de 
laatste aanwending van het valse stuk om aan de waarheidsvermomming uitwer-
king te verlenen, in zoverre tussen de verscheidene aanwendingen van het valse 
stuk geen periode is verstreken, langer dan de op het misdrijf toepasselijke verja-
ringstermijn. 

4. Uit het bestreden arrest blijkt dat:

- de eiser op 4 oktober 1995, naar het oordeel van de appelrechters valselijk, 
aangifte deed van de diefstal van zijn boot;

- de eiser vanwege de diefstalverzekeraar een vergoeding kreeg door aanwen-
ding van het valse stuk; zijn verzekeraar betaalde hem op 30 januari 1996 een 
schadevergoeding van 1.400.000 frank;

- de eiser op 9 oktober 2000 aangifte deed van het terugvinden van zijn boot;

- de eiser minstens tot op het ogenblik dat deze zaak bij de correctionele recht-
bank aanhangig is gemaakt, te weten 11 oktober 2001, blijft staande houden dat 
er  wel  degelijk  sprake  is  van  een  diefstal  zodat  hij,  in  tegenstelling  tot  het 
oordeel van de appelrechters naar zijn mening terecht, zich nog steeds gerechtigd 
acht om de uitgekeerde vergoeding te behouden. 

5. Uit die vaststellingen blijkt dat het gebruik van de valse aangifte eindigde 
op het ogenblik dat de diefstalverzekeraar de vergoeding aan de eiser uitkeerde 
en de eiser aldus het door de valsheid beoogde doel bereikte. 

6. De appelrechters  die oordelen dat de eiser minstens tot 11 oktober 2001 
gebruik is blijven maken van het valse stuk om het voordeel dat hij door zijn 
aanvankelijk  gebruik  verkreeg,  te  blijven  behouden  zodat  die  datum  als 
aanvangsdatum van de verjaring wordt aangenomen, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Overige grieven
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7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder 
verwijzing leiden. 

Omvang van de cassatie

8. Daar de appelrechters één enkele straf hebben opgelegd voor de in de telast-
leggingen  A en C omschreven misdrijven en voor het  misdrijf  bedoeld in de 
telastlegging B, en hun oordeel over de verjaring van de strafvordering voor alle 
misdrijven gesteund hebben op de onwettigheid van de beslissing betreffende de 
verjaring van de strafvordering over het misdrijf, vermeld onder de telastlegging 
B (gebruik  van  valse  stukken),  heeft  zulks  de  vernietiging  van  de  volledige 
veroordeling op strafgebied tot gevolg. 

De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering 
tegen de eiser brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen die eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die er het gevolg van is. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen de 
eiser I ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen. 

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II.

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

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de Staat. 

Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep. 

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

13 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 24

2° KAMER - 13 januari 2009

1º CASSATIEMIDDEL — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - FORMULERING - 
VOORWAARDEN WAARAAN MOET ZIJN VOLDAAN

2º CASSATIEMIDDEL — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
DOORLOPENDE TEKST MET OPSOMMING VAN FEITEN EN OPMERKINGEN ZONDER BAND MET DE 
BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Alhoewel in strafzaken hiervoor geen bijzondere vormvoorschriften gelden, moeten  
de grieven in de memorie of in het verzoekschrift derwijze geformuleerd zijn, dat het Hof 
daaruit kan opmaken welke miskenning van een rechtsvorm of welke wetschending de 
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eiser  aangeeft;  een memorie die  bestaat  uit  een doorlopende tekst  die,  afwisselend, 
feiten  en  daarmee  vermengde  opmerkingen  en  grieven  vermeldt  die  geen  van  alle 
betrekking hebben op de bestreden beslissing, bevat geen kritiek die als een middel in de 
zin  van  artikel  420bis  en  422  Wetboek  van  Strafvordering  kan  gelden  en  is  niet  
ontvankelijk. 

(G.)

ARREST

(A.R. P.08.1453.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 9 september 2008. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. Krachtens de artikelen 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering geeft de 
eiser in cassatie die de zaak wenst te bepleiten zijn middelen aan in een memorie 
of een verzoekschrift.

Dat geschrift bevat de grieven die de eiser aanvoert tegen de beslissing die hij 
aanvecht. 

Alhoewel  in strafzaken hiervoor geen bijzondere  vormvoorschriften gelden, 
moeten de grieven derwijze geformuleerd zijn dat het Hof daaruit kan opmaken 
welke miskenning van een rechtsvorm of welke wetsschending de eiser aangeeft. 

2. De memorie van de eiser bestaat uit een doorlopende tekst die, afwisselend, 
feiten en daarmee vermengde opmerkingen en grieven vermeldt die geen van alle 
betrekking hebben op het arrest. 

3. Ze bevat aldus geen kritiek die als een middel in de zin van de vermelde 
artikelen 420bis en 422 Wetboek van Strafvordering kan gelden.

De memorie is niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 25

2° KAMER - 13 januari 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - UITVOERING DIE DE PERKEN VAN HET 
HUISZOEKINGSBEVEL OVERSCHRIJDT - GEVOLG VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE VASTSTELLINGEN 
EN INBESLAGNAMES - GRENZEN

2º STRAFVORDERING - GERECHTELIJK ONDERZOEK - HUISZOEKING - UITVOERING DIE DE 
PERKEN VAN HET HUISZOEKINGSBEVEL OVERSCHRIJDT - GEVOLG VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE 
VASTSTELLINGEN EN INBESLAGNAMES - GRENZEN

1º en 2° Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoekingsbevel de perken 
ervan overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en inbeslagnames welke niet beoogd 
zijn door het huiszoekingsbevel onregelmatig; die onregelmatigheid strekt zich niet uit tot  
de vaststellingen en inbeslagnames die het huiszoekingsbevel wel beoogt.  (Art. 89bis, 
Sv.)

(L.)

ARREST

(A.R. P.08.1456.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 september 2008. 

De eiser voert 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

(...)

Tweede onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM: het arrest 
komt  ten  onrechte  tot  de  vaststelling  dat  de  eventuele  overschrijding  van  de 
grenzen  van  het  huiszoekingsmandaat  de  opsporing en inbeslagname van het 
boek "Mein Kampf" en de uitvoering ervan niet onregelmatig of onwettig maakt; 
die  inbeslagname  vond  plaats  op  grond  van  een  onregelmatige  huiszoeking 
hetgeen iedere vorm van eerlijk proces onmogelijk maakt; daarenboven beant-
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woordt het arrest eisers verweer niet. 

7. In zoverre het onderdeel de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel, van 
de huiszoeking als dusdanig en van het door de huiszoeking verkregen bewijs-
materiaal aanvecht, is het niet gericht tegen het arrest en is het niet ontvankelijk. 

8. Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoekingsbevel de 
perken ervan overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en inbeslagnames welke 
niet beoogd zijn door het huiszoekingsbevel, onregelmatig; die onregelmatigheid 
strekt zich niet uit tot de vaststellingen en inbeslagnames die het huiszoekings-
bevel wel beoogt. 

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

9. Met het oordeel dat de beweerde overschrijding van de perken van het huis-
zoekingsbevel  de opsporing en de inbeslagname van het  boek "Mein Kampf" 
niet onregelmatig of onwettig maakt, beantwoordt het arrest  eisers aanvoering 
dat de uitvoering van de huiszoeking onregelmatig was. 

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 

10.  In  zoverre  het  onderdeel  schending  van  de  artikelen  6  en  8  EVRM 
aanvoert, is het afgeleid uit de hierboven vergeefs aangevoerde onwettigheden en 
is het bijgevolg niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Swennen, Hasselt.

Nr. 26

2° KAMER - 13 januari 2009

HERHALING - VROEGERE VEROORDELING TOT ÉÉN JAAR GEVANGENISSTRAF WEGENS EEN 
WANBEDRIJF - NIEUW WANBEDRIJF OMSCHREVEN IN EEN BIJZONDERE WET - BIJZONDERE WET DIE 
DE HERHALING REGELT VAN DE MISDRIJVEN DIE ERIN OMSCHREVEN WORDEN - BIJZONDERE WET DIE 
DE BEPALINGEN INZAKE DE WETTELIJKE HERHALING NIET UITSLUIT - VOORWAARDEN VAN DE 
BIJZONDERE HERHALING NIET VERVULD - TOEPASSING VAN DE REGELS INZAKE DE WETTELIJKE 
HERHALING - WETTIGHEID

Wanneer, na een vroegere veroordeling wegens een wanbedrijf  tot een gevangenisstraf 
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van ten minste  één jaar,  de veroordeelde een wanbedrijf  pleegt,  omschreven in een 
bijzondere wet, dewelke bepalingen bevat die de herhaling van de daarin omschreven 
misdrijven regelt,  zonder de toepasselijkheid van de bepalingen van hoofdstuk V van 
boek I Strafwetboek geheel uit te sluiten, is de toepassing van deze laatste bepalingen  
wettig als de voorwaarden voor de bijzondere herhaling niet zijn vervuld1.(Art. 56, Sw.; 
Artt. 5 en 6, Drugwet)

(A.)

ARREST

(A.R. P.08.1626.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 oktober 2008. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 100 Strafwetboek: het bestreden 
arrest stelde vast dat de eiser zich zowel in staat van bijzondere herhaling bevindt 
als in staat van wettelijke herhaling; daar artikel 5 Drugswet in een regime van 
bijzondere  herhaling  voorziet,  konden  de  appelrechters  krachtens  artikel  100 
Strafwetboek de artikelen 54 tot en met 57 Strafwetboek die in een regime van 
wettelijke herhaling voorzien, niet toepassen; zij stellen aldus ten onrechte vast 
dat de eiser zich in staat van wettelijke herhaling bevindt.

2. Artikel 100 Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van andersluidende bepa-
lingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste boek 
van dit wetboek toegepast worden op de misdrijven die bij die wetten en veror-
deningen  strafbaar  zijn  gesteld,  met  uitzondering  van  hoofdstuk  VII  en  van 
artikel 85.

Artikel 6, eerste lid, Drugswet bepaalt dat de bepalingen van Boek I van het 
Strafwetboek,  hoofdstuk  VII  en  artikel  85  niet  uitgezonderd,  waarvan  de 
Drugswet  niet  afwijkt,  toepasselijk  zijn  op  de  bij  deze  laatste  omschreven 
misdrijven.

Aldus zijn de bepalingen  met  betrekking tot  de wettelijke herhaling,  opge-
nomen  in  de  artikelen  54  tot  en  met  57  Strafwetboek,  toepasselijk  op  de 
misdrijven omschreven  in  de  Drugswet,  voor  zover  hiervan  niet  wordt  afge-
weken in die laatste wet.

1 Cass., 4 juni 1974, AC, 1974, 1096; 23 juni 1975, AC, 1975, 1133; 22 dec. 1998, AR P.98.1571.F, 
AC, 1998, nr 533; VANDROMME, S., Comm. Strafr., "Herhaling: bijzondere strafwetten", p.5, nr 7.
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Artikel  5  Drugswet  voorziet  in  een  regime  van  bijzondere  herhaling.  Het 
bepaalt dat in geval van herhaling binnen vijf jaar na een veroordeling wegens 
overtreding van deze wet of van de besluiten ter uitvoering ervan, de correctio-
nele  straffen  kunnen  worden  verdubbeld  en  de  criminele  straffen  worden 
verzwaard overeenkomstig artikel 54 Strafwetboek.

Wanneer zoals te dezen, na een vroegere veroordeling wegens een wanbedrijf 
tot een gevangenisstraf van ten minste één jaar, de veroordeelde een wanbedrijf 
pleegt,  omschreven  in  een  bijzondere  wet,  dewelke  bepalingen  bevat  die  de 
herhaling van de daarin omschreven misdrijven regelt zonder de toepasselijkheid 
van de bepalingen van hoofdstuk V van boek I Strafwetboek geheel uit te sluiten, 
is de toepassing van deze laatste bepalingen wettig als de voorwaarden voor de 
bijzondere herhaling niet zijn vervuld.

3. De appelrechters die de strafmaat bepalen rekening houdend met de omstan-
digheid dat de eiser "zich in staat  van wettelijke herhaling (bevindt)",  verant-
woorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Kempen, Antwerpen.

Nr. 27

2° KAMER - 14 januari 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK 
VAN HET VONNIS - AANWEZIGE MAGISTRATEN - ANDERE ASSESSOREN DAN DE MAGISTRATEN DIE HET 
VONNIS HEBBEN GEWEZEN - GEVOLG

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK 
VAN HET VONNIS - VERHINDERDE KAMERVOORZITTER - VERVANGING BIJ BESCHIKKING VAN DE 
VOORZITTER

1º Aangezien de assessoren niet moeten aanwezig zijn op de uitspraak van het vonnis 
door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, kan noch de vermelding van hun  
aanwezigheid in het rechtscollege, noch de omstandigheid dat een andere magistraat 
aanwezig is die niet alle zittingen over de zaak heeft bijgewoond, tot de nietigheid van het  
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vonnis leiden1. (Art. 782bis, eerste lid, Ger.W.)

2º Wanneer het vonnis wordt uitgesproken door een magistraat als waarnemend voorzitter 
die, net zoals de verhinderde rechter die waarnemend voorzitter was op de rechtszitting 
waar de zaak werd behandeld, deel uitmaakte van de kamer die de beslissing, aan het 
beraad waarvan hij  had deelgenomen,  heeft  gewezen, is het niet  noodzakelijk  om bij  
beschikking van de voorzitter in de vervanging te voorzien van de op de uitspraak van  
het voormelde vonnis verhinderde rechter. (Art. 782 bis, eerste lid, Ger.W.)

(K. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1346.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Nijvel, van 24 juli 2008.

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

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiseres

(...)

2.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de beslissingen die,  op de 
burgerlijke rechtsvorderingen, de verzekerde van de eiseres veroordelen tot scha-
deloosstelling van de tweede en derde verweerder en uitspraak doen over het 
beginsel van de aansprakelijkheid t.a.v. de eerste verweerder

Middel

De artikelen 779 en 782 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat het vonnis 
enkel  kan  worden  gewezen  door  de  rechters  die  alle  zittingen  over  de  zaak 
hebben  bijgewoond  en  dat  zij,  samen  met  de  griffier,  de  beslissing  vóór  de 
uitspraak moeten ondertekenen.

Krachtens artikel 782bis, eerste lid, van hetzelfde wetboek, wordt het vonnis 
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft  gewezen, zelfs in 
afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor strafzaken, van het open-
baar ministerie.

Aangezien de assessoren niet op de uitspraak aanwezig moeten zijn, kan noch 

1 Zie Cass., 7 mei 2008, AR P.08.0429.F, AC, 2008, nr 278, met concl. O.M., Rev.dr.pén., 2008, p. 
929, en J.T., 2008, p. 457, en noot.
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de vermelding van hun aanwezigheid in het rechtscollege, noch de omstandig-
heid dat een andere magistraat aanwezig is die niet alle zittingen over de zaak 
heeft bijgewoond, tot de nietigheid van het vonnis leiden. 

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het rechtscollege op de rechtszit-
ting van 25 juni 2008, waar de zaak werd behandeld, was samengesteld uit de 
rechters Blondiau, waarnemend voorzitter, alsook uit de rechters Orban en Van 
Brussel.

Het vonnis vermeldt dat het door deze drie magistraten werd gewezen, die het 
hebben getekend, met uitzondering van de eerste wiens onmogelijkheid om te 
tekenen wordt vastgesteld en verantwoord met verwijzing naar artikel 195bis van 
het Wetboek van Strafvordering. Het vonnis preciseert eveneens dat het in open-
bare vakantiezitting van de tweede correctionele kamer werd uitgesproken door 
rechter Orban, waarnemend voorzitter.

De aanwezigheid van rechter Pirard bij de uitspraak en het ontbreken van enig 
stuk  dat  die  aanwezigheid  verantwoordt  brengt  geen  schending  van  de  voor-
melde wettelijke bepalingen met zich mee.

Het was evenmin noodzakelijk om, bij beschikking van de voorzitter, in de 
vervanging te voorzien van rechter Blondiau voor de uitspraak van het vonnis, 
aangezien dit werd uitgesproken door een magistraat die, in dezelfde hoedanig-
heid als de voormelde rechter,  deel uitmaakte van de kamer die de beslissing 
heeft gewezen, aan het beraad waarvan hij had deelgenomen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring van het 
arrest.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs.. 
T'Kint en M. Mabille, Brussel.

Nr. 28

2° KAMER - 14 januari 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN 
ASSISEN - PROCEDURE TER ZITTING - PROCES-VERBAAL NIET ONDERTEKEND DOOR DE VOORZITTER 
EN/OF DE GRIFFIER - VEROORDELEND ARREST - HERSTEL VAN HET VERZUIM - TERUGWERKENDE 
KRACHT
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2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
PROCES-VERBAAL NIET ONDERTEKEND DOOR DE VOORZITTER EN/OF DE GRIFFIER - VEROORDELEND 
ARREST - HERSTEL VAN HET VERZUIM - TERUGWERKENDE KRACHT

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - BEGRIP

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - INFORMATIE VERKREGEN ONDER DEKKING 
VAN DE ANONIMITEIT - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

1º en 2° Het verzuim van de voorzitter en van de griffier om een proces-verbaal van de 
rechtszitting van het hof van assisen te ondertekenen,  kan worden hersteld;  dergelijk  
herstel heeft terugwerkende kracht, ook al geschiedt het nà een rechtsmiddel dat tegen  
het veroordelend arrest is ingesteld1. (Art. 788, Ger.W.)

3º De anonieme getuige is de persoon die onder ede een getuigenverklaring aflegt voor  
een  rechter,  terwijl  zijn  identiteitsgegevens  geheel  of  gedeeltelijk  geheim  worden 
gehouden. (Artt. 75bis, 86bis, 86ter, 189bis en 315bis, Sv.)

4º Mits de rechter daaraan geen wettelijke bewijswaarde toekent, mogen de inlichtingen die  
door de politie onder dekking van de anonimiteit zijn verkregen deel uitmaken van het  
strafdossier, zonder dat de procedure en de beschermingsmaatregelen voorzien voor de  
anonieme getuige, op de informant zijn toegepast. 

(Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1350.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen sub I en IV zijn gericht tegen de arresten van het hof van 
beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling,  van 21 mei 2004 en 18 
oktober 2007 en tegen het veroordelend arrest van het hof van assisen van de 
provincie Henegouwen, van 22 mei 2008.

Het cassatieberoep sub II is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 oktober 2007.

Het cassatieberoep sub III is gericht tegen het veroordelend arrest van het hof 
van assisen van de provincie Henegouwen, van 22 mei 2008.

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

Het openbaar ministerie heeft op 19 december 2008 een conclusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 14 januari 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

1 Zie Cass., 16 okt. 2002, AR P.02.0683.F,  AC, 2002, nr 543, met concl. O.M. in  Pas., en 8 feb. 
2005, AR P.04.1606.N, AC, 2005, nr 79.
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B. Cassatieberoep van Y. Y. tegen het veroordelend arrest op de strafvordering 
van het hof van assisen van de provincie Henegouwen, van 22 mei 2008

Eerste middel

Krachtens artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim van de 
griffier of de rechter om een proces-verbaal van de rechtszitting te ondertekenen, 
worden hersteld. Dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, ook al geschiedt 
het na het tegen het vonnis ingestelde beroep.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, sinds de neer-
legging van de memorie van de eiser, het verzuim van de voorzitter en de griffier 
om het proces-verbaal  van de rechtszitting van 20 mei 2008 te ondertekenen, 
overeenkomstig het voormelde artikel 788 was hersteld.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Tweede middel

De anonieme getuige, zoals bedoeld in de artikelen 75bis, 86bis, 86ter, 189bis 
en 315bis van het Wetboek van Strafvordering, is de persoon die onder ede een 
getuigenverklaring aflegt voor een rechter, terwijl zijn identiteitsgegevens geheel 
of gedeeltelijk geheim worden gehouden.

Mits  de  rechter  daaraan  geen  wettelijke  bewijswaarde  toekent,  mogen  de 
inlichtingen die door de politie onder dekking van de anonimiteit zijn verkregen 
deel uitmaken van het strafdossier, zonder dat de procedure en de beschermings-
maatregelen  die  bij  de  voormelde wettelijke bepalingen  zijn  opgelegd,  op de 
informant zijn toegepast.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de veroordeling van de eiser 
op de verklaringen van een anonieme informant is gegrond.

Overigens, zoals de memorie van de eiser zelf preciseert, blijkt uit het proces-
verbaal  van  de  rechtszitting  van  6  mei  2008 (bladzijde  17)  dat  de  dertiende 
getuige,  wiens naam werd geciteerd  als  de eventuele naam van de anonieme 
informant, onder ede heeft verklaard dat hij niet die informant was.

Aangezien het hof van assisen noch de bron van de inlichting heeft geïdentifi-
ceerd noch die inlichting als een bewijs heeft  aangemerkt  en het hof door de 
partijen niet werd verzocht het  verhoor van een anonieme getuige te bevelen, 
heeft het naar recht uitspraak kunnen doen zonder dat de voorzitter ambtshalve 
de maatregelen gelast die in artikel 315bis van het Wetboek van Strafvordering 
zijn bedoeld.

Het middel kan 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.

(...)
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J-
Ph.  Mayence, Charleroi en J. Vossen, Brussel.

Nr. 29

2° KAMER - 14 januari 2009

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 48 - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIETTEGENSTAANDE 
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING - REDENGEVING - NIET-
VERMELDING VAN DE DATUM VAN DE KENNISGEVING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE AAN DE 
VEROORDEELDE - HOF VAN CASSATIE - TOETSING VAN DE WETTIGHEID VAN DE VEROORDELING - 
STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - WEGVERKEER - 
WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 48 - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
NIETTEGENSTAANDE VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING - 
REDENGEVING - NIET-VERMELDING VAN DE DATUM VAN DE KENNISGEVING DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE AAN DE VEROORDEELDE - TOETSING VAN DE WETTIGHEID VAN DE VEROORDELING - 
STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN

1º en 2° Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet het vonnis dat de bestuurder 
van  een  voertuig  veroordeelt  wegens  rijden  op  de  openbare  weg  niettegenstaande 
vervallenverklaring van het recht tot sturen, het bestaan vaststellen van een in kracht van 
gewijsde gegane gerechtelijke  beslissing  tot  vervallenverklaring  en  moet  het  de duur 
ervan vermelden, alsook de dag van de kennisgeving die bij art. 40 Wegverkeerswet is  
bepaald1; wanneer het vonnis die datum niet vermeldt, vermag het Hof van Cassatie acht 
te slaan op het uittreksel van de veroordeling waarnaar dat vonnis verwijst en dat bij het  
dossier is gevoegd dat aan de correctionele rechtbank is voorgelegd, om de wettigheid  
van  de  uitgesproken  veroordeling  te  toetsen2.  (Art.  149,  Gw.  1994;  Art.  48, 
Wegverkeerswet)

(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1398.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

1 Cass., 25 jan. 1984, AR 3302, AC, 1983-1984, nr 278.
2 Zie Cass., 12 juni 1973, AC, 1973, p. 985.



Nr. 29 - 14.1.09 HOF VAN CASSATIE 119 

onele rechtbank te Brussel, van 26 juni 2008.

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

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De verplichting om de vervallenverklaring van het recht tot sturen bijzonder 
met redenen te omkleden, die bij artikel 195, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering aan de rechtbank in hoger beroep is opgelegd, heeft, overeenkom-
stig  het  tweede  lid  van  datzelfde  artikel,  alleen  betrekking  op  de  keuze  van 
dergelijke straf en de bepaling van de duur ervan.

Het feit dat het vonnis dat een beklaagde veroordeelt wegens het besturen van 
een voertuig niettegenstaande vervallenverklaring,  de vermeldingen  niet  bevat 
die vereist  zijn  voor de beslissing waarbij  deze straf  is  opgelegd  en voor de 
datum van de kennisgeving die daarvan  door het  openbaar  ministerie  aan  de 
veroordeelde werd gedaan, levert bijgevolg geen schending op van de voormelde 
wettelijke bepalingen.

Om  regelmatig  met  redenen  te  zijn  omkleed,  moet  het  vonnis  dat  de 
bestuuurder  van  een  voertuig veroordeelt  wegens  rijden op de  openbare  weg 
niettegenstaande  vervallenverklaring  van  het  recht  tot  sturen,  evenwel  het 
bestaan vaststellen van een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslis-
sing tot vervallenverklaring en moet het de duur ervan vermelden, alsook de dag 
van de kennisgeving die bij artikel 40 van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer is bepaald.

Het bestreden vonnis vermeldt  dat "uit  het  uittreksel  van het in het dossier 
overgelegde vonnis blijkt dat de [eiser] vervallen was verklaard van het recht tot 
sturen van 9 november tot 16 november 2006".

Het vonnis stelt aldus zowel het bestaan van de veroordeling tot vervallenver-
klaring als de duur ervan vast.

Door te vermelden dat de feiten bewezen waren "zoals omschreven", doen de 
appelrechters eveneens opmerken dat  die veroordeling in kracht  van gewijsde 
was gegaan op het ogenblik van de feiten en dat de eiser, overeenkomstig het 
voormelde  artikel  40,  kennis  had  gekregen  van  de  tegen  hem  uitgesproken 
vervallenverklaring.

Zoals de eiser opwerpt, vermeldt het vonnis evenwel niet de datum waarop de 
kennisgeving is verricht die bij artikel 40 is bepaald.

Het uittreksel van de veroordeling waarnaar het vonnis verwijst en dat bij het 
dossier is gevoegd dat aan de correctionele rechtbank is voorgelegd, vermeldt 
echter,  onderaan de handtekening van de griffier die het uittreksel heeft  afge-
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geven, dat de tegen de eiser uitgesproken vervallenverklaring van het recht tot 
sturen, hem op 4 november 2006 ter kennis werd gebracht.

Het vonnis en de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, stellen het Hof 
dus in staat de wettigheid van de uitgesproken veroordeling te toetsen.

Het middel kan 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.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ph. 
Lardinois, Brussel.

Nr. 30

2° KAMER - 14 januari 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - OVEREENSTEMMING MET DE WET - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - 
MAATREGEL TOT VERWIJDERING - OVEREENSTEMMING MET DE WET - GEVOLG

3º VREEMDELINGEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING MET HET OOG OP 
UITWIJZING - HECHTENIS OM MET DWANG NAAR DE GRENS TERUG TE GELEIDEN - AANVRAAG VAN 
HET STATUUT VAN VLUCHTELING - VOORLOPIGE OPSCHORTING VAN DE UITWIJZINGSPROCEDURE - 
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ONMENSELIJKE EN 
ONTERENDE BEHANDELING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - VREEMDELINGEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE 
REGERING MET HET OOG OP UITWIJZING - HECHTENIS OM MET DWANG NAAR DE GRENS TERUG TE 
GELEIDEN - AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN VLUCHTELING - VOORLOPIGE OPSCHORTING VAN DE 
UITWIJZINGSPROCEDURE - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - ONMENSELIJKE EN ONTERENDE 
BEHANDELING

1º  en  2°  De  opdracht  van  de  onderzoeksgerechten  die  met  toepassing  van  art.  72, 
Vreemdelingenwet uitspraak doen, is alleen om na te gaan of de tegen een vreemdeling 
genomen maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied, in  
overeenstemming  zijn  met  de  wet;  daaruit  volgt  dat  geen  onwettigheid  kan  worden 
afgeleid  uit  het  feit  alleen  dat  de  administratieve  overheid  de  vreemdeling  een 
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hechtenismaatregel  oplegt  die  bij  wet  is  bepaald,  ook  al  konden  er  andere  minder  
dwingende maatregelen worden genomen..

3º en 4° De rechtmatige detentie van een vreemdeling waartegen een uitwijzingsprocedure  
loopt,  is  op zichzelf  geen onmenselijke  of  onterende behandeling;  zij  is  het  evenmin 
wanneer de lopende uitwijzingsprocedure voorlopig is opgeschort in afwachting van een 
beslissing over de aanvraag van die vreemdeling tot  toekenning van het  statuut  van 
vluchteling1.

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1787.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 november 2008.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Bij arrest van 20 mei 2005 heeft het hof van beroep te Brussel de eiser tot 54 
maanden  gevangenisstraf  veroordeeld  wegens  telastleggingen  die  verband 
houden met zijn betrokkenheid bij een terroristische beweging.

Op 4 september 2006 werd hem kennis gegeven van een besluit tot uitwijzing.

Op het ogenblik dat de eiser zijn straf had uitgezeten werd tegen hem, met 
toepassing  van  artikel  7  van  de  wet  van  15  december  1980  betreffende  de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een 
beslissing tot teruggeleiding naar de grens  en een daartoe genomen maatregel 
van vrijheidsberoving.

Op 6 november 2007 heeft hij een asielaanvraag ingediend waarover nog geen 
uitspraak werd gedaan.

Op 2 januari 2008 heeft de minister van Binnenlandse zaken de eiser voorlopig 
ter beschikking van de regering gesteld. Bij arrest  van 15 april 2008 heeft de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot nietigverklaring verworpen 
dat tegen dat ministerieel besluit is ingesteld.

Op 16 oktober 2008 werd door de minister van Migratie- en asielbeleid, met 
toepassing van artikel 54, §2, tweede lid, een nieuwe maatregel van voorlopige 
terbeschikkingstelling van de regering genomen.

Op 5 november 2008 heeft de eiser een verzoek tot invrijheidstelling ingediend 
dat door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik ontvankelijk 

1 Zie Cass., 31 juli 2001, AR P.01.1011.F, AC, 2001, nr 427. 
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werd verklaard.

Het  bestreden  arrest  wijzigt  deze  beschikking  en  beveelt  dat  de  eiser  ter 
beschikking zou blijven van de Dienst Vreemdelingenzaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel 

De eiser, die niet voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geconclu-
deerd, voert in hoofdzaak aan dat de appelrechters het reële gevaar voor de open-
bare orde en de veiligheid van het land dat zijn aanwezigheid op het grondgebied 
betekent, op stereotiepe wijze hebben beoordeeld. Hij voert aan dat hij zich sinds 
zijn  strafrechtelijke  veroordeling  gebeterd  heeft,  sedert  meer  dan  dertien 
maanden administratief is aangehouden, niet naar  zijn land van herkomst kan 
worden  teruggezonden,  zoals  blijkt  uit  een  advies  van  29  mei  2008  van  de 
commissaris-generaal  voor de vluchtelingen en staatlozen en er  andere oplos-
singen bestaan dan zijn hechtenis zonder tijdslimiet in een gesloten centrum.

In zoverre het onderzoek van het middel een onderzoek van feitelijke gegevens 
vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

De opdracht van de onderzoeksgerechten die met toepassing van artikel 72, 
tweede lid, van de wet van 15 december 1980 uitspraak doen, is alleen om na te 
gaan of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grond-
gebied in overeenstemming zijn met de wet.

Daaruit volgt dat geen onwettigheid kan worden afgeleid uit het feit alleen dat 
de administratieve overheid de vreemdeling een hechtenismaatregel  oplegt die 
bij  wet  is  bepaald,  ook  al  konden  er  andere  minder  dwingende  maatregelen 
worden genomen.

Met toepassing van artikel 54, §2, tweede lid, van de wet van 15 december 
1980, kan de minister in uitzonderlijk ernstige omstandigheden, de vreemdeling 
die een asielaanvraag heeft ingediend, voorlopig ter beschikking stellen van de 
Regering indien hij het nodig acht voor de handhaving van de openbare orde of 
de veiligheid van het land.

Krachtens artikel 5.1.f, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden,  mag  niemand  zijn  vrijheid  worden 
ontnomen, behalve, op wettelijke wijze, in het geval van met name rechtmatige 
detentie van een persoon waartegen een uitwijzingsprocedure loopt.

De hechtenis van een vreemdeling is in dat geval op zichzelf geen onmense-
lijke of onterende behandeling en is het  evenmin wanneer  de lopende uitwij-
zingsprocedure  voorlopig  wordt  opgeschort  in  afwachting  van  een  beslissing 
over de aanvraag van die vreemdeling tot toekenning van het statuut van vluchte-
ling.

Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
oordeelt het arrest in hoofdzaak dat de hechtenis van de eiser in overeenstem-
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ming is met de wet, rekening houdende met het aan de gang zijnde onderzoek 
van zijn asielaanvraag en het gevaar dat, volgens de redenen van de veroorde-
ling, zijn aanwezigheid op het grondgebied zou kunnen betekenen voor de open-
bare orde of de veiligheid van het land.

Met deze overwegingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.

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.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Saroléa, Nijvel, G. de Kerchove, Brussel en K. Krikilion, Oudenaarde.

Nr. 31

2° KAMER - 14 januari 2009

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
SCHENDING - BEGRIP - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
EXEQUATUR - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - WAARBORG VOOR DE EERBIEDIGING VAN 
DE GRONDRECHTEN EN NON-DISCRIMINATIE CLAUSULE - RISICO OP MARTELING - GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK VAN DE PERSOON BEDOELD IN HET VERZOEK TOT UITLEVERING - VERSLAG VAN DE 
WETSDOKTER

2º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
EXEQUATUR - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - WAARBORG VOOR DE EERBIEDIGING VAN 
DE GRONDRECHTEN EN NON-DISCRIMINATIE CLAUSULE - RISICO OP MARTELING - GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK VAN DE PERSOON BEDOELD IN HET VERZOEK TOT UITLEVERING - VERSLAG VAN DE 
WETSDOKTER - SCHRIFTELIJK BEWIJS - BEWIJSKRACHT - MISKENNING - BEGRIP

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, om te beoordelen of er  
ernstige redenen zijn om aan te nemen dat het verzoek van de buitenlandse overheid  
werd ingediend om een persoon te vervolgen of te straffen op grond van ras, religie,  
nationaliteit of politieke overtuiging, of dat de toestand van die persoon gevaar loopt te 
verergeren om één van die redenen, oordeelt dat het verslag van de wetsdokter niet  
uitsluit  dat  de  door  deze  deskundige  vastgestelde  verwondingen  door  een  ongeval  
kunnen zijn  veroorzaakt,  schendt  de  bewijskracht  van dit  verslag  dat  besluit  dat  "de 
medico-legale vaststellingen sporen met folterpraktijken zoals die zijn beschreven" door 
de persoon bedoeld in het verzoek tot uitlevering, "zowel wat de wijze van toebrengen 
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van de verwondingen betreft als qua datering van de verwondingen". (Art. 2bis, eerste lid, 
Uitleveringswet 1874; Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1827.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
kamer  van  inbeschuldigingstelling,  van  4  december  2008,  op  verwijzing 
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 29 juli 2008. 

De eiser voert in een memorie twee middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, is 
een memorie in cassatie niet ontvankelijk als zij  minder dan acht vrije dagen 
voor de rechtszitting is  neergelegd.  Aangezien die rechtszitting op 14 januari 
2009 was vastgesteld, diende de eiser, om aan de voormelde wettelijke bepaling 
te voldoen, zijn memorie ten laatste op maandag 5 januari 2009 neer te leggen.

Het Hof kan bijgevolg geen acht slaan op de memorie die op de griffie daags 
na die vervaldag is neergelegd.

Ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek

In zijn verslag dat hij op 9 oktober 2008 heeft neergelegd heeft de wetsdokter 
geconcludeerd  dat  het  medisch  onderzoek  van  de  eiser  "ongeveer  twintig 
verwondingen aan de linkerarm" en "ongeveer tien verwondingen links lateraal 
van de borstkas aan het licht heeft gebracht", "die alle overeenstemmen met oude 
brandwonden,  die  zijn  toegebracht  op  de  door  [de  eiser]  beschreven  wijze" 
alsook  "vier  oude  littekens  aan  het  linkerbeen  [...]  die  overeenkomen  met 
herhaalde chirurgische ingrepen ten gevolge van een verwonding die door een 
vuurwapen is veroorzaakt, op de wijze zoals die door de [eiser] is beschreven". 
Het  verslag concludeert  :  "De medico-legale vaststellingen  sporen met folter-
praktijken zoals  die  door [de eiser]  zijn beschreven,  zowel  wat  de wijze van 
toebrengen van de verwondingen betreft als qua datering van de verwondingen". 

Om te beoordelen of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat het verzoek 
van de buitenlandse overheid werd ingediend om een persoon te vervolgen of te 
straffen op grond van ras, religie, nationaliteit of politieke overtuiging, of dat de 
toestand van die persoon gevaar loopt te verergeren om één van die redenen, 
oordeelt  het  arrest  dat  het  verslag  van  de  wetsdokter  ervan  getuigt  dat  "de 
verwondingen die [de eiser] aanvoert en die objectief zijn vastgesteld, 'sporen' 
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(onderstreept door het hof [van beroep]) met de folterpraktijken zoals die door 
hem zijn beschreven, doch zonder dit daarom formeel te bevestigen en zonder 
daarbij uit te sluiten dat zij uit andere gebeurtenissen kunnen voortkomen, met 
name ongevallen".

Door te oordelen dat dit verslag niet uitsluit dat de verwondingen van de eiser 
door ongevallen kunnen zijn veroorzaakt, geeft het arrest daarvan een uitleg die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijs-
kracht van het verslag.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Benkhelifa, Luik en M. Ellouze, Luik.

Nr. 32

2° KAMER - 14 januari 2009

1º STRAFUITVOERING - VRIJHEIDSSTRAF - STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING TOT TOEKENNING VAN EEN BEPERKTE DETENTIE - 
TOESTAND ONVERENIGBAAR MET DE VASTGESTELDE VOORWAARDEN - NIEUWE BESLISSING - 
INTREKKING VAN DE MAATREGEL - REDENEN - MISKENNING VAN DE VASTGESTELDE VOORWAARDEN

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZAKEN

1º  Indien nà het  vonnis  waarbij  een beperkte  detentie  wordt  toegekend,  maar vóór de 
uitvoering ervan, zich een situatie voordoet die onverenigbaar is met de voorwaarden die 
in deze beslissing zijn bepaald, kan de strafuitvoeringsrechtbank op vordering van het  
openbaar  ministerie  een  nieuwe  beslissing  nemen,  inclusief  de  intrekking  van  de  
toegekende maatregel;  die intrekking kan gegrond zijn  op een onverenigbaarheid die 
afgeleid wordt uit  de miskenning van de vastgestelde voorwaarden.  (Art.  61, §1, Wet 
Strafuitvoering)

2º In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van evenredigheid"1.

(C.)

1 Cass., 1 feb. 1995, AR P.95.1545.F, AC, 1995, nr 62. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1860.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
te Brussel van 16 december 2008.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan 
en werpt een prejudiciële vraag op.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 61, §1, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, kan de strafuitvoeringsrechtbank op vorde-
ring  van  het  openbaar  ministerie  een  nieuwe  beslissing  nemen,  inclusief  de 
intrekking  van  de  toegekende  maatregel,  indien  na  het  vonnis  waarbij  een 
beperkte detentie wordt toegekend, maar vóór de uitvoering ervan, zich een situ-
atie voordoet die onverenigbaar is met de voorwaarden die in deze beslissing zijn 
bepaald.

De voormelde wettelijke bepaling verbiedt de rechter niet de intrekking van de 
maatregel te gronden op een onverenigbaarheid die voortvloeit uit de miskenning 
van de vastgestelde voorwaarden.

De strafuitvoeringsrechtbank heeft vastgesteld dat de eiser bij zijn terugkeer 
uit penitentiair verlof en ofschoon hij een maatregel van beperkte detentie had 
verkregen  die  nog  niet  ten  uitvoer  was  gelegd,  gepoogd  had  een  belangrijke 
hoeveelheid verdovende middelen in de gevangenis binnen te smokkelen.

Door  te  overwegen  dat  de  eiser  aldus  voor  zichzelf  een  situatie  heeft 
geschapen die onverenigbaar is met de beperkte detentie die hem is toegekend, 
onder de voorwaarden met name dat hij geen misdrijf zou plegen en het drugsmi-
lieu niet zou opzoeken, schendt het vonnis artikel 61, §1, van de wet van 17 mei 
2006 niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het vonnis oordeelt dat de druk waaraan de eiser beweert te hebben blootge-
staan,  om hem te dwingen  verdovende  middelen  in  de  gevangenis  binnen  te 
brengen, momenteel niet is bewezen.

De bekritiseerde overweging die werd geformuleerd tot staving van een vast-
stelling van onverenigbaarheid met de voorwaarden die aan de beperkte detentie 
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zijn  gesteld  en niet  tot  staving van een schuldigverklaring,  en  die  zich ertoe 
beperkt voorlopig geen geloof te hechten aan de uitleg van de eiser, miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Volgens het proces-verbaal van de rechtszitting van 12 december 2008 heeft 
de eiser  uiteengezet  dat  hij  onder bedreiging ertoe was gedwongen de verdo-
vende middelen die bij zijn terugkeer uit verlof op hem zijn gevonden, de gevan-
genis binnen te brengen.

Op dat verweer antwoordt het vonnis dat de ingeroepen druk in deze fase niet 
bewezen is.

De strafuitvoeringsrechtbank die aldus heeft vastgesteld dat de bewering van 
de  eiser  momenteel  geen  geloofwaardige  elementen  bevatte,  omkleedt  haar 
beslissing regelmatig met redenen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

Eerste onderdeel

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, met name het opsluiting-
briefje,  blijkt  dat  de eiser  verschillende correctionele  hoofdgevangenisstraffen 
uitzit waarvan het totaal vijf jaar overschrijdt.

Het  onderdeel  dat  op de bewering van  het  tegendeel  berust,  mist  feitelijke 
grondslag.

Tweede onderdeel

In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "van evenredigheid".

Het onderdeel faalt naar recht.

Prejudiciële vraag

Krachtens artikel 97, §3, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006, moet het 
Hof  binnen  dertig  dagen  uitspraak  doen  over  het  cassatieberoep,  met  dien 
verstande dat de veroordeelde inmiddels opgesloten blijft.

De korte duur van de termijn die het Hof is opgelegd om over het cassatiebe-
roep uitspraak te doen en de omstandigheid dat de veroordeelde inmiddels opge-
sloten blijft, zijn geen reden om een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof te stellen.

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.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. de 
Wilde d'Estmael, Namen.

Nr. 33

2° KAMER - 14 januari 2009

MISDRIJF — POGING - BEGIN VAN UITVOERING - BEGRIP

Het enkele feit van een derde de opdracht te geven tot het plegen van een misdaad of een  
wanbedrijf, door hem met het oog daarop een geldbedrag te overhandigen, zonder dat  
die derde heeft  gehandeld, is geen begin van uitvoering van die misdaad of van dat  
wanbedrijf, maar een voorbereidende handeling van het misdrijf1. (Art. 51, Sw.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.09.0024.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep dat in het Frans is gesteld, is gericht tegen het arrest dat op 
30 december 2008 in het Duits is  gewezen door het  hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel 

Derde onderdeel

De eiser verwijt het arrest dat het oordeelt dat de hem tenlastegelegde feiten 
als moordpoging kunnen worden omschreven, ofschoon de storting van een geld-

1 Zie Cass., 3 nov. 2004, AR P.04.1191.F,  AC, 2004, nr 529; M. van de KERCHOVE en F. TULKENS, 
Introduction au droit pénal, Kluwer, 2005, p. 358-359; D. KIGANAHÉ, "Réflexions autour de la notion 
de  'commencement'  de  la  tentative  punissable  en  droit  pénal",  Liber  amicorum Jean  du  Jardin, 
Kluwer, 2001, p. 236. Hoewel in voorliggend geval de feiten waarvan de eiser werd verdacht geen 
moordpoging konden uitmaken, hadden ze toch kunnen worden omschreven als een overtreding van 
de wet van 7 juli 1875 tot bestraffing van het aanbod of het voorstel om bepaalde misdaden te plegen.
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bedrag aan een derde om het misdrijf te plegen, zonder dat die derde is opge-
treden, geen strafbaar begin van uitvoering uitmaakt.

Krachtens artikel 51 van het Strafwetboek, veronderstelt strafbare poging met 
name dat het voornemen om een misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft 
geopenbaard  door  uitwendige  daden  die  een  begin  van  uitvoering  van  die 
misdaad of dat wanbedrijf uitmaken

Wanneer  de  rechter  de  feiten  heeft  opgesomd die  volgens  hem wezenlijke 
bestanddelen van de poging tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onder-
zoekt het Hof of die feiten wettig werden gekwalificeerd en met name of het juri-
disch begrip begin van uitvoering niet werd miskend.

Met  overneming  van  de  redenen  van  de  beroepen  beschikking,  wijzen  de 
appelrechters erop dat de eiser een derde zou hebben opgedragen zijn ex-echtge-
note te doden door hem een geldbedrag te overhandigen en dat de omstandigheid 
dat  de  misdaad  niet  werd  uitgevoerd,  aan  die  derde  te  wijten  is  en  volledig 
losstaat van de wil van de eiser. Het arrest vermeldt in zijn eigen redenen dat de 
vraag of de lastgever wegens poging tot misdrijf kan worden vervolgd, in het 
geval  van  passiviteit  van  de  lasthebber,  te  dezen  bevestigend  lijkt  te  moeten 
worden beantwoord in zoverre het misdadig opzet aanwezig blijkt te zijn en de 
ondubbelzinnige overhandiging van een geldbedrag kan worden beschouwd als 
een begin van uitvoering van het misdrijf.

Op grond van deze vermeldingen die alleen betrekking hebben op een voorbe-
reidende  handeling  van  het  misdrijf,  hebben  de  appelrechters  niet  naar  recht 
kunnen beslissen dat de feiten waarvan de eiser wordt verdacht als een moordpo-
ging konden worden beschouwd.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Er is geen grond om acht te slaan op de overige onderdelen die niet tot vernie-
tiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld.

14 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers en M. Lebeau, Eupen.
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Nr. 34

1° KAMER - 15 januari 2009

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - STAD BRUSSEL - BELASTINGVERORDENING - 
VERWAARLOOSDE GEBOUWEN EN PERCELEN - BELASTING - VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN 
VERWAARLOZING - INHOUD

Uit  de  artikelen  1,  2  en  5  van  de  belastingverordening  van  de  stad  Brussel  van  18 
december 1995 die voor de dienstjaren 1996 tot 2000 een belasting heft op de volledig of  
gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en op de niet bebouwde verwaarloosde percelen,  
volgt dat de staat van verwaarlozing, als bedoeld in artikel 2, de gegevens moet bevatten 
die de staat van verwaarlozing van het gebouw aantonen, aangezien geen belasting kan 
worden geheven als die voorwaarde niet is vervuld. 

(STAD BRUSSEL  T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0001.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.

De voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 5 van de verordening van de stad Brussel van 18 december 1995 

tot heffing van een belasting op de verwaarloosde gebouwen voor de dienstjaren 1996 tot 
2000.

Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft vastgesteld, deels met verwijzing naar de vaststellingen van de eerste 

rechter, dat een agent van eiseres op 27 oktober 1999 een vaststelling van verwaarlozing 
heeft  opgesteld  voor  een  gebouw  dat  in  de  stad  Brussel  is  gelegen  en  waarvan  de 
verweerder het vruchtgebruik heeft; die vaststelling vermeldt dat "het goed (...) uiterlijke 
kenmerken vertoont waaruit kan worden afgeleid dat het niet bewoond of niet geëxploi-
teerd wordt"; "afval van leidingen, dakgoten in slechte staat, sporen van waterinsijpeling"; 
dat die vaststelling bij brief van 15 december 1999 ter kennis van de verweerder werd 
gebracht; dat op 21 december 2000 een belasting van 388.800 frank voor het dienstjaar 
2000 ten laste van de verweerder werd ingekohierd en dat hem op 19 januari 2001 een 
aanslagbiljet werd verstuurd; dat de verweerder na het afwijzen van zijn bezwaarschrift 
door het college van burgemeester en schepenen van de eiseres een beroep heeft ingesteld 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat die rechtbank de ontheffing van de liti-
gieuze  aanslag  heeft  bevolen  omdat  "de  drie  gegevens  die  in  de  vaststelling  worden 
vermeld  op  zichzelf  niet  volstaan  om aan  te  tonen  of  te  vermoeden  dat  het  gebouw 
bewoond  noch  geëxploiteerd  werd;  dat  de  [eiseres]  geen  enkel  ander  bewijselement 
aanvoert, zoals het bevolkingsregister of een vaststelling dat er in het gebouw geen enkele 
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activiteit heerst; dat de eiseres voor het hof van beroep het verslag van 11 maart 2003 van 
een hoofdinspecteur, een vaststelling van 12 februari 2003 van een agent volksteller en 
een  op  17  maart  2003  aangevraagd  uittreksel  van  het  bevolkingsregister  inzake  het 
gebouw heeft overgelegd en betoogt dat zij voor het hof [van beroep] aantoont dat het 
gebouw in het jaar 2000 noch geëxploiteerd noch bewoond was in de zin van artikel 1 van 
de belastingverordening,  en verklaart  vervolgens  het hoger  beroep van de eiseres niet 
gegrond.

Het arrest steunt die beslissing op de volgende motieven: uit de artikelen 2 en 5 van de 
belastingverordening volgt "dat door de vaststelling van de staat van verwaarlozing, die 
aan de belastingplichtige is betekend, de belasting jaarlijks is verschuldigd vanaf 1 januari 
van het aanslagjaar dat volgt op dat waarin de vaststelling van verwaarlozing werd opge-
maakt en betekend. Daaruit volgt dat, volgens de eigen logica van de belastingverorde-
ning, het ontbreken van betekening van de vaststelling of de gebrekkige vaststelling, die 
de toestand van verwaarlozing niet kan aantonen, met name de vaststelling waaruit niet 
blijkt dat het gebouw onbewoond is of niet wordt geëxploiteerd, gelet op de tekst van de 
belastingverordening  tot  gevolg  hebben  dat  de  belasting niet  eisbaar  is.  Het  bewijs  a 
posteriori van de staat van verwaarlozing, zoals de eiseres dat voor het eerst, vijf jaar na 
het betrokken dienstjaar, voor het hof van beroep wil leveren, snijdt geen hout. De agent 
van de Dienst der Financiën van de stad beschikte op 27 oktober 1999, bij het opstellen 
van  zijn  vaststelling,  waarvan  de  eerste  rechter  terecht  heeft  gezegd  dat  zij  niet  kan 
aantonen dat het gebouw niet werd bewoond noch geëxploiteerd, over alle gegevens uit de 
stukken die voor het eerst voor het hof van beroep worden overgelegd. De belasting is 
bijgevolg niet verschuldigd omdat er geen vaststelling is die kan aantonen dat het gebouw 
verwaarloosd was en die tijdens het jaar dat voorafgaat aan de invordering van de belas-
ting, werd opgesteld en betekend".

Grieven
De belastingverordening van 18 december 1995 van de eiseres, krachtens welke de liti-

gieuze belasting van het dienstjaar 2000 ten laste van de verweerder werd vastgesteld, heft 
een belasting op volledig of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen, dat wil  zeggen met 
name op "de niet bewoonde of niet uitgebate gebouwen" en op de "de gebouwen waarvan 
bepaalde niveaus onbewoond of niet uitgebaat worden" (artikel 1).

De staat van verwaarlozing van een gebouw maakt het voorwerp uit van een vaststel-
ling opgemaakt door een bevoegd agent van de Dienst der Financiën, binnen de maand 
betekend aan de belastingplichtige (artikel 2).

"De belasting is jaarlijks verschuldigd vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op 
dat waarin de vaststelling van verwaarlozing werd opgemaakt en betekend zoals in het 
artikel 2 gestipuleerd wordt" (artikel 5).

Uit  de  voormelde  artikelen  2 en 5 van  de belastingverordening  volgt  zonder  enige 
twijfel  dat  aan de inkohiering van  de belasting het opstellen van een vaststelling van 
verwaarlozing door een bevoegd agent van de Dienst der Financiën moet voorafgaan en 
dat die vaststelling binnen de maand aan de belastingplichtige moet worden betekend.

Uit  die  belastingverordening  volgt  echter  geenszins  dat  de  aanwijzingen  waaruit 
volgens de agent van de Dienst der Financiën de staat van verwaarlozing blijkt, dat wil 
zeggen het ontbreken van bewoning of exploitatie, moeten volstaan om het ontbreken van 
bewoning of exploitatie aan te tonen: het staat vanzelfsprekend aan de belastingplichtige 
om de juistheid of de pertinentie van de in aanmerking genomen aanwijzingen en van het 
ontbreken van bewoning of exploitatie te betwisten. In dat geval hoort de eiseres, in het 
kader van het geschil, de aanvullende bewijsmiddelen voor te leggen.

In dit geval, zoals de eerste rechter had opgemerkt, betoogde de verweerder "zelfs niet 
dat het gebouw werd bewoond of geëxploiteerd". De verweerder betoogde dat evenmin in 
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zijn  appelconclusie,  waarin  hij  aanvoerde  dat  het  gebouw "een  erfgoed  is  waarin  de 
familie Van Roy gedurende tientallen jaren handel heeft gedreven".

De eiseres  heeft  voor  het  hof  van  beroep stukken  voorgelegd  die  aantonen dat  het 
gebouw op het ogenblik waarop de vaststelling van verwaarlozing werd opgesteld sedert 
verschillende jaren bewoond noch geëxploiteerd was. "Aldus blijkt uit het bevolkingsre-
gister, waarvan het niet raadplegen door de eerste rechter aan de (eiseres) werd verweten, 
dat  de laatste bewoners  het litigieuze gebouw op 27 november 1978 hebben verlaten. 
Evenzo blijkt uit een verslag van de hoofdinspecteur van de politiezone Brussel-Elsene 
dat in dat gebouw geen handel meer werd gedreven en dat het sedert verschillende jaren 
niet  meer  werd  bewoond:  'In  het gebouw wordt  sedert  ongeveer  zes jaar geen handel 
gedreven en het is al even lang onbewoond. Volgens de buurtbewoners nochtans worden 
er af toe herstellingswerken uitgevoerd'. De agent volksteller die op 27 oktober 1999 de 
vaststelling heeft opgesteld, heeft eveneens bevestigd dat het gebouw (van de verweerder) 
tijdens het dienstjaar 2000 onbewoond was".

De eiseres voerde bovendien aan dat de verweerder" in zijn aanvullende en samenvat-
tende conclusie met geen woord over die stukken rept".

Het arrest betwist niet dat de stukken die eiseres in hoger beroep voorlegt wel degelijk 
aantonen dat het gebouw op de datum van de vaststelling bewoond noch geëxploiteerd 
was, maar weigert die stukken in aanmerking te nemen omdat ze te laat zijn neergelegd 
terwijl  die  gegevens  op 27 oktober  1999 ter  beschikking  waren  van  de agent  van de 
Dienst der Financiën van de stad toen hij zijn vaststelling opstelde.

Die beslissing schendt de bepalingen van de belastingverordening die in de aanhef van 
het middel worden aangewezen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Naar  luid  van  artikel  1  van  de  belastingverordening  die  de  eiseres  op  18 
december 1995 heeft goedgekeurd, wordt voor de dienstjaren 1996 tot 2000 een 
belasting geheven op de volledig of gedeeltelijk verwaarloosde gebouwen en op 
de niet bebouwde verwaarloosde percelen.

Krachtens artikel 2 van die verordening zal de staat van verwaarlozing van een 
gebouw of een onbebouwd perceel het voorwerp uitmaken van een vaststelling 
opgemaakt  door  een  bevoegd  agent  van  de  Dienst  der  Financiën,  binnen  de 
maand betekend aan de belastingplichtige. 

Artikel 5 bepaalt dat de belasting jaarlijks verschuldigd is vanaf 1 januari van 
het aanslagjaar dat volgt op dat waarin de vaststelling van verwaarlozing werd 
opgemaakt en betekend zoals het in het artikel 2 gestipuleerd wordt.

Uit die bepalingen volgt dat de vaststelling, als bedoeld in artikel 2, de gege-
vens moet bevatten die de staat van verwaarlozing van het gebouw aantonen, 
aangezien geen belasting kan worden geheven als die voorwaarde niet is vervuld.

Het arrest wijst erop dat de vaststelling die de eiseres op 27 oktober 1999 heeft 
doen opstellen, volgens het beroepen vonnis, dat op dat punt niet door de eiseres 
wordt bekritiseerd, een "voorgedrukt document is met 31 aan te kruisen vakjes, 
waarop  de  vakjes  'afval  van leidingen,  dakgoten  in  slechte  staat,  sporen  van 
waterinsijpeling"  waren  aangekruist,  aan  de  hand  waarvan  niet  kon  worden 
aangetoond noch vermoed dat het gebouw bewoond noch geëxploiteerd werd, 
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terwijl de [eiseres] geen ander gegeven zoals het bevolkingsregister of een vast-
stelling van het ontbreken van enige activiteit in het gebouw aanvoert".

Het overweegt dat de eiseres niet a posteriori, voor het eerst voor het hof van 
beroep, de staat van verwaarlozing van het gebouw op het ogenblik van de vast-
stelling kan aanvoeren en "dat  de belasting niet [...]  verschuldigd is omdat er 
geen vaststelling is die kan aantonen dat het gebouw verwaarloosd was en die 
tijdens het jaar dat voorafgaat aan de invordering van de belasting, werd opge-
steld en betekend".

Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat het hoger beroep 
van de eiseres niet gegrond is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de voorziening.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

15 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Kirkpa-
trick.

Nr. 35

1° KAMER - 15 januari 2009

   RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
HOF VAN BEROEP - VERHINDERING VAN DE EFFECTIEVE EN PLAATSVERVANGENDE RAADSHEREN - 
TOEGEVOEGDE ADVOCAAT - VOORWAARDEN

  Uit het verband tussen de artt. 321 en 322 Ger. W. volgt dat een sinds ten minste vijftien 
jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat de zetel van het hof van beroep  
slechts kan aanvullen in geval van verhindering, niet alleen van alle raadsheren van dat  
hof, maar ook van al zijn plaatsvervangende raadsheren; die verhindering moet blijken uit  
een stuk waarop het Hof vermag acht te slaan1. (Artt. 321 en 322, Ger.W.)

(J. T. VILLE DE STAVELOT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0009.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.35.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 321 en 322 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  is  uitgesproken  door raadsheer Gustave  Steffens,  waarnemend voorzitter, 

raadsheer Jean-Pierre Aerts, en de heer Léon Hubert, "advocaat sinds ten minste vijftien 
jaar ingeschreven op het tableau van de Orde van de Balie te Luik, opgeroepen om zitting 
te houden teneinde de zetel voltallig te maken krachtens artikel 321, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek".

Grieven
Luidens artikel 321 van het Gerechtelijk Wetboek, "wordt in het hof van beroep, in het 

arbeidshof en in het Hof van Cassatie de verhinderde raadsheer vervangen door een raads-
heer van een andere kamer, die de eerste voorzitter van het hof aanwijst.

In het hof van beroep kan de verhinderde raadsheer ook vervangen worden door een 
plaatsvervangend raadsheer, die de eerste voorzitter van het hof aanwijst. De plaatsver-
vangend  raadsheer  kan  niet  geroepen  worden  om  een  alleenzittend  raadsheer  te 
vervangen.

In het hof van beroep kan de kamervoorzitter,  om de kamer voltallig te maken,  een 
sinds ten minste vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat oproepen 
om zitting te nemen".

Uit het verband tussen de artikelen 321 en 322 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat 
een sinds ten minste vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat de 
zetel van het hof van beroep slechts voltallig kan maken in geval van verhindering, niet 
alleen van alle raadsheren van dat hof,  maar ook van al zijn plaatsvervangende raads-
heren.

Noch uit het arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat, 
op  22  september  2006,  zowel  alle  raadsheren  als  alle  plaatsvervangende  raadsheren 
verhinderd waren om een vervanging uit te voeren, overeenkomstig artikel 321, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat geen toezicht kan worden gehouden op de regel-
matigheid van de zetel.

Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 321, inzonderheid tweede en derde lid, en 322 
van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit het verband tussen de artikelen 321 en 322 van het Gerechtelijk Wetboek 
volgt  dat  een sinds ten minste vijftien jaar  op het  tableau van de Orde inge-
schreven advocaat de zetel van het hof van beroep slechts voltallig kan maken in 
geval van verhindering, niet alleen van alle raadsheren van dat hof, maar ook van 
al zijn plaatsvervangende raadsheren.

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 juni 2006 van het hof van 
beroep, waarop de zaak in beraad is genomen, blijkt dat de zetel met name was 
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samengesteld uit "de heer Léon Hubert, advocaat sinds ten minste vijftien jaar 
ingeschreven op het tableau van de Orde van de Balie te Luik".

Noch uit dat proces-verbaal, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan,  volgt  evenwel  dat,  op die  datum, alle  raadsheren  of  plaatsvervangende 
raadsheren  waren  verhinderd  om  zitting  te  houden  teneinde  de  verhinderde 
raadsheer te vervangen.

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 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

15 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpa-
trick en Wouters.

Nr. 36

1° KAMER - 15 januari 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - AANVULLENDE VERZEKERING - 
WERKGEVERSBIJDRAGE - AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN - VOORWAARDEN

De werkgeversbijdragen  voor  aanvullende  verzekering  tegen  ouderdom en vroegtijdige 
dood voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden kunnen  
maar  als  aftrekbare  beroepskosten worden aangemerkt  op  voorwaarde dat  zij  in  het 
belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden. (Artt. 49 en 59, W.I.B. 1992)

(ERNEST BARBETTE & Cie, vennootschap onder firma  T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0103.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 mei 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49, 52, 3°, inzonderheid b), 59 (de twee laatstgenoemde bepalingen, voor 

de wijziging ervan bij de wet van 28 april 2003), 195 (deze bepaling, zoals gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 20 december 1996, voor de wijziging ervan bij de wet van 28 
april 2003) en 208 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

-  de  artikelen  34  en  35  (laatstgenoemde  bepaling,  voor  de  wijziging  ervan  bij  het 
koninklijk besluit van 1 maart 2005) van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft in het arrest alvorens recht te doen van 16 november 2005 en 

in het bestreden arrest, zakelijk weergegeven, het volgende vastgesteld: (1) "(de eiseres) 
heeft met OMOB een groepsverzekering afgesloten ter financiering van een extralegaal 
aanvullend pensioen voor haar drie werkende vennoten; artikel 11 van de overeenkomst 
voorzag in de betaling (...) van jaarlijks voorafbetaalbare premies van 50.000 frank per 
aangeslotene [en] is gewijzigd in het bijvoegsel van 26 juni 1996. Dit bepaalt dat er ter 
financiering  van  de  diensten  bij  de  verzekeringnemer  voor  de  aansluiting  eenmalige 
premies en eventuele bonificaties voor dienstjaren zullen kunnen worden gestort"; (2) "de 
volgende bedragen zijn gestort als eenmalige premies bovenop de drie jaarlijkse premies 
van 50.000 frank : (...) in 1998: 3 x 250.000 frank (factuur van 28 oktober 1998) alsook 
twee  bijkomende eenmalige  premies  van  respectievelijk  4.200.000 frank en 1.200.000 
frank (facturen van 25 november  1998)";  (3) de algemene vergadering van de eiseres 
heeft op 26 november 1998 besloten de vennootschap te vereffenen "na een beslissing tot 
herstructering van Dexia Bank en binnen dat kader had (de eiseres) recht op een zeer 
aanzienlijke vergoeding (15.629.590 frank), die ze ook daadwerkelijk ontvangen heeft"; 
(4) nadat de eerste rechter een aanslag in de vennootschapsbelasting voor het bijzonder 
belastingjaar 1998 en een aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1999 
nietigverklaard had, heeft de administratie op grond van artikel 356 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 ten laste van de eiseres een aanvullende aanslag ingeko-
hierd die gebaseerd was op de beslissing om de aftrek als beroepskosten van de in 1998 
betaalde eenmalige premies te verwerpen.

Vervolgens verklaart  het  hof van beroep de voormelde  aanslag geldig (behalve wat 
betreft het bedrag van de verhoging).

Het motiveert die beslissing als volgt:
"[De eiseres] beweert dat alleen al de naleving van de in de artikelen 52, 3°, b, en 59 

van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992 bepaalde  voorwaarden  de  aftrek 
voldoende verantwoordt, aangezien in die 'bijzondere' bepalingen uitdrukkelijk staat dat 
die premies als bedrijfslasten worden aangemerkt en de artikelen 34 en 35 van het besluit 
tot uitvoering van dit wetboek het juist mogelijk maken te bepalen in hoeverre de premies 
moeten  worden  geacht  gestort  te  zijn  om de belastbare  inkomsten  te  verkrijgen  of  te 
behouden (artikel 35, §3, 3°, dat overigens uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van 
'inhaalpremies' voor de voorbije dienstjaren).

Dit betoog is niet steekhoudend, aangezien het bepaalde in artikel 49 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 een heel algemene principiële draagwijdte heeft die 
gebiedt dat de administratie van geval tot geval nagaat of de uitgaven wel degelijk zijn 
gedaan of gedragen om bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden.
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Te dezen kan niet  worden aangenomen dat de litigieuze uitgaven  met  dat doel zijn 
gedaan, aangezien uit de feitelijke gegevens van het dossier blijkt dat het op dat ogenblik 
een uitgemaakte zaak was dat de vennootschap heel binnenkort zou worden ontbonden. 
De administratie voert terecht aan dat de vennootschap niet aantoont dat zij een verrich-
ting heeft willen uitvoeren die verband hield met het maatschappelijk doe,l zoals dit in 
haar statuten is omschreven, maar in de eerste plaats haar bestuurders wilde bevoordelen 
door hen een aanzienlijk aanvullend pensioen te verschaffen zonder enig verband met de 
toekomstige plannen van de vennootschap.  Een dergelijk toezicht vanwege de admini-
stratie slaat geenszins op de wenselijkheid of het nut van een uitgave maar wel op de 
wettelijke voorwaarden voor de aftrek ervan.

De storting van 'inhaalpremies'  voor diensten in het verleden - waarvan de precieze 
berekeningswijze en de inaanmerkinggenomen criteria overigens noch gedetailleerd noch 
verantwoord worden - heeft voor de vennootschap alleen zin en is voor haar alleen aftrek-
baar als zij aantoont dat zij hiermee belastbare inkomsten wilde verkrijgen of behouden, 
wat het hof [van beroep] niet inziet gelet op de context van de zaak. De vennootschap 
Gemeentekrediet heeft immers in een schrijven van 20 oktober 1998 ten overstaan van [de 
eiseres] bevestigd dat zij kennis had genomen van de brieven waarin zij haar had laten 
weten  dat haar  algemene  vergadering had besloten haar  vrijwillig  te  ontbinden op 30 
november 1998 en dat het met het Gemeentekrediet gesloten contract van lastgeving op 
die datum zou eindigen (...). Artikel 17 van de statuten van [de eiseres] preciseerde dat de 
vennootschap van rechtswege ontbonden wordt in geval van stopzetting, om welke reden 
ook, van de door haar met het Gemeentekrediet  gesloten overeenkomst van lastgeving, 
waardoor het maatschappelijk doel 'bereikt' zou zijn (...).

Op het ogenblik dat de litigieuze premies worden betaald weet [de eiseres] dus dat zij 
heel binnenkort tot ontbinding en vereffening van de vennootschap zal overgaan, zodat er 
alle reden is om te twijfelen aan de zin van een uitgave die bovendien geen enkel verband 
houdt met de vroegere daarvoor gedane uitgaven en bedoeld is om een aanzienlijk bedrag 
te ontvangen dat noodzakelijkerwijs in aanmerking komt voor de vereffening die gepland 
en daadwerkelijk uitgevoerd werd op grond van een uitdrukkelijk besluit van de algemene 
vergadering van 26 november 1998. [De eiseres] erkent trouwens in haar conclusie dat bij 
de storting van de litigieuze verzekeringspremies met dat buitengewone inkomen rekening 
gehouden is".

Grieven
Eerste onderdeel
In aansluiting op artikel  49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op 

grond waarvan "de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan 
of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden" als beroepskosten 
kunnen worden afgetrokken, bepaalt artikel 52 (zoals het van toepassing was op het litigi-
euze aanslagjaar) dat "onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 53 tot 66bis" als 
beroepskosten  worden  aangemerkt  "3°  de  bezoldigingen  van  de  personeelsleden,  met 
inbegrip van de ermede verband houdende kosten bestaande uit [...] b) werkgeversbij-
dragen  voor  aanvullende  verzekering  tegen  ouderdom  en  vroegtijdige  dood  voor  het 
vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden".

Volgens artikel 59 van genoemd wetboek (zoals het van toepassing was op het litigi-
euze  aanslagjaar)  "worden  werkgeversbijdragen  voor  aanvullende  verzekering  tegen 
ouderdom en vroegtijdige dood als beroepskosten worden aangemerkt op voorwaarde dat 
ze definitief  worden gestort  aan een in België  gevestigde  verzekeringsonderneming of 
instelling voor sociale voorzieningen en dat de wettelijke en extra-wettelijke toekenningen 
naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen 
dan 80 pct.  van  de laatste  normale  brutojaarbezoldiging en worden  berekend  naar  de 
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normale duur van een beroepswerkzaamheid. Een indexering van de rente is toegelaten". 
Volgens het tweede lid van dit artikel bepaalt de Koning de voorwaarden en de wijze van 
toepassing van deze bepaling. 

Deze regeling is krachtens artikel 195 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 van toepassing op de bestuurders van ondernemingen.

De artikelen 34 en 35 van het besluit tot uitvoering van dat wetboek stellen de voor-
waarden vast voor de aftrek van de premies. Deze voorwaarden zijn, zakelijk weerge-
geven, de volgende: de bijdragen moeten aan een in België gevestigde verzekeringsonder-
neming worden gestort ter uitvoering van een reglement van groepsverzekering (artikel 
35, §1): zij mogen slechts van de belastbare inkomsten worden afgetrokken gedurende de 
normale duur van de beroepswerkzaamheid van elke werknemer en in zover zij toeken-
ningen vestigen die gelijk staan met een jaarrente waarvan het bedrag, aangevuld met het 
wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80 pct. van de normale brutojaarbezoldiging van de 
werknemers tijdens het betreffende jaar (artikel 35, §2).

Artikel 35 voorziet in een aantal uitzonderingen op deze regel van 80 pct., met name in 
het  geval  van  premies  die  gestort  zijn  "om voor  werknemers  die  bij  de  onderneming 
gepresteerd hebben voor er een in §1, 1°, vermeld verzekerings- of pensioenstelsel werd 
ingevoerd, voor het aldus gepresteerde aantal jaren van de normale duur van de beroeps-
werkzaamheid,  de ontbrekende stortingen te compenseren" (artikel  35,  §3,  2°)  of "om 
werknemers die bij de onderneming een onvolledige loopbaan hebben, een pensioen toe te 
kennen berekend in verhouding tot een langere duur van beroepswerkzaamheid dan die 
welke zij bij de onderneming zullen vervullen, op voorwaarde dat die bijdragen slaan op 
maximaal tien jaar van een vroeger werkelijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of op 
maximaal vijf jaar van een tot de normale pensioenleeftijd nog uit te oefenen beroeps-
werkzaamheid en dat het aldus in aanmerking genomen totaal aantal jaren het aantal jaren 
van de normale duur van hun beroepswerkzaamheid niet overtreft" (artikel 35, §3, 3°).

Artikel 35, §3, van het besluit doelt dus uitdrukkelijk op het geval van inhaalpremies 
of, volgens de Engelse terminologie, de "back service", die worden berekend op basis van 
de voorbije prestaties.

De artikelen 52, 3°, b), 59 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 34 en 
35 van het besluit tot uitvoering van dat wetboek vormen een geheel van bepalingen die 
tot doel hebben te bepalen onder welke voorwaarden en in hoeverre de in de vorm van 
groepsverzekeringspremies toegekende bezoldigingen geacht worden gedaan te zijn"om 
belastbare  inkomsten  te  verkrijgen  of  te  behouden" in  de  zin  van  artikel  49  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het bestreden arrest dat niet ontkent dat de litigieuze premies voldeden aan de voor-
waarden  voor  aftrek,  als  bepaald in  de artikelen  59 en 195 van  het  Wetboek van  de 
Inkomstenbelastingen 1992 en in de artikelen 34 en 35 van het besluit tot uitvoering van 
dit wetboek, heeft niet wettig de aftrek van die premies kunnen onderwerpen aan de bijko-
mende voorwaarde dat zij  zijn gedragen  "om belastbare inkomsten  te verkrijgen of te 
behouden" (schending van alle, in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering 
van artikel 208 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

...
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 52, 3°, b) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 
het  van toepassing was op het  geschil,  bepaalt  dat  als  beroepskosten  worden 
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aangemerkt  de  bezoldigingen  van  de  personeelsleden,  met  inbegrip  van  de 
ermede  verband  houdende  kosten  bestaande  uit  werkgeversbijdragen  voor 
aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood voor het vestigen 
van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden.

Artikel 59, eerste lid, van dit wetboek, zoals het van toepassing was op het 
geschil, bepaalt dat voornoemde werkgeversbijdragen voor aanvullende verzeke-
ring  als  beroepskosten  worden  aangemerkt  op  voorwaarde  dat  ze  definitief 
worden gestort aan een in België gevestigde verzekeringsonderneming of instel-
ling voor sociale voorzieningen en dat de wettelijke en extra-wettelijke toeken-
ningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet 
meer  bedragen  dan  80  pct.  van  de  laatste  normale  brutojaarbezoldiging  en 
worden berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid.

Die kosten kunnen evenwel enkel als aftrekbare beroepskosten worden aange-
merkt op de in artikel 49 van hetzelfde wetboek vermelde voorwaarde dat zij in 
het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden.

Het onderdeel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.

...

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

15 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpa-
trick en T'Kint.

Nr. 37

1° KAMER - 16 januari 2009

1º AUTEURSRECHT - VENNOOTSCHAP VOOR HET BEHEER VAN DE RECHTEN - OPTREDEN IN 
RECHTE - BEVOEGDHEID - GRENZEN - AANGESLOTEN EN NIET-AANGESLOTEN RECHTHEBBENDEN

2º VORDERING IN RECHTE - AUTEURSRECHT - VENNOOTSCHAP VOOR HET BEHEER VAN DE 
RECHTEN - BEVOEGDHEID - GRENZEN - AANGESLOTEN EN NIET-AANGESLOTEN RECHTHEBBENDEN

1º en 2° De vennootschappen voor het beheer van de in de Auteurswet 1994 erkende  
rechten zijn  bevoegd om in rechte te treden met  het  oog op de verdediging  van de 
rechten van de bij hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens 
verzoek  zij  overeenkomstig  hun  statuten  de  rechten  beheren1,  maar  zijn,  
niettegenstaande enig andersluidend beding in de statuten, daarentegen niet bevoegd 

1 Zie Cass., 26 april 2001, AR C.99.0116.N, AC, 2001, nr. 233.
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om in rechte vergoeding te vorderen voor de bij hen niet aangesloten leden2. (Artt. 17 en 
18, Ger.W.; Artt.  65, eerste en tweede lid,  66, eerste en derde lid, en 73 Auteurswet 
1994)

(N. e.a. T. MULTIMEDIA MAATSCHAPPIJ VAN DE AUTEURS VAN DE VISUELE KUNSTEN)

ARREST

(A.R. C.06.0343.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstrate heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 65, 66, 67, 69, 73 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-

recht en de naburige rechten (hierna genoemd, de Auteurswet).
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest (p. 24) hervormt het beroepen vonnis, "ontvangt de vordering" 

van de verweerster en verklaart ze als volgt gegrond:
"veroordeelt  (de eisers) samen tot  betaling aan (de verweerster)  van 12.500,00 euro 

wegens te vergoeden reproductierechten en van 1,00 euro wegens inbreuk op de morele 
rechten van de auteurs (te vermeerderen met interesten)".

2. De aangevochten beslissing oordeelt dat de de verweerster beschikt over de vereiste 
hoedanigheid en het vereiste belang om haar vordering in te stellen.

3. Deze beslissing steunt op volgende redenen:
- "(de verweerster) is een vennootschap voor het beheer van rechten zoals bedoeld in 

artikel 65, alinea 1, Auteurswet, wier activiteit vergund is zoals voorgeschreven bij artikel 
67 Auteurswet" (p. 13, nr. 27 lid 1);

- "De Auteurswet verleent (de verweerster) bevoegdheid om op verzoek van een recht-
hebbende diens rechten te beheren". "Bij artikel 73 Auteurswet is haar ook de bevoegd-
heid verleend om 'in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten die 
zij krachtens de statuten beheert'" (p. 13, nr. 28);

- "Deze laatste toebedeling van bevoegdheid wordt door de rechtsleer ruimer begrepen 

2 Het O.M. concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep nu het van oordeel was dat artikel 73 
Auteurswet 1994 de beheersvennootschap toelaat, in zoverre dit in de statuten wordt bepaald, om in 
rechte op te treden niet alleen ter verdediging van de rechten van individueel aangesloten leden, maar 
ook  voor  het  collectief  belang  voor  de  categorieën  van  rechten  die  ze  statutair  beheert;  zonder 
nochtans  de  beheersvennootschap  te  ontslaan  van  haar  verplichting  de  gegrondheid  van  haar 
aanspraak te bewijzen.
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dan alleen maar de bevestiging dat een beheersvennootschap in rechte kan optreden ter 
verdediging van individuele auteursrechten van aangesloten leden" (p. 13, nr. 29).

-  "Er  wordt  aangenomen  dat  de  beheersvennootschap  in  rechte  kan  opkomen  voor 
collectieve belangen voor de categorie(ën) rechten die ze statutair beheert of van het alge-
meen belang van de leden (F. de Visscher en B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des 
droits voisins, Bruylant, Brussel, 2000, p. 512-513).

- "De enige voorwaarde hiertoe is dat de verdediging van die rechten in de statuten 
werd vermeld" (p. 14 nr. 29).

- "Met  de procesvoering door de beheersvennootschap bij toepassing van artikel  73 
Auteurswet is dus niet per se een verdediging gemoeid van rechten die haar werden over-
gedragen.

De vordering kan dan door de beheersvennootschap worden ingesteld zonder dat het 
lidmaatschap van een auteur en de hiermee gepaard gaande overdracht van rechten moet 
worden  bewezen.  De  eventuele  onmogelijkheid  voor  de  beheersvennootschap  om 
ontvangen rechten of vergoedingen uit te keren aan een auteur - hetgeen het geval zou zijn 
wanneer deze geen lid is van de vennootschap - stelt in dit opzicht geen probleem aange-
zien artikel 69 van de Auteurswet met die hypothese rekening houdt" (p. 14 nr. 30)

-"In  de alinea's  twee en drie van artikel  2 van Sofams statuten wordt  het volgende 
vermeld:

'Zij zal tevens zorg dragen voor de bescherming van de materiële en morele belangen 
van de makers van stilstaande of bewegende fotografische en grafische beelden, alsook 
van  de  belangen  van  het  geheel  van  haar  vennoten  en  hun  rechthebbenden,  voor  de 
werking tot het bekomen van wetgevende en reglementaire hervormingen alsook econo-
mische  maatregelen  die  de  eerbiediging  van  het  auteursrecht  en  van  het  artistieke 
eigendom moeten  waarborgen  en  voor  bescherming  en bewaring  ten behoeve  van  de 
gebruikers, van het fotografisch en cinematografische patrimonium dat eigendom is van 
de gehele gemeenschap van makers van stilstaande of bewegende fotografische beelden.

In het algemeen zal zij alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangen, die 
van haar vennoten en aangeslotenen, van opdrachtgevers en van corresponderende vereni-
gingen kan begunstigen.

Zij zal tevens zorg dragen voor de bescherming van de creaties in toepassing van de 
van kracht zijnde wetgeving'.

Met die omschrijving van het voorgenomen beheer van belangen is ook de verdediging 
van collectieve belangen of van het algemeen belang van de leden een onderdeel van het 
statutair doel" (p. 14-15, nr. 31).

- "Sofam (de verweerster) voert aan dat zij opkomt tegen de praktijk van geïntimeerden 
waarbij  foto's  worden  gebruikt,  zonder  vooraf  toestemming  tot  reproductie  te  hebben 
bekomen, en zich daarbij te verschuilen achter een korte oproep tot rechthebbenden van 
door hen gebruikte foto's. Verder doet ze gelden dat diverse foto's die in het werk werden 
gereproduceerd, behoren tot het repertoire van rechthebbende leden van haar vereniging. 
Met deze gegevens doet (de verweerster) blijken dat ze optreedt in het algemeen belang 
van de fotografen zowel als om vergoedingsrechten te innen voor rekening van aange-
sloten leden. Sofam (de verweerster) heeft dan krachtens de Auteurswet hoedanigheid om 
haar rechtsvordering in te stellen" (p. 15-16, nr. 32-33).

- "Ze heeft  daartoe eveneens belang aangezien ze aanvoert  dat ( de eisers) auteurs-
rechten hebben geschonden en de vordering ertoe strekt hiervoor vergoeding te bekomen" 
(p. 16, nr. 33).

4. Met betrekking tot de grond van het geschil overweegt het arrest o.m.:
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"De toestemming tot reproductie werd niet bekomen omdat de auteur en de uitgever 
van het boek eenvoudig niet wisten wie de fotografen waren en zich in eerste instantie 
ook niet omtrent het 'copyright' hadden bekommerd. Zodoende werd ook de naam van de 
fotografen niet vermeld" (p. 17, nr. 36)

"De onwetendheid omtrent de identiteit van de fotografen doet niets af van de verplich-
ting van degene die foto's wil reproduceren om vooraf de instemming van de rechtheb-
benden te bekomen" (p. 17, nr. 37)

Uit het document betreffende het nazicht dat (de de verweerster) heeft verricht, blijkt 
dat ze de herkomst van een deel van de foto's heeft kunnen traceren, maar voor de meer-
derheid blijft het auteurschap een open vraag" (p. 20, nr. 44, lid 2).

5. Wat de schadevergoeding betreft, overweegt het arrest (p. 21, nr. 45, lid 2 en 46) dat: 
"Rekening houdend met de aard en de omvang van de inbreuk enerzijds en met de bijzon-
derheden van het geval anderzijds (...) een globale billijke vergoeding van 12.500 euro 
wegens gederfde reproductierechten gepast voor(komt)".

"Ook de inbreuk die begaan werd op de morele rechten van de auteurs dient te worden 
vergoed".

"(de verweerster) (..) zich met reden beperkt tot een symbolische vergoeding van één 
euro: het principe van de schending van morele rechten (...) vergoed wordt, zonder dat een 
concrete schending van de rechten van een auteur wordt aangevoerd".

Grieven
Eerste onderdeel : motiveringsgebrek
1.1. In hun beroepsconclusie (zie "derde conclusie" - tevens "syntheseconclusie" voor 

eerste en tweede de eisers en de beroepsconclusies voor de derde eiser waarbij deze "zich 
aansluit bij de standpunten ingenomen door de (eerste twee eisers)) lieten de eisers op 
omstandige wijze volgende middelen gelden:

- uit  artikel  2, eerste en tweede lid, van de statuten van Sofam (de verweerster)  en 
artikel 73 van de Auteurswet "volgt dat Sofam kan optreden ter inning en verdeling van 
de vergoedingen van de rechten die haar vennoten haar hebben toevertrouwd (synthese-
conclusie, p. 7, nr. 15);

- Sofam (de verweerster) onderschreef ook zelf die stelling in de briefwisseling tussen 
partijen waarin  zij  het  had over  de auteurs  waarvan  Sofam de auteursrechten beheert 
(syntheseconclusie, p. 7 lid 3);

(2) Sofam (de verweerster) moet aantonen dat de rechten op een bepaald werk toebe-
horen aan één van haar vennoten en het werk tot haar repertoire behoort en Sofam bleef 
op dit punt volledig in gebreke (syntheseconclusie, p. 7 nr. 16 lid 1 en lid 2);

De bewering dat artikel 2, derde lid, van de statuten van Sofam deze toelaat in rechte op 
te treden ter verdediging van het algemeen belang van de fotografen, 'doet niet terzake' 
daar  dit  artikel  niet  slaat  op de subjectieve  rechten die  een auteur  toegekend  worden 
krachtens artikel 1 van de Auteurswet en waarvan hij het beheer kan toevertrouwen aan 
een beheersvennootschap" (syntheseconclusie, p. 7-8, nr. 17);

(4) "De vordering van (de verweerster) streeft geen collectief belang van de fotografen 
na maar een persoonlijk en rechtstreeks belang van andere, niet nader genoemde foto-
grafen/niet-vennoten, voor wie (de verweerster) niet kan optreden.

De collectiviteit  van fotografen is er niet  mee gediend dat beheersvennootschappen, 
zoals (de verweerster), op eigen initiatief vergoedingen innen en verdelen van rechten die 
haar niet toebehoren, vermits de fotografen dan hun keuzerecht verliezen: het beheer van 
de rechten op hun werken zelf doen of daartoe een mandaat aan een beheersvennootschap 
naar keuze geven. Een fotograaf is immers niet verplicht zijn rechten te innen, en zeker 
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niet  dit  te  laten doen via  de beheersvennootschap  Sofam.  Dit  zou neerkomen  op een 
dwanglicentie.

Vele van de foto's opgenomen in het werk "Wij, Boudewijn, Koning der Belgen" en 
"Nous,  Baudouin,  Roi des Belges" zijn wellicht  gemaakt  door gelegenheidsfotografen, 
vertrouwelingen van het vorstenpaar,  familieleden,  et alii.  Mogelijk wensen deze foto-
grafen geen recht te laten gelden. Het stond hen vrij, niet alleen de materiële foto's aan het 
vorstenpaar te schenken, maar ook het vrije gebruik ervan" (syntheseconclusie, p. 9, nr. 
20).

"De vordering streeft evenmin het eigen belang van (de verweerster) na. (...). Een alge-
meen of collectief belang van "de fotografen", d.i. een belang dat niet eigen is aan (de 
verweerster), maakt geen eigen belang uit. (...) Bij gebreke van persoonlijk belang, is de 
vordering onontvankelijk"  (syntheseconclusie  p.  9,  nr.  21).  De verweerster  toont  geen 
eigen, persoonlijke schade aan (zelfde conclusie, p. 18, nr. 43 t/m 46).

(6) Artikel 73 van de Auteurswet geeft (de verweerster) als beheersvennootschap enkel 
de bevoegdheid om in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten 
die zij krachtens de statuten beheert. Hieruit volgt dat (de verweerster) gerechtigd is in 
rechte is de betaling te vorderen van de bij vermelde wet erkende rechte van de rechtheb-
benden,  die  haar hebben verzocht  hun rechten te  beheren (Cass.  26 april  2001,  R.W. 
2002-2003, pp. 61-62).

Uit deze wet volgt geenszins dat (de verweerster) vermag, in rechte betaling te vorderen 
van rechthebbenden die haar niet hebben verzocht hun rechten te beheren. M.a.w. de wet 
geeft aan (de verweerster) niet de macht, in het collectief belang van de beroepscategorie 
der fotografen ongevraagd rechten te innen (syntheseconclusie,  p. 10, nr. 22, derde en 
vierde lid, p. 18, nr. 45).

(7) Artikel 69 van de Auteurswet regelt de inning van vergoedingen op werken die met 
zekerheid onder het beheer van een beheersvennootschap zijn geplaatst,  maar  die niet 
verdeelbaar  zijn omdat  de vennootschap de erven van  de auteur niet  meer  kan terug-
vinden.

1.2. De eisers hadden aldus voor het hof van beroep uitdrukkelijk en omstandig aange-
voerd dat  en waarom de verweerster  noch de vereiste  hoedanigheid noch het vereiste 
belang had om een vordering in te stellen tot het innen van beweerde rechten van niet 
bekende auteurs-"fotografen" die geen lid-vennoot waren van de verweerster en aan deze 
geen mandaat voor dergelijk beheer of innen van de rechten hadden gegeven.

Meer bepaald hadden zij aangetoond dat en waarom noch artikel 73 van de Auteurswet 
(zie boven (1), (6) noch artikel 69 van de Auteurswet (zie boven (7)) noch de bepalingen 
uit de statuten van de verweerster, in het bijzonder artikel 2 van de statuten (zie boven (1) 
en (3), het besluit wettigden dat de verweerster in rechte kon optreden om vergoedingen te 
vorderen  voor  rechten  van  auteurs-fotografen,  niet-vennoten  van  de  verweerster  die 
daartoe geen opdracht had gekregen (zie boven (2), (4), (5)).

1.3. Het arrest dat in hoofde van de verweerster de hoedanigheid en het belang erkent 
om de rechten te innen van onbekende auteursfotografen die geen lid-vennoot zijn van de 
verweerster en voor wie zij geen opdracht had gekregen en daarbij steunt op artikelen 69 
en 73 van de Auteurswet en artikel 2 van de verweersters statuten, antwoordt noch door 
de bovengeciteerde overwegingen (zie boven nrs. 3 en 4) noch door andere overwegingen, 
op de bovenvermelde middelen uit de conclusie. Bij gebrek aan antwoord op bovenver-
melde middelen uit de conclusie is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het 
aldus artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 18 
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van het Gerechtelijk Wetboek, 65, 66,67, 69 en 73 van de wet van 30 juni 1994 betref-
fende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna vermeld als de 'Auteurswet').

2.1. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek moet diegene die een rechtsvor-
dering  instelt,  daartoe  hoedanigheid  en  belang  hebben.  Zoals  door  de  eisers  in  hun 
beroepsconclusie  (syntheseconclusie,  p.  6,  nr.  13)  was  gesteld,  moet  diegene  die  een 
rechtsvordering instelt zonder zelf de houder te zijn van het aangevoerde subjectief recht 
maar  die  optreedt  als  vertegenwoordiger  van  die  houder,  kunnen  aantonen  dat  hij  de 
vereiste "hoedanigheid" heeft, m.a.w. dat hij de macht heeft om voor de belangen van de 
houder van het recht op te komen.  Het door artikel  17 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste belang moet "persoonlijk en rechtstreeks" d.i. "eigen" zijn tenzij de wet anders 
bepaalt. Krachtens artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet het belang 
ook "reeds verkregen en dadelijk" zijn.

Overeenkomstig  de artikelen  65,  66,  67 en 73 van  de  Auteurswet  zijn  de  erkende 
vennootschappen voor het beheer van de door de Auteurswet erkende rechten bevoegd om 
in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten die zij krachtens hun 
statuten beheren.  Deze vennootschappen zijn aldus gerechtigd in rechte de betaling te 
vorderen van de bij vermelde wet erkende rechten van de rechthebbenden die hun hebben 
verzocht hun rechten te beheren. Als vennootschap voor het beheer van de in de wet van 
30 juni 1994 erkende rechten is de verweerster, krachtens de wet, gerechtigd de rechten 
van de bij haar aangesloten rechthebbenden te innen en, bij gebreke aan betaling, in rechte 
betaling van deze rechten te vorderen.

2.2. Artikel 73 van de Auteurswet verleent een beheersmaatschappij zoals de verweer-
ster, echter geen recht om op te treden voor het invorderen van vergoedingen voor rechten 
die (zouden) toebehoren aan auteurs-fotografen die niet aangesloten/vennoot zijn bij de 
verweerster en voor wie zij geen mandaat heeft om op te treden. De bepalingen van de 
statuten van de de verweerster (artikel 2, alinea's 2 en 3), geciteerd in het bestreden arrest 
(p. 14-15) die de subjectieve rechten van auteurs niet als voorwerp hebben, zijn - zoals de 
de eisers in conclusie aanvoerden - "niet ter zake" en niet van aard de draagwijdte van 
artikel 73 van de Auteurswet uit te breiden zoals door het bestreden arrest ten onrechte 
werd aanvaard.

2.3. Ten onrechte oordeelt het arrest (p. 14, nr. 30, lid 3) dat artikel 69 Auteurswet ook 
de hypothese op het oog heeft van een eventuele onmogelijkheid van de beheersvennoot-
schap om ontvangen rechten of vergoedingen uit te keren aan een auteur die geen lid is 
van de vennootschap.

Artikel 69 Auteurswet bepaalt dat de sommen die worden geïnd en waarvan uiteindelijk 
blijkt dat ze niet kunnen worden uitgekeerd, door de vennootschappen worden verdeeld 
onder de rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde meer-
derheid van de algemene vergadering wordt bepaald.

Zoals door de eisers in conclusie (p. 16, nr. 23) was gesteld, regelt deze wetsbepaling 
de inning van vergoedingen op werken die weliswaar met zekerheid onder het beheer van 
een beheersvennootschap zijn geplaatst, maar die niet verdeelbaar zijn omdat de vennoot-
schap de erven van de auteur niet meer kan terugvinden.

De door artikel 69 beoogde hypothese is deze waarbij de "auteur" zelf lid-vennoot was 
van  de  beheersmaatschappij  doch  zijn  rechthebbenden  niet  meer  kunnen  opgespoord 
worden.

2.4. In zoverre het arrest heeft beslist dat de verweerster op grond van de artikelen 65, 
66, 67 en 73 van de Auteurswet kon optreden - en hiertoe de hoedanigheid en het belang 
had, vereist door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek - voor het invor-
deren van vergoedingen van rechten van auteurs-fotografen die niet aangesloten zijn of 
geen vennoot zijn bij de verweerster en dat artikel  69 Auteurswet deze hypothese zou 
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beogen en derhalve dergelijke mogelijkheid tot optreden zou ondersteunen, is het arrest 
niet naar recht verantwoord daar het de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 
69 en 73 van de Auteurswet van 30 juni 1994 schendt.

2.5. In zover het arrest oordeelt dat het in het arrest (p. 14-15, nr. 31) geciteerde artikel 
2 (al. 2 en 3) van verweersters statuten voorziet in een recht van de verweerster om ook 
vergoedingen te innen voor werken van "auteurs" die bij haar niet zijn aangesloten of 
geen vennoot zijn van Sofam, heeft het arrest deze in het arrest vermelde bepaling uitge-
legd op een wijze die er onverenigbaar mee is. Het recht om voor specifieke auteurs in 
rechte op te treden is immers door de voormelde statutaire bepaling uitdrukkelijk beperkt 
tot het optreden voor "vennoten" en "aangeslotenen".

In zover het arrest in de bewoordingen van deze bepaling een recht ten gunste van de 
beheersvennootschap (de verweerster) leest om ook in rechte vergoedingen te vorderen 
die zouden toekomen aan niet-aangesloten auteurs die geen vennoot zijn, heeft het de aan 
deze statutaire bepaling toekomende bewijskracht miskend en aldus artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek geschonden.

Derde onderdeel
Schending van de artikelen 1382,  1383 van het Burgerlijk  Wetboek en 149 van de 

Grondwet.
3.1. Het bestreden arrest kent een "globale billijke vergoeding toe van 12.500,00 euro 

wegens  gederfde  reproductierechten".  Het  steunt  deze  beslissing  op  "de  aard  en  de 
omvang van de inbreuk" alsook op "de bijzonderheden van het geval" (arrest, p. 21, nr. 
45).

In  hun  beroepsconclusie  (derde  conclusie  tevens  syntheseconclusie  voor  eerste  en 
tweede eisers; beroepsconclusie voor  de derde eiser die de standpunten van de andere 
twee eisers bijtreedt) hadden de eisers zowel het principe van door de verweerster gevor-
derde schadevergoeding, bij gebrek aan persoonlijke schade (syntheseconclusie, p. 18, nr. 
44 t/m 46) als de door de verweerster voorgestelde begrotingscriteria (tarieven) (synthese-
conclusie p. 19, nrs. 48-50) uitdrukkelijk betwist. Zij hadden daarbij o.m. gesteld (p. 19, 
nr. 48) dat de rechter in concreto dient af te wegen wat de impact van de schade was.

Het arrest dat aan de verweerster een "billijke vergoeding" toekent doch daarbij in het 
midden laat  of het al  dan niet  toepassing maakt  van de gekritiseerde tarieven en zich 
beperkt tot een verwijzing naar "de aard en de omvang van de inbreuk" en "de bijzonder-
heden van het geval", is, bij gebrek aan antwoord op de bovenvermelde in conclusie inge-
roepen  middelen  niet  regelmatig  gemotiveerd  (schending  van  artikel  149  van  de 
Grondwet).  Het is  ook niet  regelmatig  gemotiveerd  in  zover  het door  de onduidelijke 
motivering een controle op de wettigheid niet mogelijk maakt (schending van artikel 149 
van de Grondwet).  In zover tenslotte het arrest "in billijkheid" een vergoeding toekent 
zonder te preciseren welke schade het vergoedt en waarom het zich beperkt tot een in 
billijkheid vastgesteld bedrag, is het arrest niet naar recht verantwoord en schendt het de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek die het toekennen van schadevergoe-
ding onderwerpen aan het bewijs van een welbepaalde geleden schade die alleen door het 
toegekend bedrag kan vergoed worden tenzij de rechter aantoont waarom hij in billijkheid 
moet oordelen zonder rekening te houden met de door partijen, in casu de eisers, aange-
reikte elementen.

3.2. Het arrest (p. 21, nr. 46) kent aan de verweerster een vergoeding toe van één euro 
voor het "principe van de schending van morele rechten" "zonder dat een concrete schen-
ding van de rechten van een auteur wordt aangevoerd".

Het arrest dat aldus erkent dat - zoals ook door de de eisers in hun beroepsconclusie 
(syntheseconclusie, p. 19-20, nrs. 51-52) was aangevoerd - er geen concrete schending 
van de (morele) rechten van een auteur kan vastgesteld worden, kon dan ook niet zonder 
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schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek toch een schadever-
goeding (van één euro) toekennen "wegens het principe van de schending van morele 
rechten".

Overeenkomstig de ingeroepen wetsbepalingen kon schavergoeding alleen toegekend 
worden  in  zover  vastgesteld  was  dat  wegens  schending van  een moreel  recht  van  de 
auteur(s), effectief schade was geleden.

Het  arrest  is  overigens  op  dit  punt  evenmin  regelmatig  gemotiveerd  daar  het  niet 
antwoordt  op het  in conclusie (syntheseconclusie,  p.  19-20,  nrs 51 en 52)  ingeroepen 
verweer dat en waarom geen enkel moreel recht (o.m. wat de "naamtekening" betreft) was 
geschonden en dat de verweerster  "daarenboven niet (kon)  innen voor  morele schade" 
daar "de morele rechten immers niet overdraagbaar zijn en (de verweerster) ze dan ook 
niet zelf (kan) uitvoeren (syntheseconclusie, p. 20, nr. 52, laatste lid).

Bij gebrek aan antwoord op deze middelen uit de conclusie is het arrest niet regelmatig 
gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 65, eerste lid en tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 
betreffende  het  auteursrecht  en  de  naburige  rechten,  zijn  de  bepalingen  van 
hoofdstuk VII van toepassing op al wie de bij deze wet erkende rechten int of 
verdeelt  voor rekening  van  verschillende  rechthebbenden  en  moet  het  beheer 
worden waargenomen door een vennootschap die op regelmatige wijze is opge-
richt in een van de landen van de Europese Unie, waar zij op geoorloofde wijze 
als vennootschap voor de inning en de verdeling van die rechten werkzaam is. 

Krachtens artikel 66, eerste lid, van die wet, heeft de vennootschap de plicht 
de rechten te beheren die door deze wet worden erkend wanneer de rechtheb-
bende daarom verzoekt en dat verzoek overeenstemt met de doelstelling en de 
statuten van de vennootschap.

Krachtens  artikel  66,  derde lid, van die wet,  kunnen de statuten,  niettegen-
staande  enig  andersluidend  beding,  een  rechthebbende  niet  beletten  om  het 
beheer van een of meer categorieën van werken of prestaties van zijn repertoire 
toe te vertrouwen aan de vennootschap van zijn keuze of om het beheer zelf uit 
te oefenen.

Krachtens  artikel  73 van die wet,  zijn  de vennootschappen bevoegd om in 
rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten die zij krach-
tens de statuten beheren.

2. Uit het geheel van deze wettelijke bepalingen volgt dat de vennootschappen 
voor het beheer van de rechten bevoegd zijn om in rechte op te treden met het 
oog op de verdediging van de rechten van de bij hen aangesloten rechthebbenden 
voor wiens rekening en op wiens verzoek zij overeenkomstig hun statuten de 
rechten beheren, maar dat zelfde vennootschappen, niettegenstaande enig anders-
luidend beding in de statuten, daarentegen niet bevoegd zijn om in rechte vergoe-
ding te vorderen voor bij hen niet aangesloten rechthebbenden.
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3. De appelrechter oordeelt dat:

- het tot het maatschappelijk doel van de verweerster behoort de naleving van 
de auteursrechten van de bij haar aangesloten leden, alsmede, zoals in het voor-
liggende geval, van de auteursrechten van fotografen in het algemeen te verze-
keren;

- uit het document betreffende het nazicht dat de verweerster heeft verricht, 
blijkt dat ze de herkomst van een deel van de foto's heeft kunnen traceren, maar 
dat voor de meerderheid het auteurschap een open vraag blijft;

- de bvba Isopress Sénépart, die aangesloten is bij de verweerster, en de Fede-
rale Voorlichtingsdienst zich tot dusver als enigen hebben aangemeld als recht-
hebbende van negen foto's;

-  in  het  voorliggend  geval  honderden  foto's  zijn  gereproduceerd  zonder  de 
instemming van de auteurs  en zonder  naamvermelding,  zodat  de inbreuk een 
substantiële omvang heeft;

- rekening houdend met de aard en de omvang van de inbreuk enerzijds en met 
de bijzonderheden van het geval anderzijds een globale billijke vergoeding van 
12.500,00 euro wegens gederfde reproductierechten gepast voorkomt;

- de toewijzing van deze vergoeding onlosmakelijk verbonden is met de door 
de  verweerster  aangeboden  borgstelling  ter  vrijwaring  van  de  eisers  tegen 
aanspraken  welke  rechthebbenden  van  de  auteursrechten  op  deze  foto's  nog 
tegen de eisers zouden kunnen formuleren;

- aan de verweerster de door haar gevorderde symbolische vergoeding van één 
euro wegens aantasting van de morele rechten van de auteurs dient te worden 
toegekend, alhoewel zij geen concrete schending van de rechten van een auteur 
aanvoert.

4. De appelrechter, die aldus oordeelt, schendt de artikelen 65, 66 en 73 van de 
wet van 30 juni 1994.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

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

Verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Antwerpen.

16 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Andersluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten:  
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mrs. Kirkpatrick en De Gryse.

Nr. 38

1° KAMER - 16 januari 2009

1º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - DOEL

2º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - VORDERING TOT OPHEFFING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik  
dat  door  de  bevoegde  ambtenaren,  agenten  of  officieren  van  gerechtelijke  politie  
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze 
handelingen  of  de  wijzigingen  een  inbreuk  vormen  zoals  bedoeld  in  artikel  146 
Stedenbouwdecreet  1999,  is  een  preventieve  maatregel1.  (Art.  154,  eerste  lid, 
Stedenbouwdecreet 1999)

2º  De  rechter  beslist  ten  gronde  over  de  vordering  tot  opheffing  van  het  bevel  tot  
onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik, bedoeld in  
artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, toetst hierbij het bevel op zijn externe 
en interne wettigheid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventieve aard heeft dan 
wel  berust  op  een  machtsoverschrijding.  (Art.  154,  eerste  en  zesde  lid, 
Stedenbouwdecreet 1999)

(VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0480.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 januari 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal 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.  Artikel  1039 van het  Gerechtelijk  Wetboek  heeft  geen  uitstaans  met  de 
aangevoerde wetsschending.

1 Cass., 18 mei 2007, AR C.06.0567.N, AC, 2007, nr. 260.



Nr. 38 - 16.1.09 HOF VAN CASSATIE 149 

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

2. Artikel 154, eerste lid, van het Decreet van het Vlaams parlement van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, bepaalt dat de in 
het artikel 148 van dit decreet bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van de 
gerechtelijke politie, ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de 
handelingen of van het gebruik,  mondeling kunnen bevelen wanneer  zij  vast-
stellen dat het werk de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals 
bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet.

Dit bevel is een preventieve maatregel.

3. Het zesde lid van voormeld artikel 154 bepaalt: "De betrokkene kan in kort 
geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De 
vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd".

De rechter beslist ten gronde over de vordering tot opheffing en toetst hierbij 
het bevel  op zijn externe en interne wettigheid,  en mag hierbij  nagaan of het 
bevel een preventieve aard heeft dan wel berust op een machtsoverschrijding.

4. Het onderdeel berust op de onjuiste stelling dat de rechter die vaststelt dat 
een gebouw dat werd opgetrokken of afgewerkt in strijd met een eerder stakings-
bevel de voormelde toetsing niet mag doen en inzonderheid niet mag oordelen of 
het stakingsbevel niet kennelijk onredelijk was.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel berust op het in het antwoord op het eerste onderdeel onjuist 
bevonden uitgangspunt en moet om dezelfde reden worden verworpen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 januari  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 39

1° KAMER - 16 januari 2009

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - 
TOEPASSINGSGEBIED
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Het C.M.R.-Verdrag regelt slechts de aansprakelijkheid van de vervoerder voor het verlies 
of de beschadiging van de vervoerde goederen en voor de vertraging in de aflevering  
ervan; het regelt niet diens aansprakelijkheid voor andere schade en meer bepaald niet  
voor de schade toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen, die beheerst wordt 
door het toepasselijke nationale recht. (Artt. 17 en 23, C.M.R.-Verdrag)

(TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ nv e.a. T. DE DIJCKER nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0300.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 Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 23 en 28 van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internatio-

naal  Vervoer  van Goederen over  de Weg (CMR),  ondertekend te Genève,  op 19 mei 
1956, goedgekeurd bij Belgische wet van 4 september 1962 (en gewijzigd bij Protocol 
van  5  juli  1978,  goedgekeurd  bij  wet  van  25  april  1983)  (hierna  genoemd:  CMR-
Verdrag).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest hervormt het bestreden vonnis in de mate dat er voor recht werd 

gezegd dat de schade door verontreiniging van de bij Manufert opgeslagen goederen en de 
kosten in dit verband volgens het gemeen recht dienen te worden beoordeeld en verweer-
sters zich terzake niet op de aansprakelijkheidsbeperkingen van het CMR-Verdrag kunnen 
beroepen en verder recht doende krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, 
zegt thans voor recht dat de oorspronkelijke hoofdvordering van de eiseressen ten aanzien 
van verweersters gegrond is ten belope van 20.782,37 euro, vermeerderd met een intrest 
van 5 pct. per jaar vanaf 16 mei 2000 tot de dag van algehele betaling en veroordeelt de 
verweersters hoofdelijk tot betaling van dit bedrag met aankleven, met dien verstande dat 
de  betaling  door  de  eerste  verweerster  en/of  de  tweede  verweerster  aan  één  van  de 
oorspronkelijke partijen bevrijdend is.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing o.a. met de overwegingen dat:
"A. 2.4.  (De eiseressen) scharen zich achter de eerste rechter die stelt  dat,  naast  de 

schade aan de vervoerde en verontreinigde goederen, ook de schade ten gevolge van de 
verontreiniging van de bij Manufert opgeslagen goederen en de door Manufert aangere-
kende kosten - zeg maar de gevolgschade - op grond van het gemeen recht, verhaalbaar 
zijn  buiten de context  van artikel  23,  vierde lid,  CMR. De eiseressen stellen dat 'een 
aansprakelijkheid voor schade door toevoeging van bezoedelde stortgoederen aan de reeds 
in de silo aanwezige goederen niet specifiek in CMR is voorzien, hoewel ook deze schade 
ten  laste  van  de  vervoerder  valt"  (...).  (De  verweersters  en  de  partij  opgeroepen  in 
gemeen- en bindendverklaring van het tussen te komen arrest) betwisten deze stelling en 
houden voor dat de aansprakelijkheid van de CMR-vervoerder voor de schade aan de niet-
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vervoerde goederen in een opslagplaats eveneens en uitsluitend beheerst wordt door het 
CMR-Verdrag. 'Het CMR wil een volledige regeling zijn van de aansprakelijkheid binnen 
de vervoerovereenkomst',  aldus de eerste verweerster (...).  Zij  stellen dat zij maximaal 
aansprakelijk zijn tot beloop van de waarde van de partij suiker (28.540 kg x 28,25 frank/ 
kg = 806.255 frank of 19.986,54 euro). Hoe dit te beoordelen ? De vordering in kwestie 
strekt tot de reparatie van de schade niet alleen aan de vervoerde goederen, maar ook aan 
de goederen die reeds in de vlaksilo waren opgeslagen en waarmee de vervoerde goederen 
werden vermengd. De vordering situeert zich volledig binnen het contractuele vervoer-
kader dat dwingendrechtelijk  door het CMR-Verdrag beheerst wordt.  De schade is ter 
zake ontstaan tijdens het vervoer, dat onderworpen is aan het CMR-Verdrag (...) en de 
schade, ook diegene die betrekking heeft op de goederen opgeslagen in de vlaksilo van 
Manufert,  is  het  gevolg  van  de  foutieve  uitvoering  van  de  overeenkomst  door  de 
vervoerder(s)  (...).  Gevolgschade  die  door  de  beschadigde  en  vervoerde  lading  aan 
goederen van de bij Manufert opgeslagen goederen werd toegebracht valt, anders dan de 
eerste  rechter  beoordeelde  en  de  ladingbelanghebbenden  voorhouden,  wel  binnen  het 
bereik van de artikelen 17 en 23, vierde lid, CMR. Het CMR-Verdrag beoogt de aanspra-
kelijkheid van de vervoerder te regelen op uitputtende wijze ten aanzien van de andere 
partijen betrokken bij de overeenkomst, met name de afzender en/of de geadresseerde, dit 
voor beschadiging, verlies en vertraging. Zelfs indien de beschadiging, verlies of vertra-
ging, ontstaan in de loop van het aan dit Verdrag onderworpen vervoer volgens de toepas-
selijke wet kan leiden tot een vordering, die niet op de vervoerovereenkomst is gegrond - 
hetgeen ter zake niet het geval is - kan de vervoerder zich (toch) beroepen op de bepa-
lingen van het Verdrag die zijn aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schade-
vergoedingen vaststellen of beperken (artikel 28 CMR). Gevolgschade veroorzaakt door 
verlies of beschadiging valt niet onder de noemer van artikel 23, vierde lid, CMR: gevolg-
schade  heeft  niet  het  karakter  van  'overige  met  betrekking  tot  het  vervoer  gemaakte 
kosten'.  Artikel  23,  vierde  lid,  in  fine  CMR  stelt  dat  verdere  schadevergoeding  niet 
verschuldigd  is,  hetgeen  inhoudt  dat  de  gevolgschade  aan  de  in  vlaksilo  opgeslagen 
goederen in casu niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

A.2.5. 
Welke is de omvang van de schade. Voor de beschadiging aan de vervoerde goederen 

geldt als uitgangspunt dat de volledige partij, vervoerd in de kwestieuze oplegger, aange-
tast was door de restanten van de meststofkorrels. De schade aan de vervoerde goederen 
wordt berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inont-
vangstneming  (artikel  23.1  CMR).  Niet  betwist  is  dat  de  prijs  per  kilo  28,25  frank 
bedraagt,  zodat  de  schadevergoeding  ten  gevolge  de  beschadiging  van  de  partij  van 
28.540 kg bestaat  uit  het  aantal  kg vermenigvuldigd met de hoger  vermelde  per kilo-
waarde, hetzij 806.255 frank of 19.986,54 euro. Vraag is of er bovenop dit bedrag nog 
kosten zijn die vallen binnen de toepassing van artikel 23.4 CMR, met name overige met 
betrekking tot het vervoer der goederen gemaakte kosten. De kosten in verband met de 
conditionering van de vervoerde goederen na lossing ex vlaksilo, de opslag in duwbak en 
de kosten in verband houden met het behoud ervan met het oog op noodverkoop komen, 
pro rata, daartoe in aanmerking, met name tot beloop van 28.540 / 4.417.854ste of 0,0065, 
hetzij, 32.103,76 frank of 795,83 euro. De globale schadevergoeding bedraagt bijgevolg 
20.782.782,37 euro, te vermeerderen met een intrest van 5 pct. vanaf de dag waarop de 
schriftelijke vordering werd ingediend en indien niet vanaf de dag waarop zij in rechte 
aanhangig is gemaakt (artikel 27.1 CMR). Er is het hof (van beroep) geen schriftelijke 
vordering als dusdanig bekend, althans het blijkt niet uit de overgelegde stukken, zodat de 
rente eerst verschuldigd is vanaf 16 mei 2000 tot de datum van betaling".

Grieven
Artikel 17 van het CMR-Verdrag bepaalt: "De vervoerder is aansprakelijk voor geheel 
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of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het 
ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, 
alsmede voor vertraging in de aflevering". In het geval dat de vervoerder aansprakelijk 
wordt gehouden voor het verlies van de goederen ten tijde van het vervoer, regelt artikel 
23, lid 1-3,  van het CMR-Verdrag de hoogte  van de te vergoeden schade. Artikel 23, 
vierde lid, van het CMR-Verdrag bepaalt: "Bovendien worden de vrachtprijs, de douane-
rechten en de overige met betrekking tot het vervoer gemaakte kosten, ingeval van geheel 
verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding terugbetaald; verdere 
schadevergoeding is niet verschuldigd". Luidens artikel 28 van het CMR-Verdrag kan de 
vervoerder, wanneer het verlies, de beschadiging of de vertraging, ontstaan in de loop van 
een aan dit Verdrag onderworpen vervoer, volgens de toepasselijke wet kan leiden tot een 
vordering,  die niet op de vervoerovereenkomst  is gegrond,  zich beroepen op de bepa-
lingen van dit Verdrag, die zijn aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schade-
vergoedingen vaststellen of beperken.

Artikel  17  van  het  CMR-Verdrag  regelt  uitsluitend  de  aansprakelijkheid  van  de 
vervoerder voor verlies van of schade aan de door hem vervoerde zaken, alsmede voor 
vertraging in de aflevering. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor beschadiging of 
verlies van andere dan de vervoerde zaken wordt niet door het CMR-Verdrag doch door 
het toepasselijke nationale recht beheerst. Waar artikel 23 van het CMR-Verdrag spreekt 
van  geheel  of  gedeeltelijk  verlies  van  de  "goederen",  geeft  het  een  regeling  van  de 
aansprakelijkheid voor schade door geheel of gedeeltelijk verlies van de vervoerde zaken 
zoals bedoeld in artikel 17 van het CMR-Verdrag. De bepaling op het einde van artikel 
23,  vierde  lid,  van  het  CMR-Verdrag  geeft  een  uitwerking  van  hetgeen  overigens  in 
artikel 23 van het CMR-Verdrag is bepaald en betreft dan ook alleen schade door geheel 
of  gedeeltelijk  verlies  of  beschadiging van de vervoerde  zaken.  Artikel  23 geeft  geen 
regeling voor beschadiging of verlies van andere dan de vervoerde zaken. Hetzelfde geldt 
voor artikel 28 van het CMR-Verdrag dat een regeling geeft voor het geval waarin ter 
zake van verlies of beschadiging van de vervoerde zaken tegen de vervoerder een vorde-
ring wordt ingesteld die niet gegrond is op de vervoerovereenkomst maar op de wet.

Hieruit  blijkt  duidelijk  dat  schade die  tijdens de uitvoering van  een aan het  CMR-
Verdrag onderworpen vervoerovereenkomst aan andere dan de vervoerde goederen wordt 
toegebracht, niet door de schaderegeling van Hoofdstuk IV van het CMR-Verdrag (artikel 
17  en  volgende)  beheerst  wordt.  Het  feit  dat  de  vordering  zich  volledig  binnen  het 
contractuele  vervoerkader  situeert  dat  dwingendrechtelijk  door  het  CMR-Verdrag 
beheerst wordt, dat de schade is ontstaan tijdens het vervoer dat onderworpen is aan het 
CMR-Verdrag en dat de schade het gevolg is van de foutieve uitvoering van de overeen-
komst door de vervoerder(s), doet geen afbreuk aan deze overwegingen.

Het hof van beroep heeft aldus niet wettig kunnen beslissen dat de schade aan de in de 
vlaksilo opgeslagen goederen wel degelijk binnen het bereik van artikel 17 van het CMR-
Verdrag valt,  zodat de vervoerder ingevolge de slotzinsnede van artikel  23, vierde lid, 
("verdere  schadevergoeding  is  niet  verschuldigd")  van  het  CMR-Verdrag  voor  deze 
schade niet aansprakelijk is (schending van de artikelen 17, 23 en 28 van het Verdrag 
betreffende  de  Overeenkomst  tot  Internationaal  Vervoer  van  Goederen  over  de  Weg 
(CMR-Verdrag)).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 17 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst 
tot  internationaal  vervoer  van  goederen  over  de  weg,  hierna  CMR-Verdrag, 
bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is voor geheel of gedeeltelijk verlies en 
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voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de 
inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, alsmede 
voor vertraging in de aflevering.

Artikel 23 van het CMR-Verdrag preciseert de regels voor de berekening van 
de schadevergoeding verschuldigd door de vervoerder bij geheel of gedeeltelijk 
verlies van de goederen.

2.  Bij  beschadiging of verlies  van de vervoerde  goederen  komen krachtens 
artikel 23, vierde lid, naast de waarde van de goederen, enkel de vrachtprijs, de 
douanerechten en de overige met betrekking tot de vervoerde goederen gemaakte 
kosten in aanmerking voor vergoeding.

Het vierde lid houdt de beperking in dat andere dan de in artikel 23, vierde lid, 
vermelde schade die wordt veroorzaakt bij beschadiging of verlies van vervoerde 
goederen, niet voor vergoeding in aanmerking komt.

3. Uit deze artikelen volgt dat het CMR-Verdrag slechts de aansprakelijkheid 
van de vervoerder regelt voor het verlies of de beschadiging van de vervoerde 
goederen en voor de vertraging in de aflevering ervan. Het CMR-Verdrag regelt 
niet de aansprakelijkheid van de vervoerder voor andere schade en meer bepaald 
niet  voor  de  schade  toegebracht  aan  andere  dan  de  vervoerde  goederen,  die 
beheerst wordt door het toepasselijke nationale recht.

4.  De  appelrechters  stellen  vast  dat  de  vordering  niet  enkel  strekt  tot  de 
vergoeding van de schade aan de vervoerde goederen, maar ook aan de goederen 
die in een silo waren opgeslagen en waarmee de vervoerde goederen werden 
vermengd. Zij oordelen dat uit artikel 23.4, in fine, van het CMR-Verdrag, volgt 
dat de schade aan de in de silo opgeslagen goederen niet voor vergoeding in 
aanmerking komt.

5. Door aldus te oordelen dat de schade aan andere dan de vervoerde goederen 
van vergoeding is uitgesloten, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

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 
vernietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

16 januari  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 40

1° KAMER - 16 januari 2009

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
OVEREENKOMST - CURATOR - VERDERE UITVOERING - GEVOLG - PRESTATIES GELEVERD NA HET 
FAILLISSEMENT - VORDERING - AARD

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
FAILLISSEMENT - GEVOLGEN - CURATOR - VERDERZETTING - OPZEGGING - VERGOEDING - 
SCHULD - AARD

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - CURATOR - VERDERZETTING - GEVOLG - OPZEGGING - VERGOEDING - 
SCHULD - AARD

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
WERKNEMERS - LOON EN DE ERIN BEGREPEN VERGOEDINGEN - ARTIKEL 90 FAILL.W. 1997 - 
DRAAGWIJDTE - ARBEIDSOVEREENKOMST - CURATOR - VERDERZETTING - OPZEGGING - 
VERGOEDING - SCHULD - AARD

1º Wanneer de curator beslist een overeenkomst, die gesloten is voor de datum van het  
vonnis  van  faillietverklaring  en  waaraan  door  dit  vonnis  geen  einde  wordt  gemaakt, 
verder uit te voeren, geven enkel de prestaties geleverd na het faillissement recht op een 
vordering ten laste van de boedel1. (Art. 46, Faillissementswet 1997)

2º  en  3°   De  vergoedingen  die  verschuldigd  zijn  wegens  de  opzegging  van  een 
arbeidsovereenkomst,  die  gesloten  werd  voor  de  datum  van  het  vonnis  van 
faillietverklaring  en  die  door  de  curator  verder  werd  gezet  gedurende  de  tijdelijke  
voortzetting  van  de  handelsbedrijvigheid,  vormen  boedelschulden  in  zoverre  zij  
betrekking hebben op prestaties geleverd na het faillissement; het feit dat wanneer een 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd het recht op de opzeggingsvergoeding ontstaat op 
het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, wijzigt de aard van de vordering,  
met name of dit een schuld is van de boedel dan wel een schuld in de boedel, niet2. (Artt. 
46 en 90, Faillissementswet 1997)

4º Artikel 90 Faill.W. 1997, dat voorziet dat voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de  
Loonbeschermingswet  het  loon  en  de  in  het  loon  begrepen  vergoedingen  die  aan  
dezelfde  personen  verschuldigd  zijn  wegens  beëindiging  van  hun  dienstbetrekking,  
ongeacht  of  die  beëindiging  voor  of  na  de  faillietverklaring  plaatsheeft,  onder  de 
bevoorrechte schuldvorderingen worden opgenomen met dezelfde rang en ten belope 
van dezelfde bedragen als het voorrecht dat aan dezelfde personen wordt toegekend bij  
artikel 19, 3° bis, Hyp.W., bevat enkel een chronologisch criterium voor wat betreft de  
bevoorrechte  schuldvorderingen  van  de  in  de  Loonbeschermingswet  bedoelde 
werknemers  en  houdt  niet  in  dat  de  opzeggingsvergoeding  voor  een 

1 Zie E. DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten", R.W. 2003-04, (201) 210; A. ZENNER en I. 
VEROUGSTRAETE,  "Voortzetting  van  lopende  overeenkomsten  door  de  curators, 
verbrekingsvergoedingen en boedelschulden", T.B.H. 2004, 517-523.
2 Ibid.
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arbeidsovereenkomst  die  gesloten  werd  voor  de  datum  van  het  vonnis  van 
faillietverklaring  en  die  door  de  curator  verder  werd  gezet  gedurende  de  tijdelijke  
voortzetting van de handelsbedrijvigheid van de gefailleerde, integraal een schuld in de 
boedel vormt en niet een boedelschuld, in zoverre zij betrekking heeft op de prestaties 
geleverd na het faillissement. (Artt. 46 en 90, Faillissementswet 1997)

(K. T. A. d'IETEREN, J. BAYART, C. VAN BUGGENHOUT en  I. VAN DE MIEROP, als curatoren van het faillissement van 
de nv SABENA)

ARREST

(A.R. C.07.0484.N en C.08.0063.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  in  de  zaak  C.07.0484.N  en  in  de  zaak  C.08.0063.N is 
gericht tegen het arrest, op 27 juni 2006 gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in de zaak C.07.0484.N in zijn verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 46 en 90 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955;

-  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  de  autonomie  der  procespartijen,  ook 
beschikkingsbeginsel genoemd, volgens hetwelk in burgerlijke zaken alleen de partijen 
het proces sturen;

- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw beslissend, zegt voor 

recht dat de schuldvordering van de eiser een boedelschuld uitmaakt ten belope van de 
nettobedragen overeenstemmend met 760,21 euro en 384,46 euro bruto, veroordeelt de 
verweerders  tot  het  betalen van  deze nettobedragen,  vermeerderd  met  de vergoedende 
interesten aan 7 pct.  per jaar en de gerechtelijke  interesten vanaf  21 november  2001, 
beveelt  de opname van de schuldvordering van eiser ten belope van de nettobedragen 
overeenstemmend met 56.398,27 euro en 10.865,42 euro bruto in het bevoorrechte passief 
van het faillissement van de nv Sabena en dit op grond van artikel 19.3°bis, respectieve-
lijk artikel  19.4 van de Hypotheekwet,  verleent  akte  van de betaling van de som van 
29.117,09 euro die door de curatoren werd verricht en veroordeelt de eiser tot de helft van 
de kosten van alle aanleggen en legt de overige helft ten laste van de massa.

Het verantwoordt zijn beslissing o.a. met de overwegingen dat:
"13.  Aan de hand van de overgelegde stukken wordt  voldoende aangetoond dat (de 

verweerders),  die werden gemachtigd om de handelsbedrijvigheid van de gefailleerden 
verder te zetten, weloverwogen en ondubbelzinnig aan (de eiser) hebben gevraagd om zijn 
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arbeidsovereenkomst verder uit te voeren. Veertien dagen na de datum van het faillisse-
ment hebben zij dan deze overeenkomst beëindigd. Verder blijkt niet dat ter gelegenheid 
van dit verder zetten van de arbeidsovereenkomst na het faillissement, werd bedongen dat 
de schuldvordering van (de eiser) uit hoofde van deze overeenkomst integraal zou worden 
geregeld als een boedelschuld. 

14. Artikel 90 van de Faillissementswet  bepaalt het volgende:  'Voor  de werknemers 
bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, worden het loon, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, van die wet, en de 
in het loon begrepen vergoedingen die aan dezelfde personen verschuldigd zijn wegens 
beëindiging van hun dienstbetrekking, ongeacht of die beëindiging voor of na de failliet-
verklaring plaatsheeft, onder de bevoorrechte schuldvorderingen opgenomen met dezelfde 
rang en ten belope van dezelfde bedragen als het voorrecht dat aan dezelfde personen 
wordt toegekend bij artikel 19.3°bis, van de hypotheekwet van 16 december 1851'. Artikel 
46, §1, van dezelfde wet luidt als volgt: 'Na hun ambtsaanvaarding beslissen de curators 
onverwijld of zij de overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van 
faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder 
uitvoeren. De partij die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de cura-
tors aanmanen om die beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien geen verlenging 
van termijn is overeengekomen of indien de curators geen beslissing nemen, wordt  de 
overeenkomst geacht door toedoen van de curators te zijn verbroken vanaf het verstrijken 
van deze termijn, de schuldvordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn 
aan de medecontractant wegens de niet-uitvoering, wordt opgenomen in de boedel. Indien 
de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant recht, ten 
laste van de boedel, op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op 
prestaties geleverd na het faillissement'. 

15. Uit deze duidelijke wetsbepalingen en meer in het bijzonder uit artikel 46, laatste 
lid,  van  de  Faillissementswet,  volgt  dat  enkel  als  boedelschuld  wordt  beschouwd  de 
verbintenis  in  zoverre  zij  betrekking  heeft  op prestaties  geleverd  na het  faillissement. 
Deze oplossing respecteert het beginsel van de gelijke behandeling van de schuldeisers en 
het belang van de boedel. 

16. In voorliggend geval gaat de betwisting over een verbrekingsvergoeding en over het 
vakantiegeld  bij  uitdiensttreding.  Om vast  te stellen welk deel van deze vergoedingen 
betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement, dient een pro rata berekening 
dient te worden gemaakt op basis van de duur van elk van deze periodes. Aangezien (de 
eiser) in dienst trad op 19 oktober 1998, de nv Sabena op 7 november 2001 failliet werd 
verklaard  en  de  arbeidsovereenkomst  van  (de  eiser)  op  21  november  2001  werd 
verbroken, besluit het hof dat op een totale tewerkstellingsduur van 1.130 dagen, vijftien 
dagen  of  1,33  pct.  van  de  tewerkstelling  prestaties  vertegenwoordigen  die  geleverd 
werden na het faillissement (vanaf 7 november 2001 00.000 uur tot en met 21 november 
2001).  Wat  de verbrekingsvergoeding  betreft,  die  bruto  57.158,48  euro  bedraagt,  kan 
derhalve slechts het nettobedrag dat overeenstemt met 760,21 euro bruto als boedelschuld 
worden  beschouwd.  Wat  het  vakantiegeld  bij  uitdiensttreding  betreft,  kan  slechts  dat 
gedeelte van het enkel en dubbel vakantiegeld voor het vakantiedienstjaar 2001 - vakan-
tiejaar 2002 dat betrekking heeft op de prestaties geleverd na het faillissement, als een 
boedelschuld  worden  beschouwd.  Volgens  stuk  10  van  het  (dossier)  van  (de  eiser) 
bedraagt dit 15.509 frank of 384,46 euro bruto, zodat het nettobedrag dat overeenstemt 
met deze som als boedelschuld kan worden beschouwd. Op deze boedelschulden zijn de 
vergoedende en gerechtelijke interesten verschuldigd vanaf 21 november 2001. Voor het 
overige, namelijk tot beloop van de nettobedragen beantwoordend aan 56.398,27 euro en 
10.865,865,42 euro bruto, moet de schuldvordering van (de eiser) worden opgenomen in 
het  bevoorrechte  passief  op  basis  van  de  artikelen  19,  3°bis  en  19.4  van  de 
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Hypotheekwet".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 

1997 zijn de curators gehouden na hun ambtsaanvaarding onverwijld te beslissen of zij de 
overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en 
waaraan  door dat  vonnis  geen  einde wordt  gemaakt,  al  dan niet  verder  uitvoeren.  De 
eerste zin van het tweede lid laat de medecontractant toe de curators aan te manen die 
beslissing te nemen binnen de vijftien dagen. De tweede zin van het tweede lid bepaalt dat 
indien geen verlenging van termijn overeengekomen is of indien de curators geen beslis-
sing nemen, de overeenkomst geacht wordt verbroken te zijn door toedoen van de curators 
vanaf het verstrijken van deze termijn en dat de schuldvordering van de schade die even-
tueel  verschuldigd  zou  zijn  aan  de  medecontractant  wegens  de  niet-uitvoering,  wordt 
opgenomen in de boedel. Overeenkomstig het derde lid, ten slotte, heeft de medecontrac-
tant, indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, ten laste van de boedel 
recht op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties gele-
verd na het faillissement.

Artikel 90 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat: "Voor de werkne-
mers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, worden het loon, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, van die 
wet, en de in het loon begrepen vergoedingen die aan dezelfde personen verschuldigd zijn 
wegens beëindiging van hun dienstbetrekking, ongeacht of die beëindiging voor of na de 
faillietverklaring plaatsheeft, onder de bevoorrechte schuldvorderingen opgenomen, met 
dezelfde rang en ten belope van dezelfde bedragen als het voorrecht  dat aan dezelfde 
personen wordt toegekend bij artikel 19, 3°bis, van de hypotheekwet van 16 december 
1851".

Uit deze bepalingen, en meer in het bijzonder uit het bepaalde van artikel 46, derde lid, 
dat voorschrijft dat indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, de mede-
contractant recht heeft,  ten laste van de boedel, op de uitvoering van de verbintenis in 
zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement, volgt enkel dat het 
betalen van het loon voor prestaties geleverd voor het faillissementsvonnis, van dat recht 
uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Het recht op een opzeggingsvergoeding ontstaat slechts op het ogenblik van de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien is de opzeggingsvergoeding wettelijk bere-
kend in functie van de anciënniteit die wordt gebaseerd op de volledige overeenkomst. 
Het uitdrukkelijk voortzetten van de arbeidsovereenkomst impliceert in beginsel dat de 
curator alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen overneemt, dus ook die welke 
verband houden met het beëindigen van die overeenkomst. Het feit dat, ter gelegenheid 
van dit verderzetten van de arbeidsovereenkomst na het faillissement, niet werd bedongen 
dat de schuldvordering van de werknemer in hoofde van deze overeenkomst integraal zou 
worden geregeld als een boedelschuld, doet geen afbreuk aan deze overwegingen.

Hieruit  volgt  dat  indien  de  curators,  gedurende  de  tijdelijke  voortzetting  van  de 
handelsbedrijvigheid  van  de  gefailleerde,  de  arbeidsovereenkomsten  verderzetten,  de 
schulden die het gevolg zijn van de opzegging van die overeenkomsten integraal boedel-
schulden zijn.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de curatoren, die werden gemachtigd om 
de handelsbedrijvigheid van de gefailleerde verder te zetten, weloverwogen en ondubbel-
zinnig aan de eiser gevraagd hebben om zijn arbeidsovereenkomst verder uit te voeren, 
dat de overeenkomst veertien dagen later werd beëindigd, en dat verder niet blijkt dat ter 
gelegenheid  van  dit  verderzetten  van  de  arbeidsovereenkomst  na  het  faillissement 
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bedongen werd dat de schuldvordering van eiser uit hoofde van deze overeenkomst inte-
graal zou worden geregeld als een boedelschuld.

Het hof van beroep heeft aldus niet wettig kunnen beslissen, op grond van deze vast-
stellingen, dat de verbrekingsvergoeding pro rata zou moeten worden opgedeeld als een 
schuld in of van de boedel, naargelang van de duur van de tewerkstelling voor en na het 
faillissementsvonnis (schending van de artikelen 46 en 90 van de Faillissementswet).

Het bestreden arrest, voor zover het zou dienen te worden gelezen als hebbende geoor-
deeld dat het engagement van de curator een vereiste vormt opdat de verbrekingsvergoe-
ding integraal  een boedelschuld is,  voegt  aan de artikelen  46 en 90 van  de Faillisse-
mentswet  een voorwaarde  toe die  daarin  niet  voorkomt  en schendt  derhalve  de voor-
noemde wetsbepalingen.

Tweede onderdeel
De rechter  kan  geen  geschil  opwerpen  dat  niet  indruist  tegen  de openbare  orde en 

waarvan de partijen in hun conclusie het bestaan hebben uitgesloten (algemeen rechtsbe-
ginsel betreffende de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd, 
zoals aangewezen in het middel).

Hij  kan  geen  uitspraak doen over  niet  gevorderde  zaken  (artikel  1138,  2°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek).

Uit artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden volgt daarenboven dat de partijen bij het proces de moge-
lijkheid moeten krijgen tegenspraak te voeren over alle stukken of argumenten die een 
invloed kunnen hebben op de beslissing van de rechter.

In zijn beroepsconclusie voerde de eiser aan dat in geval van verderzetting van de acti-
viteit door de curator, de verbrekingsvergoeding, zelfs onder het nieuwe regime, integraal 
een boedelschuld uitmaakt.

De  verweerders  meenden  integendeel  dat  de  artikelen  46  en  90  van  de  Faillisse-
mentswet leiden tot het verdringen van alle verbrekingsvergoedingen van de overeenkom-
sten naar het passief in de boedel, zelfs indien de curator tijdelijk de overeenkomst heeft 
voortgezet.

Het bestreden arrest, nu het ambtshalve beslist dat de verbrekingsvergoeding pro rata 
zou moeten worden verdeeld als een schuld in of van de boedel, naargelang van de duur 
van de tewerkstelling voor en na het faillissementsvonnis, terwijl de conclusies van beide 
partijen een dergelijke  stelling uitsloten, schendt artikel  1138, 2°,  van het Gerechtelijk 
Wetboek en miskent het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genoemd.

Het bestreden arrest, nu het op dat ambtshalve aangevoerde middel acht slaat zonder 
het te onderwerpen aan de tegenspraak van de partijen, miskent daarenboven het recht van 
verdediging van de eiser (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verde-
diging) evenals het recht van eiser op een eerlijk proces door een onafhankelijke en onpar-
tijdige  rechterlijke  instantie  (schending  van  artikel  6.1  van  het  Europees  Verdrag  tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 
1950 en, voor zoveel als nodig, van de wet van 13 mei 1955 tot goedkeuring van dat inter-
nationaal verdrag)".

De eisers voeren in de zaak C.08.0063.N in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 46, §1, 90 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna: 

Faillissementswet).
Aangevochten beslissingen
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Het hof van beroep doet het beroepen vonnis teniet en opnieuw beslissend, zegt voor 
recht dat de opzeggingsvergoeding, waarop de verweerder gerechtigd is, een boedelschuld 
uitmaakt pro rata de duur van de tewerkstelling na het faillissementsvonnis, meer bepaald 
tot beloop van het nettobedrag overeenstemmend met 760,21 euro bruto, veroordeelt de 
eisers tot het betalen aan de verweerder van dit nettobedrag, vermeerderd met de vergoe-
dende intresten aan 7 pct. per jaar en de gerechtelijke interesten vanaf 21 november 2001.

Deze beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"13.  Aan de hand van de overgelegde stukken wordt  voldoende aangetoond dat (de 

eisers), die werden gemachtigd om de handelsbedrijvigheid van de gefailleerde verder te 
zetten, weloverwogen en ondubbelzinnig aan (de verweerder) hebben gevraagd om zijn 
arbeidsovereenkomst verder uit te voeren.

Veertien dagen na de datum van het faillissement hebben zij dan deze overeenkomst 
beëindigd.

Verder blijkt niet dat ter gelegenheid van dit verder zetten van de arbeidsovereenkomst 
na  het  faillissement,  werd  bedongen  dat  de  schuldvordering  van  (de  verweerder)  uit 
hoofde van deze overeenkomst integraal zou worden geregeld als een boedelschuld.

14. Artikel 90 van de Faillissementswet bepaalt het volgende: (...) Artikel 46, §1, van 
dezelfde wet luidt als volgt: (...)

15. Uit deze duidelijke wetsbepalingen en meer in het bijzonder uit artikel 46, laatste 
lid,  van  de  Faillissementswet  volgt  dat  enkel  als  boedelschuld  wordt  beschouwd,  de 
verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement.

Deze oplossing respecteert het beginsel van de gelijke behandeling van de schuldeisers 
en het belang van de boedel.

16. In voorliggend geval gaat de betwisting over een verbrekingsvergoeding en over het 
vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Om vast te stellen welk deel van deze vergoedingen betrekking heeft op prestaties gele-
verd na het faillissement, dient een pro rata berekening te worden gemaakt op basis van de 
duur van elk van deze periodes.

Aangezien  (de verweerder)  in  dienst  trad  op 19  oktober  1998,  de  nv Sabena  op 7 
november 2001 failliet werd verklaard en de arbeidsovereenkomst van (de verweerder) op 
21 november 2001 werd verbroken, besluit het (hof van beroep) dat op een totale tewerk-
stellingsduur van 1.130 dagen, vijftien dagen of 1,33 pct. van de tewerkstelling prestaties 
vertegenwoordigen  die  geleverd  werden  na het  faillissement  (vanaf  7  november  2001 
00.00 uur tot en met 21 november 2001).

Wat de verbrekingsvergoeding betreft, die bruto 57.158,48 euro bedraagt, kan derhalve 
slechts het nettobedrag dat overeenstemt met 760,21 euro bruto als boedelschuld worden 
beschouwd.

Op deze boedelschulden zijn de vergoedende en gerechtelijke interesten verschuldigd 
vanaf 21 november 2001".

Grieven
Schending van de artikelen 46, §1, 90 en 99 van de Faillissementswet.
1. Het bestreden arrest stelt het volgende vast: de verweerder trad op 19 oktober 1998 

in dienst van nv Sabena in faillissement;
- bij vonnis van 7 november 2001 van de rechtbank van koophandel werd nv Sabena 

failliet verklaard;
- de eisers werden aangesteld als curators en werden gemachtigd om de handelsactivi-

teit van de gefailleerde voort te zetten;
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- de overgelegde stukken tonen aan dat de eisers aan de verweerder hebben gevraagd 
om zijn arbeidsovereenkomst verder uit te voeren;

- veertien dagen na de datum van faillissement  hebben de eisers de arbeidsovereen-
komst met de verweerder beëindigd bij aangetekend schrijven van 21 november 2001;

- de arbeidsrechtbank begrootte het bedrag van de opzeggingsvergoeding op 57.158,48 
euro bruto;

-  de verweerder  hield voor dat de opzeggingsvergoeding integraal  een boedelschuld 
was;

- volgens de eisers was verweerder hoogstens titularis van een schuldvordering in de 
boedel.

2. De volgende wettelijke bepalingen zijn te dezen van toepassing:
- artikel 46, §1, van de Faillissementswet, waarvan de tekst overeenstemt met artikel 46 

zoals van kracht voor de wet van 15 juli 2005:
Na hun ambtsaanvaarding beslissen de curators onverwijld of zij de overeenkomsten 

die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat 
vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder uitvoeren.

De  partij  die  de  overeenkomst  met  de  gefailleerde  heeft  gesloten,  kan  de  curators 
aanmanen om die beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien geen verlenging van 
termijn is overeengekomen of indien de curators geen beslissing nemen, wordt de over-
eenkomst geacht door toedoen van de curators te zijn verbroken vanaf het verstrijken van 
deze termijn; de schuldvordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan 
de medecontractant wegens de niet-uitvoering, wordt opgenomen in de boedel.

Indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant 
recht, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij betrek-
king heeft op prestaties geleverd na het faillissement.

- artikel 90 van de Faillissementswet:
Voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 

bescherming van het loon der werknemers, worden het loon, zoals bepaald in artikel 2, 
eerste lid, van die wet, en de in het loon begrepen vergoedingen die aan dezelfde personen 
verschuldigd zijn wegens beëindiging van hun dienstbetrekking, ongeacht of die beëindi-
ging voor of na de faillietverklaring plaatsheeft, onder de bevoorrechte schuldvorderingen 
opgenomen met dezelfde rang en ten belope van dezelfde bedragen als het voorrecht dat 
aan dezelfde personen wordt toegekend bij artikel 19, 3°bis, van de hypotheekwet van 16 
december 1851.

- artikel 99 van de Faillissementswet:
Het bedrag van het actief van de gefailleerde wordt onder de schuldeisers verdeeld naar 

evenredigheid  van  hun vorderingen  en na aftrek  van  de  kosten  en  uitgaven  voor  het 
beheer van de failliete boedel, van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de gefailleerde 
en zijn gezin en van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is.

3.1.  Uit  de  parlementaire  voorbereiding  van  de  Faillissementswet  blijkt  dat  het  de 
bedoeling van de wetgever was om na het faillissement, indien de schuldeisers hierdoor 
niet werden benadeeld, de economische activiteit te behouden en indien mogelijk de over-
dracht van een onderneming in werking te realiseren zonder evenwel de boedelschulden te 
doen toenemen met het aanzienlijke sociale passief gevormd door de opzeggingsvergoe-
dingen van de werknemers wiens bestaande arbeidsovereenkomst door de curators werd 
verdergezet,  zoals te dezen (Kamer,  Buitengewone zitting 1991-1992,  631/1, Memorie 
van Toelichting, p. 25; artikel 75, §4, Faillissementswet).

3.2. Aanvankelijk bepaalde het ontwerp van de Faillissementswet dat de werknemers, 
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wiens bestaande arbeidsovereenkomst door de curator werd verdergezet, zoals te dezen, 
bij de beëindiging ervan, recht hadden op een forfaitaire opzegtermijn van zes weken of 
een compensatoire opzeggingsvergoeding ten laste van de boedel plus een opzeggingsver-
goeding  voor  de  tewerkstellingsperiode  voor  het  vonnis  tot  faillietverklaring,  die  het 
karakter  van  schuld  in  de  boedel  behield  (Kamer,  Buitengewone  zitting  1991-1992, 
631/1-91/92 (B.Z.), p. 133-134, Art. 46, niet aangenomen, p. 24).

Deze bepaling werd weggelaten met de uitdrukkelijke  verantwoording dat "Het  niet 
aangewezen (blijkt) de arbeidsovereenkomsten anders te behandelen dan de overige over-
eenkomsten (waarvoor de regeling in artikel 45 (thans 46, §1) is opgenomen)". (Kamer, 
zitting 1994-1995, 631/11-91/92 (B.Z.), Amendementen, nr. 97 van de regering, p. 2, art. 
46).

Indien het de bedoeling van de wetgever was de curators aan te moedigen de continuï-
teit van de activiteiten van de gefailleerde te bewaren, was het dus echter niet de bedoe-
ling om aan de werknemers,  die voorlopig door de curator werden tewerkgesteld,  een 
opzeggingsvergoeding ten laste van de boedel toe te kennen voor de periode van tewerk-
stelling na het faillissement.

Bijgevolg  diende  de  wetgever,  gelet  op  voormelde  doelstelling,  aan  de  curator  de 
mogelijkheid te bieden de bestaande arbeidsovereenkomsten verder uit te voeren zonder 
dat de kwestieuze opzeggingsvergoeding een boedelschuld vormde.

3.3. Het ontwerp van artikel (thans) 46, §1, luidde aanvankelijk als volgt:
"Indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant 

recht,  ten laste van de boedel,  op de uitvoering van zijn schuldvordering voor wat  de 
periode  na  het  faillissement  betreft."  (Kamer,  Buitengewone  zitting  1991-1992, 
631/1-91/92, p. 133, Artikel 45 thans artikel 46, §1; eigen benadrukking).

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd er letterlijk "in alle duidelijkheid gesteld 
dat in het geval van (thans artikel 46, §1, derde lid), de schuldeiser natuurlijk enkel ten 
laste van de massa recht heeft op de betaling van de prestaties geleverd in uitvoering van 
een  overeenkomst  voor  wat  de  periode  na  de  uitspraak  van  het  faillissement  betreft' 
(Kamer, zitting 1994-1995, nr. 631/4 - 91/92 (B.Z.) amendementen, nr. 36 van de heer De 
Clerck, artikel 45, p. 18; eigen benadrukking).

De oorspronkelijke tekst werd als volgt geamendeerd: "op de uitvoering van de verbin-
tenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement". (ibidem).

Het begrip "periode" werd dus vervangen door "prestaties", zodat duidelijk tot uiting 
kwam dat de wetgever de schuld van de massa wou beperken.

Dit amendement  werd aangenomen en stemt overeen met de bewoordingen van het 
huidige artikel 46, §1, in fine, van de Faillissementswet.

3.4.  Uit  het  voorgaande  blijkt  dus  duidelijk  dat  het  de  uitdrukkelijke  wil  van  de 
wetgever was ingeval een bestaande arbeidsovereenkomst door de curator werd verder-
gezet, zoals te dezen, om de boedelschuld te beperken tot de vergoeding van de prestaties 
van de werknemer van na het faillissement.

Het lag daarentegen duidelijk niet in de bedoeling van de wetgever om de opzeggings-
vergoeding, pro rata de periode van tewerkstelling na het faillissement, als verbintenis die 
betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement in de zin van artikel 46, §1, in 
fine, van de Faillissementswet en als boedelschuld aan te merken.

De bestreden beslissing die de litigieuze opzeggingsvergoeding pro rata de duur van de 
tewerkstelling na het  faillissementsvonnis  aanmerkt  als een vergoeding die  betrekking 
heeft op prestaties geleverd na het faillissement in de zin van artikel 46, §1, in fine, van de 
Faillissementswet en als een boedelschuld, schendt bijgevolg deze wetsbepaling.
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4. Het vonnis tot faillietverklaring vormt bovendien de kiem van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst  en het  ontstaan van het  recht  op een opzeggingsvergoeding.  Dit 
recht ontstaat dus niet uit de beslissing van de curator, die als het ware geen werkgever is, 
om de bestaande arbeidsovereenkomst verder uit te voeren in de zin van gezegd artikel 
46, §1.

Wanneer de curator na het faillissement de economische activiteit tijdelijk behoudt en 
indien mogelijk de overdracht van de onderneming in werking beoogt, zoals te dezen, 
doet deze wijze van realisatie van de activa immers geen afbreuk aan het beginsel dat de 
activiteit  van  de  gefailleerde  wordt  stopgezet  door  het  vonnis  tot  faillietverklaring 
(Kamer, Buitengewone zitting 1991-1992, 631/1-91 (B.Z.), Memorie van toelichting, p. 
24; Cass. 19 april 2004, A.R. nr. S.03.0078.N; Cass 22 februari  1999, AC 1999, 103; 
Cass. 20 januari 1994, A.R. nr. C.93.0184.F).

Het is een fundamentele regel dat alle beheersbeslissingen van een faillissementscurator 
per definitie juridisch "eindig" zijn: liquideren brengt onmiddellijk of op termijn de beëin-
diging van  de (steeds voorlopig  lopende)  overeenkomsten  met  zich mee.  Zelfs  in  het 
uitzonderlijke geval van de voortzetting van de onderneming wordt de eigenlijke vereffe-
ning - verdeling slechts uitgesteld omdat het door de curator gevoerde beheer over de 
onderneming geschiedt in het perspectief dat een ander dan de gefailleerde de onderne-
ming zal voortzetten; de voortgezette onderneming is bestemd om losgeweekt te worden 
van het (buiten bezit gestelde) vermogen van de gefailleerde ondernemer/schuldenaar.

Volgens de Belgische wetgeving kan een faillissement niet eindigen in een akkoord 
waardoor de schuldenaar zijn bedrijf zou kunnen voortzetten. Elke medecontractant van 
de insolvent geworden schuldenaar dient dus vanaf het vonnis van faillietverklaring reke-
ning te houden met de eindigheid van de lopende overeenkomst die hem met de gefail-
leerde verbindt; zelfs in het geval de curator een overeenkomst tot zich trekt in het raam 
van zijn conservatoir  of executoir beheer dan wel  om de onderneming voort  te zetten, 
moet  hij  weten dat dit  enkel  voorlopig kan zijn:  de curator heeft  immers  (slechts) de 
wettelijke (bevoegdheids)plicht om te vereffenen.

Uit  het  voorgaande  volgt  dat  de  litigieuze  opzeggingsvergoeding,  die  haar  ontstaan 
vindt  in het vonnis  van faillietverklaring en niet in de beslissing van de eisers om de 
bestaande arbeidsovereenkomst met de verweerder, conform gezegd artikel 46, §1, verder 
te zetten, integraal een schuld in de boedel vormt en niet een boedelschuld pro rata de 
duur van de tewerkstelling na het faillissementsvonnis.  Het hof van beroep dat anders 
beslist, te weten dat de litigieuze opzeggingsvergoeding een boedelschuld is pro rata de 
duur van de tewerkstelling na het faillissementsvonnis, schendt bijgevolg artikel 46, §1, in 
fine, van de Faillissementswet.

5. Boedelschulden zijn de schulden die na het faillissement zijn ontstaan en die door de 
curator werden aangegaan als beheerder van de failliete boedel (artikel 99 F.W.; Cass. 4 
februari 2005, A.R. nr. C.03.0202.N).

Het begrip boedelschulden dient op beperkende wijze uitgelegd te worden (artikel 99 
F.W.; Cass. 20 januari 1994, A.R. nr. C.93.0184.F).

Hieruit volgt dat artikel 46, §1, in fine, van de Faillissementswet beperkend dient uitge-
legd te worden, rekening houdend met, zoals hierboven gesteld, de uitdrukkelijke wil van 
de wetgever en het feit dat de opzeggingsvergoeding voortvloeit uit het vonnis van fail-
lietverklaring en niet uit de beslissing van de curators om de bestaande arbeidsovereen-
komst verder te zetten. Bijgevolg heeft  de litigieuze opzeggingsvergoeding pro rata de 
duur van de tewerkstelling na het faillissementsvonnis niet het karakter van boedelschuld. 
Het bestreden arrest dat anders beslist en oordeelt dat de litigieuze opzeggingsvergoeding 
het karakter van boedelschuld heeft pro rata de duur van de tewerkstelling na het faillisse-
mentsvonnis  schendt  bijgevolg  artikel  46,  §1,  in  fine,  en  artikel  99  van  de  Faillisse-
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mentswet, nu het aan de begrippen verbintenis die betrekking heeft op prestaties geleverd 
na  het  faillissement  en  boedelschuld  in  de  zin  van  deze  wetsbepalingen  een  ruimere 
draagwijdte toekent dan uit deze wetsartikelen voortvloeit.

6.  Op  grond  van  het  hierboven  weergegeven  artikel  90  van  de  Faillissementswet 
worden de in het loon begrepen vergoedingen die verschuldigd zijn wegens beëindiging 
van  de  dienstbetrekking,  ongeacht  of  die  beëindiging  voor  of  na  de  faillietverklaring 
plaatsheeft,  opgenomen onder de bevoorrechte schuldvorderingen van artikel 19, 3°bis, 
van de Hypotheekwet.

Indien, zoals te dezen, de curator een arbeidsovereenkomst, die bestond voor de failliet-
verklaring, na de faillietverklaring verderzet en vervolgens beëindigt, dan heeft de beëin-
diging  van  de dienstbetrekking  plaats  na de faillietverklaring  in  de zin van voormeld 
artikel 90. Dit voert geen onderscheid in naargelang de opzeggingsvergoeding betrekking 
heeft op de tewerkstellingsperiode voor of na het faillissement. De opzeggingsvergoeding 
waarop de werknemer, in casu de verweerder, bijgevolg recht heeft vormt integraal een 
bevoorrechte schuld in de massa en niet een boedelschuld pro rata de duur van de tewerk-
stelling na het faillissementsvonnis.

Het hof van beroep dat anders oordeelt, te weten dat de litigieuze opzeggingsvergoe-
ding een boedelschuld is pro rata de duur van de tewerkstelling na het faillissements-
vonnis, schendt bijgevolg artikel 90 van de Faillissementswet naar luid waarvan de opzeg-
gingsvergoeding een bevoorrechte schuld in de massa is zonder onderscheid naargelang 
ze betrekking heeft op de tewerkstellingsperiode vóór of na het faillissement.

Besluit: 
De bestreden beslissing waarbij het hof van beroep het beroepen vonnis teniet doet en 

opnieuw beslissend,  voor  recht zegt  dat de opzeggingsvergoeding,  waarop  verweerder 
gerechtigd is, een boedelschuld uitmaakt pro rata de duur van de tewerkstelling na het 
faillissementsvonnis, meer bepaald tot beloop van het nettobedrag overeenstemmend met 
760,21 euro bruto, en de eisers veroordeelt tot het betalen aan de verweerder van dit netto-
bedrag, vermeerderd met de vergoedende interesten aan 7 pct. per jaar en de gerechtelijke 
interesten vanaf 21 november 2001, is bijgevolg niet naar recht verantwoord wegens elk 
van de hierboven ingeroepen redenen (supra, nr. 3 - 6).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. 

De zaken dienen te worden gevoegd.

Zaak C.O7.O484.N 

Eerste onderdeel

1. Het te dezen toepasselijk artikel 46 van de Faillissementswet, bepaalt: "Na 
hun ambtsaanvaarding beslissen de curators onverwijld of zij de overeenkomsten 
die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan 
door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder uitvoeren.

De partij die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de cura-
tors aanmanen om die beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien geen 
verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curators geen beslissing 
nemen,  wordt  de  overeenkomst  geacht  door  toedoen  van  de  curators  te  zijn 
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verbroken  vanaf  het  verstrijken van deze termijn;  de  schuldvordering van de 
schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens de 
niet-uitvoering, wordt opgenomen in de boedel.

Indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecon-
tractant  recht,  ten laste van de boedel,  op de uitvoering van de verbintenis in 
zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement".

2.  Artikel  46,  derde  lid,  maakt  aldus  een  onderscheid,  wanneer  de curator 
beslist de overeenkomst uit te voeren, tussen de prestaties geleverd vóór en deze 
geleverd na het faillissement. Alleen de prestaties geleverd na het faillissement 
geven recht op een vordering ten laste van de boedel.

3. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, ontstaat het recht op de 
opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst. 
De aard van de vordering, met name of dit een schuld is van de boedel dan wel 
een schuld in de boedel, wordt hierdoor niet gewijzigd. 

De vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de opzegging van een arbeids-
overeenkomst vormen, in zoverre zij betrekking hebben op prestaties geleverd na 
het faillissement, boedelschulden.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat indien de curators gedurende de tijde-
lijke voortzetting van de handelsbedrijvigheid van de failliet, de arbeidsovereen-
komsten verderzetten, de schulden die het gevolg zijn van de opzegging van die 
overeenkomsten integraal boedelschulden zijn, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

5. De verweerders voerden in de appelconclusie aan dat de artikelen 46 en 90 
van de Faillissementswet leiden tot het verdringen van alle verbrekingsvergoe-
dingen naar aanleiding van het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten, naar 
het passief in de boedel, zelfs indien de curator tijdelijk de overeenkomst heeft 
voortgezet.

De eiser concludeerde dat in geval van verderzetting van de activiteit door de 
curator, de verbrekingsvergoeding, integraal een boedelschuld uitmaakt.

6. De appelrechters overwegen dat te dezen de verbrekingsvergoeding pro rata 
moet  worden  verdeeld  als  een  schuld  in  of  van  de  boedel,  op  basis  van  de 
periode van de tewerkstelling voor en na het faillissementsvonnis.

7. Door aldus te oordelen, werpen zij geen beslissing op die door de partijen in 
conclusie  was  uitgesloten  en  waarover  zij  geen  tegenspraak  hebben  kunnen 
voeren.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Zaak C.08.0063.N 

8.  Uit  het  antwoord  op  het  eerste  onderdeel  van  het  middel  in  de  zaak 
C.07.0484.N volgt dat vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de opzegging 
van de arbeidsovereenkomst, in zoverre zij betrekking hebben op prestaties gele-
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verd na het faillissement, boedelschulden zijn.

9.  Artikel  90  van  de  Faillissementswet,  bepaalt  dat  voor  de  werknemers 
bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, het loon en de in het loon begrepen vergoedingen 
die aan dezelfde personen verschuldigd zijn wegens beëindiging van hun dienst-
betrekking, ongeacht of die beëindiging voor of na de faillietverklaring plaats-
heeft,  onder  de  bevoorrechte  schuldvorderingen  worden  opgenomen  met 
dezelfde rang en ten belope van dezelfde bedragen  als  het  voorrecht  dat  aan 
dezelfde personen wordt toegekend bij artikel 19, 3° bis, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851.

Vermeld artikel 90 bevat enkel een chronologisch criterium voor wat betreft de 
bevoorrechte schuldvorderingen van de in de wet van 12 april 1965 bedoelde 
werknemers.

Het houdt niet in dat in een geval zoals te dezen, de opzeggingsvergoeding 
integraal een schuld in de boedel vormt, en niet een boedelschuld, in zoverre zij 
betrekking heeft op de prestaties geleverd na het faillissement.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Dictum 

Het Hof,

Voegt de zaken C.07.0484.N en C.08.0063.N.

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt  de  eiser  in  de  kosten  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak 
C.07.0484.N.

Veroordeelt  de  eisers  in  de  kosten  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak 
C.08.0063.N.

16 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Mahieu en Maes.

Nr. 41

1° KAMER - 16 januari 2009

KIND - DERDE - RECHT OP PERSOONLIJK CONTACT - BIJZONDERE AFFECTIEVE BAND - BELANG VAN 
HET KIND - BEOORDELING

Als blijkt dat de verzoeker tot toekenning van het recht op persoonlijk contact met het kind 
een bijzondere affectieve band heeft met het kind maar dat een affectieve band van het 
kind met de verzoeker niet of niet meer bestaat, komt het aan de jeugdrechtbank toe na 
te gaan of de toekenning van een persoonlijk contact in het belang is van het kind. (Art. 
375bis, B.W. en 3.1 Kinderrechtenverdrag) 
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(V. e.a. T. S)

ARREST

(A.R. C.07.0563.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind 

opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 en bij decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap van 15 mei 1991;

- artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij  het  bestreden arrest  van  4 juni  2007 verklaart  de  jeugdkamer  van  het  Hof van 

Beroep te Antwerpen het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond, doet 
het vonnis van 19 oktober 2006, waarbij de vordering van de verweerder tot toekenning 
van een recht op persoonlijk contact met het kind van de eisers onontvankelijk verklaard 
werd, teniet,  verklaart  de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en 
gegrond en kent aan de verweerder een recht op persoonlijk contact toe op grond van 
artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek met het kind Z.V., geboren op 21 mei 2002, à 
rato van één zondagnamiddag per maand van 14 uur tot 19 uur, bij gebreke aan minnelijke 
regeling telkens de eerste zondag der maand, kind te halen en terug te brengen door de 
verweerder, en dit op de volgende gronden:

"dat  (de  verweerder)  niet  de  biologische  vader  is  van  het  kind  Z.,  geboren  op 
21/5/2002;

dat hij echter stelt dat hij steeds gezorgd heeft voor het kind gedurende de feitelijke 
relatie die bestaan heeft tussen partijen en het feitelijk gezin dat partijen gevormd hebben 
en zich binnen het gezin als naar de buitenwereld toe gedragen heeft als een echte vader 
voor Z.;

dat de eerste (eiseres) stelt dat zij slechts kortstondig met (de verweerder) heeft samen-
gewoond en (de verweerder) zich in het prille begin als zorgvader voordeed, doch zich 
zeer spoedig overgaf aan overmatig alcoholgebruik en haar en het kind aan hun lot over-
liet;

dat ze stelt dat (de verweerder) nooit financieel heeft bijgedragen aan het huisgezin en 
zijn geld besteedde aan de aankoop van sigaretten, drank en seksfilms;

dat vaststaat dat partijen een feitelijk gezin hebben gevormd en (de verweerder) zich als 
de  vader  van  het  kind  heeft  gedragen,  ook naar  de buitenwereld  toe  en  dit  duidelijk 
bewezen voorkomt op grond van overgelegde foto's,  waaruit  blijkt  dat hij geruime tijd 
heeft samengewoond met (de eiseres) gezien het kind gefotografeerd staat als baby met 
(de verweerder) en later als kleuter;
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dat partijen samen een huis hebben gekocht en er duidelijk een affectieve band bestond 
tussen het kind en de vader zoals volgt op grond van het gevoerde maatschappelijk onder-
zoek, doch deze affectieve band thans niet meer bestaat in hoofde van het kind volgens de 
justitieassistente en dit louter door het tijdsverloop van het proces;

dat blijkt  dat (de verweerder) zeer spoedig na het beëindigen van de relatie met (de 
eiseres) een procedure voor de jeugdrechtbank heeft ingeleid, doch de procedure geruime 
tijd heeft aangesleept, zodat het kind thans geen herinnering meer blijkt te hebben aan (de 
verweerder);

dat derhalve op grond van de overgelegde stukken door (de verweerder) en het maat-
schappelijk  onderzoek  mag aangenomen  worden  dat  (de verweerder)  geruime  tijd  als 
vader van het kind werd beschouwd en ook op die wijze door het kind zelf gezien werd;

dat (de verweerder) van de ene dag op de andere door de moeder werd opzij gezet en in 
het  begin  geprobeerd  heeft  om de  contacten  op  minnelijke  wijze  op  te  starten,  doch 
moeder dit verijdeld heeft en dusdanig zelf de vervreemding en verdwijning van de affec-
tiviteit van het kind ten opzichte van (de verweerder) in de hand heeft gewerkt;

dat het kind thans vijf jaar oud is en deze affectieve band spoedig kan terugkeren, eens 
er terug contacten worden gelegd tussen (de verweerder) en het kind;

dat de beschuldigingen van (de eisers) aan het adres van (de verweerder) geensdeels 
bewezen worden;

dat het dan ook gerechtvaardigd voorkomt om (de verweerder) een plaats te geven in 
het leven van het jonge kind, gezien hij gedurende geruime tijd de zorg van het kind heeft 
waargenomen en voor het kind de vaderfiguur betekende en er dus duidelijk een bijzonder 
affectieve band bestond tussen (de verweerder) en het kind;

dat het feit dat de eerste (eiseres) thans terug een ander gezin heeft gevormd met de 
tweede (eiser) geen afbreuk kan doen aan het recht op omgang tussen (de verweerder) en 
het kind, waarvoor hij geruime tijd gezorgd heeft;

dat  (de eisers)  zelf  trouwens  nog maar  twee  jaar samenwonen en de duurzaamheid 
hiervan eveneens nog verder moet bewezen worden;

dat de contacten tussen (de verweerder) en het kind kunnen toegekend worden gedu-
rende één zondagnamiddag per maand van 14 uur tot 19 uur, bij gebreke aan minnelijke 
regeling telkens de eerste zondag der maand;

dat het hoger beroep in die zin dient ingewilligd en het bestreden vonnis dient gewij-
zigd".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 375bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek hebben de grootouders 

het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan aan ieder 
andere persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere 
affectieve band heeft.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel wordt, bij gebreke van een overeenkomst 
tussen de partijen, over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek 
van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de jeugdrechtbank.

Het artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind 
opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 en bij decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap van 15 mei 1991, schrijft voor dat de belangen van het kind de 
eerste overweging vormen bij alle maatregelen betreffende kinderen genomen door rech-
terlijke instanties.

Aan de verweerder, geen ouder of grootouder zijnde, kan bijgevolg enkel een recht op 
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persoonlijk contact met het kind van de eisers worden toegekend op voorwaarde dat hij 
aantoont een bijzondere affectieve band met het kind te hebben.

Dit veronderstelt dat de verweerder aantoont dat hij met het kind een bijzondere affec-
tieve band heeft en het kind met hem. Wanneer die bijzondere affectieve band niet, of niet 
meer, bestaat in hoofde van het kind, kan immers geen recht op persoonlijk contact aan 
een  derde  worden  toegekend,  ook  niet  wanneer  de  beslissingsgerechtigde  ouder  de 
vervreemding en verdwijning van de affectiviteit van het kind ten opzichte van de derde 
in de hand zou hebben gewerkt. Het artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek voorziet 
terzake immers in geen uitzondering op de vereiste van een bijzondere affectieve band 
tussen het kind en de derde.

Het bestreden arrest stelt vast dat de affectieve band volgens de justitieassistente thans 
niet meer bestaat in hoofde van het kind (1) en dat het kind thans geen herinnering meer 
blijkt te hebben aan de verweerder (2).

Nu het bestreden arrest aldus vaststelt dat het kind van de eisers geen bijzondere affec-
tieve band meer heeft  met de verweerder, kon het niet wettig een recht op persoonlijk 
contact met het kind aan de verweerder toekennen op grond van de overweging dat de 
eiseres, als ouder, de vervreemding en verdwijning van de affectiviteit ten opzichte van de 
verweerder  in de hand zou hebben gewerkt  (schending van het artikel  375bis van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 zoals nader 
gepreciseerd in dit onderdeel en in de aanhef van het middel).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 375bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek hebben de grootouders 

het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan aan ieder 
andere persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere 
affectieve band heeft.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel wordt, bij gebreke van een overeenkomst 
tussen de partijen, over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek 
van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de jeugdrechtbank.

Het artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind 
opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 en bij decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap van 15 mei 1991, schrijft voor dat de belangen van het kind de 
eerste overweging vormen bij alle maatregelen betreffende kinderen genomen door rech-
terlijke instanties.

Aan een derde,  geen  ouder  of  grootouder  zijnde,  kan  bijgevolg  enkel  een recht  op 
persoonlijk contact met een kind worden toegekend op voorwaarde dat die derde aantoont 
een bijzondere affectieve band met het kind te hebben.

Het recht op persoonlijk contact kan bijgevolg niet aan een derde worden toegekend om 
een verdwenen bijzondere affectieve band met het kind te doen terugkeren vermits het 
recht op persoonlijk contact een bestaande bijzondere affectieve band veronderstelt.

Het bestreden arrest neemt aan dat er een bijzondere actieve band bestond tussen de 
verweerder en het kind (1),  dat deze affectieve band thans echter niet meer bestaat  in 
hoofde van het kind (2), dat het kind thans geen herinnering meer blijkt te hebben aan de 
verweerder  (3),  maar  dat  deze  affectieve  band  spoedig  kan  terugkeren  eens  er  terug 
contacten worden gelegd tussen de verweerder en het kind (4).

Nu het bestreden arrest vaststelt dat het kind van de eisers geen bijzondere affectieve 
band meer heeft met de verweerder, kon het niet wettig beslissen aan de verweerder een 
recht op persoonlijk contact met het kind toe te kennen op grond van de overweging dat 
de affectieve band spoedig kan terugkeren eens terug contacten worden gelegd tussen de 
verweerder  en  het  kind.  Het  recht  op  persoonlijk  contact  met  het  kind  veronderstelt 
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immers een bestaande bijzondere band met het kind en kan bijgevolg niet worden toege-
kend om deze band te doen terugkeren (schending van het artikel 375bis van het Burger-
lijk Wetboek en van artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 zoals nader gepre-
ciseerd in dit onderdeel en in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste en tweede onderdeel

1. Artikel 375bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder meer 
dat aan ieder ander persoon dan de grootouders het recht kan worden toegekend 
persoonlijk contact met het kind te onderhouden indien hij aantoont dat hij met 
het kind een bijzondere affectieve band heeft.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, bij gebreke van een overeenkomst 
tussen de partijen, over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind 
beslist wordt door de jeugdrechtbank op verzoek van de partijen of van de procu-
reur des Konings.

Artikel 3.1 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de 
rechten van het kind bepaalt  dat bij alle maatregelen betreffende kinderen die 
worden genomen, onder meer, door rechterlijke instanties, de belangen van het 
kind de eerste overweging vormen.

2. Als blijkt dat de verzoeker een bijzondere affectieve band heeft met het kind 
maar dat een affectieve band van het kind met de verzoeker niet of niet meer 
bestaat, komt het aan de jeugdrechtbank toe na te gaan of de toekenning van een 
persoonlijk contact in het belang is van het kind.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat het recht op persoonlijk contact nooit kan 
worden toegekend als een affectieve band van het kind met de verzoeker niet of 
niet meer bestaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Londers, eerste voorzitter –  Verslag-
gever:  de  h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 42

1° KAMER - 16 januari 2009

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
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OVERDRACHT VAN HUUR - PACHTOVERDRACHT - TEGENWERPELIJKHEID VAN DE 
OVERDRACHT AAN DE OVERNEMER - DRAAGWIJDTE

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - PACHTOVERDRACHT - OPZEGGING PACHT DOOR VERPACHTER AAN 
OVERDRAGENDE PACHTER - NIET-KENNISGEVING VAN DE PACHTOVERDRACHT AAN DE VERPACHTER - 
GEVOLG

1º Uit de samenhang van de artikelen 34,eerste lid, en 35,eerste lid,van de Pachtwet volgt 
dat  voor  de  tegenwerpelijkheid  van  een  pachtoverdracht  aan  de  in  die  bepalingen 
vermelde overnemers die niet op een pachtvernieuwing wensen aanspraak te maken, 
niet aan artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek moet worden voldaan; dit houdt een 
uitdrukkelijke afwijking in van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat  
overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen en 
aan derden geen nadeel toebrengen. (Artt. 34, eerste lid, en 35, eerste lid, Pachtwet; Artt. 
1165 en 1690, B.W.)

2º De omstandigheid dat de tegenwerpelijkheid van de pachtoverdracht overeenkomstig  
het artikel 34 van de Pachtwet in beginsel niet afhankelijk is van enige kennisgeving aan  
de verpachter,  houdt niet  in  dat,  in  het  geval  dat vaststaat dat de verpachter  op het 
ogenblik van de opzegging geen kennis had of behoorde te hebben van een overdracht 
van de pacht door de pachter, de opzegging door de verpachter aan de overdragende 
pachter en niet aan de overnemer, ongeldig kan worden verklaard. (Art. 34, Pachtwet)

(J. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0587.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  23  mei  2007  in  hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1165 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 8, 11, lid 3, 12, lid 3, 34, 35 en 37, §1, van de Pachtwet die vervat is in 

artikel 1 van de wet van 4 november 1969, zijnde afdeling III,  Hoofdstuk II, Titel VIII, 
Boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de door de eisers in hun hoedanigheid van verpachters aan 

de verweerders in hun hoedanigheid van pachters gegeven opzegging van 25 november 
2005 niet rechtsgeldig en verklaren op die grondslag het hoger beroep van de eisers tegen 
het vonnis gewezen in eerste aanleg ongegrond en bevestigen het beroepen vonnis,  in 
essentie op de gronden dat de verweerders hun bedrijf hadden overgelaten aan hun zoon 
en zij aan hem pachtoverdracht hadden gedaan vooraleer deze opzegging geschiedde en 
dat dergelijke pachtoverdracht overeenkomstig artikel 34 van de Pachtwet zonder toela-
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ting van de verpachter aan deze laatste kan worden tegengeworpen zonder dat moet zijn 
voldaan aan de pleegvormen die in artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn bepaald.

Op  grond  daarvan  oordelen  de  appelrechters  dat  de  opzegging  uitgaande  van  de 
verpachters aan de overnemer had dienen te worden betekend en de redenen van opzeg-
ging in hoofde van de overnemer dienen te bestaan. De appelrechters overwegen verder 
dat de eisers sedert 12 december 2005, minstens 7 maart 2006 op de hoogte waren van de 
pachtoverdracht en er derhalve geen enkele reden bestond waarom zij ten aanzien van de 
overnemer niet het nodige hadden kunnen doen. De appelrechters steunen hun beslissing 
op de volgende overwegingen:

"3.
De discussie gaat erover of de door de verpachters, bij aangetekend schrijven van 25 

november 2005, gegeven opzeg aan de oorspronkelijke pachters rechtsgeldig is.
Op 1 januari 2005 hebben de oorspronkelijke  pachters hun beroepsactiviteiten stop-

gezet en hun landbouwbedrijf te Linter overgelaten aan hun zoon D.S., bij toepassing van 
artikel 34 van de Pachtwet. Artikel 34 van de Pachtwet voorziet dat de pachter, zonder 
toestemming van de verpachter,  zijn pacht  geheel  kan  overdragen  aan zijn afstamme-
lingen of andere welbepaalde (verwanten).

Artikel 34 is een uitzondering op het algemeen principe, bepaald in artikel 30 van de 
Pachtwet dat een verbod voorziet tot onderpacht of pachtoverdracht zonder toestemming 
van de verpachter.

Er zijn  twee  uitzonderingen op het verbod  tot  onderpacht of  pachtoverdracht,  zoals 
voorzien in artikel 30:

1. indien de verpachter zijn toestemming geeft;
2. zonder toestemming van de verpachter, mits de pacht geheel wordt overdragen en 

aan de bevoorrechte familieleden, die werden opgesomd in artikel 34 van de Pachtwet.
Hoewel  in de wet  deze term niet  voorkomt,  wordt  in de rechtsleer  gesproken over 

"bevoorrechte pachtoverdracht".  Met deze term worden pachtoverdrachten bedoeld aan 
naaste  familieleden  van  de  pachter,  die  mogelijk  zijn  zonder  toestemming  van  de 
verpachter (Eeckloo R. en Gotzen R., Pacht en voorkoop, Leuven, Uitgave van de Belgi-
sche Boerenbond, 1990, 270).

4.  Blijkbaar  bestaat  er  verwarring omtrent  de terminologie  'bevoorrechte  pachtover-
dracht',  die volgens de verpachters enkel van toepassing is op de artikel 35 ev. van de 
Pachtwet en niet op artikel 34 van de Pachtwet.

Noch artikel 34, noch artikel 35 vermelden de term 'bevoorrechte pachtoverdracht'.
De verpachters stellen dat de pachtoverdracht geen bevoorrechte pachtoverdracht zou 

zijn omdat de bevoorrechte pachtoverdracht zou worden geregeld door artikel 35 en niet 
door artikel 34 van de Pachtwet.

Artikel 35 van de Pachtwet voorziet dat ingeval van pachtoverdracht aan de afstamme-
lingen of welbepaalde verwanten en op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrij-
gende binnen de 3 maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter 
kennisgeeft van de pachtoverdracht, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van 
de overnemer ontstaat, bij gebreke van geldig verklaard verzet.

De verpachters stellen dat de vrederechter zich in het bestreden vonnis verkeerdelijk op 
de bepalingen inzake de bevoorrechte pachtoverdracht en de verplichtingen hieruit voort-
vloeiende voor de verpachter heeft gesteund, daar waar het gaat om een gewone pacht-
overdracht.

Het verschil tussen artikel 34 en artikel 35 ligt hem in de kennisgeving van de pacht-
overdracht die in artikel 35 van de Pachtwet enkel en alleen vereist is om een huurher-
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nieuwing te bekomen. Beide artikels gaan evenwel over en pachtoverdracht aan bevoor-
rechte familieleden.

5.  De  verpachters  kunnen  worden  gevolgd  waar  zij  stellen  dat  artikel  35  van  de 
Pachtwet in deze zaak niet van toepassing is,  maar niet omwille van het feit  dat deze 
handelt over een bevoorrechte pachtoverdracht, maar wel omwille van het feit dat deze 
artikelen bepalen op welke wijze pachtvernieuwing wordt verkregen, discussie die hier 
niet ter sprake is.

De kennisgeving van de pachtoverdracht aan de verpachter, zoals die werd voorzien in 
artikel 35 ev. van de Pachtwet, heeft enkel belang indien de overnemer een pachtvernieu-
wing wenst te bekomen, maar raakt niet aan de pachtoverdracht zelf.

6. Zoals reeds gesteld gebeurde de pachtoverdracht in deze zaak overeenkomstig artikel 
34 van de pachtwet  en dient de vraag te worden gesteld of deze pachtoverdracht een 
kennisgeving vereist aan de verpachter teneinde tegenstelbaar zijn.

Artikel  34  van  de  Pachtwet  voorziet  uitdrukkelijk  dat  de  pachtoverdracht,  zonder 
toestemming van de verpachter, kan gebeuren indien de pacht geheel wordt overgedragen 
en aan een afstammeling of welbepaalde personen.

De verpachters  hebben op 1 januari  2005 hun beroepsactiviteiten  stopgezet  en hun 
volledig landbouwbedrijf te Linter overgelaten aan hun zoon D.S. Aan de voorwaarden 
gesteld door artikel 34 van de Pachtwet werd derhalve voldaan, zodanig dat de pachtover-
dracht rechtsgeldig gebeurde.

Artikel 34 van de Pachtwet stelt geen bijzondere vereiste inzake kennisgeving aan de 
verpachter.

Artikel 34 van de Pachtwet wijkt daarin af van het gemene recht.
Bovendien verwijst artikel 57 van de Pachtwet, dat bepaalt op welke wijze de kennisge-

vingen  op  straffe  van  nietigheid  moeten  worden  gedaan  in  pachtzaken  ook  niet  naar 
artikel 34 van de Pachtwet, wat opnieuw bevestigt dat artikel 34 geen kennisgeving aan de 
verpachter vereist.

De overdracht van pacht die door de pachter aan zijn afstammeling is gedaan zonder 
toelating  van  de  verpachter,  kan  aan  deze  worden  tegengeworpen  zonder  dat  moet 
voldaan zijn aan de pleegvormen betreffende de overdracht van schuldvordering. Uit het 
onderling verband tussen de artikelen 34, 35 en 57 van de Pachtwet volgt dat de over-
dracht van de pacht die aan de in artikel  34 van die wet bepaalde personen is gedaan 
zonder de toelating van de verpachter, aan deze kan worden tegengeworpen, zonder dat 
moet zijn voldaan aan de pleegvormen die in artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek is 
voldaan (Cass. 30 maart 2006, A.R. C.03.0193.N, www. cass. be).

De verpachters kunnen dan ook niet voorhouden dat de pachtoverdracht aan hun niet 
tegenstelbaar  zou  zijn  omdat  zij  voor  de  kennisname  ervan  reeds  een  opzeg  hadden 
gegeven aan de verpachter. De opzeg dateerde immers van na de pachtoverdracht.

7. Artikel 34 van de Pachtwet voorziet verder nog dat de overnemer in al de rechten en 
verplichtingen die uit de pacht voortvloeien treedt, maar dat de overdrager met hem hoof-
delijk gehouden blijft tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

Deze bepaling heeft tot gevolg dat de pachtrechten nog alleen door de pachtovernemer 
kunnen worden uitgeoefend, terwijl de verpachter de naleving van alle verplichtingen kan 
eisen zowel van de pachtoverlater als van de pachtovernemer.

Het is hierbij zonder belang of de betrokken verplichtingen al dan niet na de pachtover-
dracht of al dan niet na de eventuele kennisgeving van deze overdracht aan de verpachter 
zijn  ontstaan (Eeckloo R.  en Gotzen R.,  Pacht  en voorkoop,  Leuven,  Uitgave  van de 
Belgische Boerenbond, 1990, 270).
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De opzegging uitgaande van de verpachter dient dus aan de overnemer te worden bete-
kend  en  de  redenen  van  opzegging  dienen  in  hoofde  van  de  overnemer  te  bestaan. 
(Eeckloo R. en Gotzen R., Pacht en verkoop, Leuven, Uitgave van de Belgische Boeren-
bond, 1990, 271).

8. De verpachters stellen nog dat zij niet op de hoogte waren van de pachtoverdracht en 
dat zij derhalve de opzeg dienden te betekenen aan de door hun gekende pachters.

Nochtans werd op 12 december 2005 de pachtprijs door de overnemer betaald op het 
bankrekeningnummer van de verpachters, pachtprijs die door de verpachters werd terug-
gestort.

Vervolgens werd hen op de verzoeningszitting van het vredegerecht te Tienen van 7 
maart 2006 door de oorspronkelijke pachter uitdrukkelijk medegedeeld dat zij hun bedrijf 
hadden overgelaten aan hun zoon, D.S. op 5 januari 2005, hetgeen door de verpachters 
niet wordt betwist.

Verpachters waren derhalve sedert 12 december 2005, minstens 7 maart 2006, op de 
hoogte van de pachtoverdracht en er is geen enkele reden waarom zij ten aanzien van de 
overnemer niet het nodige hadden kunnen doen.

De door de verpachters gegeven opzeg van 25 november 2005 aan de oorspronkelijke 
pachters was dan ook niet rechtsgeldig".

Grieven
Overeenkomstig artikel 8, §1, kan de verpachter gedurende elk van de opeenvolgende 

pachtperiodes, met uitsluiting van de eerste en de tweede, in afwijking van artikel 4 een 
einde maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren of de exploi-
tatie ervan geheel over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aange-
nomen kinderen of aan die van zijn echtgenote of aan de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen of aan zijn bloedverwanten tot de vierde graad.

Overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de Pachtwet bedraagt in een dergelijk geval de 
opzeggingstermijn tenminste drie jaar en ten hoogste vier jaar. Uit de vaststellingen van 
de appelrechters blijkt dat door de eisers een pachtopzegging werd betekend bij aangete-
kend schrijven van 25 november 2005 met een opzeggingstermijn van drie jaar om te 
eindigen tegen 30 november 2008.

Overeenkomstig artikel 34 van de Pachtwet kan de pachter, zonder toestemming van de 
verpachter,  zijn  pacht  geheel  overdragen  aan  zijn  afstammelingen  of  aangenomen 
kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstam-
melingen of aangenomen kinderen. In dat geval treedt de overnemer in al de rechten en 
verplichtingen die uit de pacht voortvloeien maar de overdrager blijft met hem hoofdelijk 
gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan. Uit het onderling verband 
tussen de artikelen 34, 35 en 57 van de Pachtwet volgt dat dergelijke overdracht van pacht 
die aan de in artikel 34 van die wet bepaalde personen is gedaan zonder de toelating van 
de verpachter aan deze kan worden tegengeworpen zonder dat moet zijn voldaan aan de 
pleegvormen die in artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, zowel voor als na de wijzi-
ging van dit artikel bij de wet van 6 juli 1994 is voldaan. Uit de samenlezing van deze 
artikelen 34, 35 en 57 alsook van artikel 37, §1, 1°, van de Pachtwet vloeit evenwel niet 
voort dat een opzegging die door de verpachter wordt gedaan overeenkomstig artikel 8 
van de Pachtwet met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 jaar overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van de Pachtwet vooraleer de verpachter op de hoogte is van het feit dat 
de pachters pachtoverdracht hebben gedaan overeenkomstig artikel 34 van de Pachtwet 
niet rechtsgeldig zou zijn omdat zij niet werd gedaan aan de pachtovernemer waarvan het 
bestaan aan de verpachter niet bekend was. Ofschoon de pachtoverdracht overeenkomstig 
artikel 34 van de Pachtwet, niet onderworpen is aan het formalisme van artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek om tegenwerpelijk te zijn aan de verpachter is niettemin vereist 
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dat de verpachter op de hoogte is van dergelijke overdracht op het ogenblik dat hij tot 
opzegging overgaat om de opzegging te kunnen verrichten aan de overnemer.  Immers, 
overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten alleen 
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij in beginsel aan derden 
geen nadeel toe. Weliswaar belet het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten 
niet dat derden, vanaf het moment dat de uit de overeenkomst voortvloeiende rechtstoe-
stand is tot stand gekomen de gevolgen die deze overeenkomst tussen de contracterende 
partijen teweegbrengt  moeten erkennen.  Vereist is  evenwel  dat zij  in dat geval  kennis 
hebben van het bestaan van die overeenkomst, zijnde in het voorliggend geval de pacht-
overdracht.

Overeenkomstig artikel 37, §1, 1°, kan de verpachter aan wie binnen de in artikel 35 
bepaalde  termijn  kennis  is  gegeven  van  een  overdracht  tegen  de  pachtvernieuwing 
opkomen op grond van een ernstige reden waaronder het feit dat de verpachter voor de 
kennisgeving van de overdracht geldige opzegging heeft gedaan.

Inzoverre  de  appelrechters  oordelen  dat  de  door  de  eisers  gegeven  opzegging  niet 
rechtsgeldig is omdat de opzegging dateerde van na de pachtoverdracht,  ook al waren 
eisers op het ogenblik van de betekening van de opzegging niet op de hoogte van deze 
pachtoverdracht, schenden de appelrechters de artikelen 8, 11, lid 3, 34 en 37, §1, van de 
Pachtwet alsook de artikelen 1165 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Inzoverre  het  bestreden  vonnis  zo  moet  worden  gelezen  dat  de  appelrechters  van 
oordeel zijn dat de gegeven opzeg van 25 november 2005 aan de oorspronkelijke pachter 
niet rechtsgeldig was op de grond dat eisers sedert 12 december 2005, minstens 7 maart 
2006, op de hoogte waren van de pachtoverdracht en er geen enkele reden is waarom zij 
ten  aanzien  van  de  overnemer  niet  het  nodige  hadden  kunnen  doen  is  de  beslissing 
evenmin  naar  recht  verantwoord.  De  kennis  van  de  pachtoverdracht  dient  immers 
aanwezig te zijn op het moment dat de opzegging wordt gegeven. Te dezen stellen de 
appelrechters vast  dat de verpachters ten vroegste op 12 december 2005 op de hoogte 
waren van de beweerde pachtoverdracht. Op dat ogenblik kon evenwel geen rechtsgeldige 
betekening meer gebeuren met een opzeggingstermijn van 3 jaar om te eindigen tegen 30 
november 2008 zoals vereist door de artikelen 8 en 11, lid 3, van de Pachtwet nu overeen-
komstig deze wetsbepalingen een opzeggingstermijn van ten minste drie jaar diende te 
worden gegeven en de uiterste datum om een rechtsgeldige opzegging te kunnen geven 
derhalve 30 november 2005 was. Door anders te oordelen schenden de appelrechters de 
artikelen 8 en 11, lid 3, van de Pachtwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1.  Overeenkomstig  artikel  34,  eerste  lid,  van  de  Pachtwet,  kan  de  pachter, 
zonder toestemming van de verpachter,  zijn pacht geheel  overdragen aan zijn 
afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van 
de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel  treedt  de overnemer in al de 
rechten en verplichtingen die uit de pacht voortvloeien, maar de overdrager blijft 
met hem hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

2.  Op  voorwaarde  dat  de  pachter  of  zijn  rechtverkrijgenden  binnen  drie 
maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennis geven 
van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen of 
aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van 
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de  voormelde  afstammelingen  of  aangenomen  kinderen,  en  hem  daarbij  de 
namen, voornamen en het adres van de overnemer of de overnemers meedelen, 
ontstaat, krachtens artikel 35, eerste lid, van de Pachtwet, bij gebreke van geldig 
verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voor-
dele van de overnemer of de overnemers. 

3. Uit de samenhang van de voormelde artikelen 34, eerste lid, en 35, eerste lid 
van de Pachtwet volgt dat voor de tegenwerpelijkheid van een pachtoverdracht 
aan de in die bepalingen vermelde overnemers die niet op een pachtvernieuwing 
wensen aanspraak te maken, niet aan artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
moet worden voldaan. 

Dit houdt een uitdrukkelijke afwijking in van artikel 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek dat bepaalt dat overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen 
de contracterende partijen en aan derden geen nadeel toebrengen.

4. De omstandigheid dat de tegenwerpelijkheid van de pachtoverdracht over-
eenkomstig het artikel 34 van de Pachtwet in beginsel  niet afhankelijk is van 
enige kennisgeving aan de verpachter, houdt evenwel niet in dat, in het geval dat 
vaststaat dat de verpachter op het ogenblik van de opzegging geen kennis had of 
behoorde te hebben van een overdracht van de pacht door de pachter, de opzeg-
ging door de verpachter aan de overdragende pachter en niet aan de overnemer, 
ongeldig kan worden verklaard.

5. De appelrechters  stellen vast dat de eisers bij aangetekende brief van 25 
november 2005 opzegging hebben gegeven aan de verweerders, oorspronkelijke 
pachters, en dat de eisers sedert 12 december 2005, minstens 7 maart 2006, op de 
hoogte waren van de pachtoverdracht.

Zij oordelen op grond daarvan dat de opzegging door de eisers aan de verweer-
ders van 25 november 2005 ongeldig is.

6. Door aldus te oordelen dat de opzegging door de eisers ongeldig is om de 
enkele reden dat die aan de oorspronkelijke pachters en niet aan de pachtover-
nemer werd gegeven, terwijl:

-  de  vastgestelde  feiten  slechts  een  kennisneming van de  overdracht  na  de 
opzegging inhouden;

-  niet  is  vastgesteld  dat  de  eisers  voor  de  opzegging  kennis  hadden  of 
behoorden te hebben van de overdracht van pacht door de verweerders, 

verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum 

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

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

16 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Londers, eerste voorzitter –  Verslag-
gever:  de  h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 43

3° KAMER - 19 januari 2009

1º VERRIJKING ZONDER OORZAAK - VORDERING DE IN REM VERSO - VERRIJKING 
ZONDER OORZAAK - EIGEN WIL VAN DE VERARMDE - DRAAGWIJDTE

2º VERRIJKING ZONDER OORZAAK - EIGEN WIL VAN DE VERARMDE - DRAAGWIJDTE

3º VORDERING IN RECHTE - ACTIO DE IN REM VERSO - VERMOGENSVERSCHUIVING ZONDER 
OORZAAK - EIGEN WIL VAN DE VERARMDE

1º, 2° en 3° De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar 
oorsprong vindt in  de eigen wil  van de verarmde1.  (Algemeen rechtsbeginsel  van de 
verrijking zonder oorzaak; Art. 1236, B.W.)

(R. T. VAN CAMP e.a. In hun hoedanigheid van curatoren over het  faillissement van GRAPHICOLOR nv)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
 
1. Situering 

Eiser was bestuurder van de NV Graphicolor. Op een bepaald ogenblik ging de NV 
over  tot  betaling  van  een  persoonlijke  belastingsschuld  van  eiser  aan  de 
belastingadministratie, dit teneinde de gedwongen verkoop van de inboedel van eiser te 
voorkomen.

In  1998 werd  eiser ontslagen wegens  onregelmatigheden.  Een aantal  maanden later 
werd de NV failliet verklaard.

De curatoren vorderden  de terugbetaling van  de door  de NV betaalde bedragen  op 
grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak.

De appelrechters stellen vast dat verweerders de bewijzen voorbrengen dat de NV de 
betalingen aan de gerechtsdeurwaarder heeft  verricht ter ontlasting van de persoonlijke 
schuld  van  eiser  en  dit  om de  gedwongen  verkoop  die  door  de  gerechtsdeurwaarder 
namens de fiscus werd gepland alsnog af te wenden.

De appelrechters oordelen dat door deze terbeschikkingstelling van gelden de NV noch 
een eigen schuld heeft willen betalen, noch uit vrijgevigheid heeft gehandeld, maar slechts 
hulp  heeft  willen  bieden  aan  eiser  met  de  vanzelfsprekende  gedachte  dat  deze  de 
voorgeschoten  gelden  zou  terugbetalen.  De  appelrechters  nemen  aan  dat  verweerders 
terecht  beroep  doen  op  de  vermogensverschuiving  zonder  oorzaak  aangezien  aan  de 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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terbeschikkingstelling van deze gelden geen oorzaak ten grondslag lag, maar een loutere 
hulpvaardigheid vanwege de NV. Door deze terbeschikkingstelling werd de NV verarmd 
en de eiser verrijkt.

Eiser voert in het enig middel aan dat de appelrechters niet wettig tot dit besluit konden 
komen, nu de verrijking zonder oorzaak de afwezigheid van iedere oorzaak onderstelt, 
niet enkel een juridische maar evenmin een economische, morele of andere oorzaak. Nu 
zij  stellen  dat  de  NV heeft  gehandeld  uit  hulpvaardigheid,  nemen  zij  aan  dat  er  een 
oorzaak voorlag.

2. Bespreking.

Uit de door de appelrechters vastgestelde gegevens blijkt  dat de NV Graphicolor op 
eigen  initiatief  de  persoonlijke  schuld  die  eiser  had  ten  opzichte  van  de 
belastingsadministratie heeft betaald.

De NV heeft dit ongevraagd en op eigen initiatief gedaan, met de uitdrukkelijke en niet 
betwiste reden om de gedwongen verkoop van de inboedel van eiser te voorkomen.

De handelwijze van de NV vindt steun in het bepaalde in artikel 1236 B.W. volgens 
hetwelk een verbintenis kan voldaan worden door ieder die daarbij belang heeft, gelijk 
een medeschuldenaar  of  een borg.  De verbintenis  kan zelfs  voldaan  worden  door  een 
derde  die  daarbij  geen  belang  heeft,  mits  die  derde  in  naam en  tot  kwijting  van  de 
schuldenaar  handelt  of  mits  hij,  handelend  in  eigen  naam,  niet  in  de  rechten  van  de 
schuldeiser gesteld wordt.

De NV die volledig vreemd is aan de verbintenis die eiser had ten opzichte van de 
belastingen kan beschouwd worden als een derde, die bij die verbintenis geen belang had 
en handelde in eigen naam.

Verweerders doen,als curatoren van de NV, beroep op de “actio de in rem verso” of de 
“vermogensverschuiving  zonder  oorzaak”  om  terugbetaling  van  het  door  hen 
voorgeschoten bedrag te bekomen.

De leer van de “vermogensverschuiving zonder oorzaak” steunt op de gedachte  dat 
waardeverschuivingen tussen vermogens steeds een rechtvaardiging behoeven. Toevallige 
of  gratuite  wijzigingen  moeten  zoveel  als  mogelijk  vermeden  worden. 
Vermogensverschuivingen  worden  dan  ook  slechts  aanvaard  wanneer  er  een 
bestaansreden aan ten grondslag ligt2.

Om de actio de in rem verso te kunnen stellen moet de verrijking van de ene partij, die 
zowel kan bestaan in het verwerven van een voordeel als in de bevrijding van een last, 
correleren met de verarming van de andere partij, maar deze vermogensverschuiving moet 
zonder oorzaak zijn. 

Eiser wijst er in het middel terecht op dat deze oorzaak niet strikt beperkt blijft tot een 
juridische oorzaak, maar dat hiermee gedoeld wordt op welke oorzaak dan ook, weze het 
een  contractuele,  wettelijke  of  natuurlijke  verbintenis  of  zelfs  de  eigen  wil  van  de 
verarmde.

In de meeste gevallen vindt de vermogensverschuiving plaats tussen twee partijen, de 
verrijkte  en de verarmde,  die  tegenover  elkaar  staan.  In  voorliggende  zaak is  dit  niet 
helemaal het geval. Hier vindt de vermogensverschuiving plaats via een derde vermogen 
om.

Eiser was schuldenaar ten opzichte van de belastingsadministratie. Verweerder  heeft 
evenwel  de  schuld  van  eiser  betaald  in  handen  van  de  belastingsadministratie  ter 
voldoening van eisers schuld. Door deze betaling wordt eiser bevrijd van zijn schuld ten 
opzichte van de belastingsadministratie.

2 E.  Dirix,  “Ongerechtvaardigde  verrijking  in  drie-partijen  verhoudingen,  TPR,  1981,  1023  en 
volgende; De Page, III, nr. 403- 407. 
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Wat is het gevolg van deze operatie voor verweerder?
Kan  hij  al  dan  niet  tegen  eiser  terugbetaling  vorderen  op  grond  van 

vermogensverschuiving zonder oorzaak?
Indien verweerder  een belanghebbende derde zou zijn,  kan hij  op grond van artikel 

1251,3°  BW  genieten  van  een  wettelijke  subrogatie.  Ingevolge  dit  artikel  geschiedt 
indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen 
tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Maar aangenomen werd dat verweerder geen belanghebbende derde in voormelde zin 
was, zodat hij niet gesubrogeerd wordt in de rechten van de schuldeiser maar hem een 
eigen verhaalsrecht ten opzichte van eiser als oorspronkelijke schuldenaar toekomt.

De aard en de strekking van dit recht op verhaal wordt bepaald door de relatie die er 
bestond tussen eiser en verweerder. Meer bepaald is het van belang te weten met welke 
wil verweerder is opgetreden.

Indien verweerder de “animus donandi” had, de bedoeling had het geld aan eiser te 
schenken, als liberaliteit, dan is er voor verweerder geen verhaalsrecht.

Indien verweerder presteerde met de “animus solvendi”, dus enkel met de bedoeling te 
betalen,  maar  niet  met  de  bedoeling  te  schenken  als  liberaliteit,  kan  verweerder  zich 
steunen op de “actio de in rem verso” om terugbetaling te verkrijgen van eiser.

In beide gevallen ligt dus een eigen initiatief, een eigen wil van de verarmde aan de 
basis van de betaling, maar slechts in het tweede geval zal beroep kunnen gedaan worden 
op de vermogensverschuiving zonder oorzaak.

De appelrechters oordelen dat door de terbeschikkingstelling van gelden de NV noch 
een eigen schuld heeft willen betalen, noch uit vrijgevigheid heeft gehandeld, maar slechts 
hulp  heeft  willen  bieden  aan  eiser  met  de  vanzelfsprekende  gedachte  dat  deze  de 
voorgeschoten gelden zou terugbetalen.  Zij  nemen aan dat verweerders  terecht beroep 
doen  op  de  vermogensverschuiving  zonder  oorzaak  aangezien  aan  de 
terbeschikkingstelling van deze gelden geen oorzaak ten grondslag lag, maar een loutere 
hulpvaardigheid vanwege de NV.

Met deze overwegingen nemen zij aan dat geen donandi causa voorhanden was, maar 
verweerder enkel een animus solvendi had. 

Zij  hebben  dan  ook  hun  beslissing  dat  verweerders  hun  vordering  op  de 
vermogensverschuiving zonder oorzaak konden steunen, naar recht verantwoord.

Het middel kan niet aangenomen worden.

Conclusie: VERWERPING 

ARREST

(A.R. C.07.0575.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 1 februari  2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

De zaak is  bij  beschikking van de eerste  voorzitter van 16 december  2008 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving 
haar oorsprong vindt in de eigen wil van de verarmde.

2. De appelrechters oordelen dat:

- de verweerders het bewijs bijbrengen dat de nv Graphicolor een bedrag van 
11.956,27 euro aan de gerechtsdeurwaarder heeft betaald ter ontlasting van een 
persoonlijke schuld van de eiser;

- de nv Graphicolor door deze ter beschikkingstelling van gelden, omschreven 
als "voorschotten", noch een eigen schuld heeft willen betalen, noch uit vrijge-
vigheid heeft gehandeld;

- voormelde vennootschap met deze betaling slechts hulp heeft willen bieden 
aan de eiser met de vanzelfsprekende gedachte dat deze de voorgeschoten gelden 
zou terugbetalen.

Zij geven aldus te kennen dat, indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van 
de gelden wel een oorzaak had, namelijk de hulpvaardigheid van de nv Graphi-
color,  deze  laatste  niet  de  wil  had  een  vermogensverschuiving  tot  stand  te 
brengen, zodat het bedrag van de tijdelijk ter beschikking gestelde gelden dan 
ook op grond van het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak 
mocht worden teruggevorderd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 januari 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h..Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 44

3° KAMER - 19 januari 2009

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - AANGIFTE VAN EEN 
SCHULDVORDERING IN HET FAILLISSEMENT - STUITING VAN DE VERJARING - DRAAGWIJDTE

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - AANGIFTE VAN EEN 
SCHULDVORDERING IN HET FAILLISSEMENT - SCHORSING VAN DE VERJARING - DRAAGWIJDTE
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3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SCHORSING - AANGIFTE 
VAN EEN SCHULDVORDERING IN HET FAILLISSEMENT VAN EEN HOOFDELIJKE SCHULDENAAR - GEVOLG

4º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - BEROEP OP NIET-GEREGISTREERDE AANNEMER 
- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE BETALING VAN DE SOCIALE SCHULDEN - AANGIFTE 
VAN EEN SCHULDVORDERING IN HET FAILLISSEMENT - VERJARING - STUITING - SCHORSING - 
DRAAGWIJDTE

1º  De  aangifte  van  schuldvordering  in  het  faillissement  van  de  schuldenaar  stuit  de 
verjaring  zowel  ten  aanzien  van  de  faillissementsboedel  als  tegen  de  gefailleerde 
schuldenaar. (Art. 2244, B.W.)

2º Uit artikel 2251 B.W., artikel 452, van de oude Faillissementswet en artikel 24, van de  
Faillissementswet van 8 augustus 1997 volgt dat tegen de schuldeiser die aangifte heeft  
gedaan van zijn schuldvordering, de verjaring ten aanzien van de gefailleerde geschorst 
is.  (Art.  2251,  B.W.;  Art.  452,  Faillissementswet   van  18  april  1851;  Art.  24  van  de 
Faillissementswet van 8 augustus1997)

3º en 4° Het indienen door een schuldeiser van zijn schuldvordering in het faillissement van  
een  hoofdelijke  schuldenaar  stuit  de  verjaring  ten  aanzien  van  alle  hoofdelijke 
schuldenaars,  maar  schorst  vanaf  dan  enkel  de  verjaring  tot  de  sluiting  van  het  
faillissement ten aanzien van de failliet verklaarde hoofdelijke schuldenaar. (Artt. 1206 en 
2251,  B.W.;  Art.  452,  Faillissementswet  van  18  april  1851;  Art.  24  van  de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997; Artt. 30bis, §3, eerste lid, en 42, eerste en derde 
lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers van 27 juni 1969)

(R.S.Z. T. G.)

ARREST

(A.R. S.08.0098.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 21 februari  2008 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1206, 1319, 1320, 1322, 2244, 2249, eerste lid, 2250 en 2251 van het 

Burgerlijk Wetboek;
-  artikel  452 van  het  Wetboek van  Koophandel,  opgenomen  in  boek III  "Faillisse-

menten, Bankbreuk en Uitstel van betaling", titel I (Faillissementswet van 18 april 1851); 
artikel 24 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997; 

-  de artikelen 30bis, §1, 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  30bis  voor  zijn  vervanging  bij  koninklijk  besluit  van  26 december 
1998, artikel  42,  zowel  voor als na zijn wijziging bij  wetten van 29 april 1996 en 25 
januari 1999, maar vóór zijn wijziging bij wet van 3 juli 2005;
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turnhout van 9 

november  2006 en verklaart,  opnieuw wijzende,  de  oorspronkelijke  vordering  van  de 
eiser,  voorwerp  van de dagvaarding van 7 december  2004,  verjaard en bijgevolg  niet 
toelaatbaar, op grond van de volgende overwegingen:

"(De verweerster) zegt dat de vordering van de (eiser) verjaard is omdat de schorsing 
van de verjaring van de vordering van de (eiser), bij zoverre deze gericht was tegen de 
gefailleerde, niet doorwerkte tegenover haar, in haar hoedanigheid van hoofdelijke schul-
denaar.

De (eiser) geeft in conclusies aan dat een eerste verjaringstermijn begon te lopen tussen 
25 juni 1992 en 19 oktober  1992,  op de data van de facturen van de bvba Algemene 
Aannemingen Interieurbouw Van Hemel (verder afgekort als de bvba Van Hemel) aan (de 
verweerster).

De loop van deze verjaring werd volgens de (eiser) gestuit door de indiening van zijn 
schuldvordering in het passief van het faillissement van de bvba Van Hemel op de griffie 
van de rechtbank van koophandel.

De (eiser) verwijst daartoe naar zijn stuk 11: 'Provisionele aangifte van schuldvorde-
ring', gedateerd op 12 april 1995.

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout van 9 mei 1995 werd de 
vordering van de (eiser) opgenomen in het bevoorrecht passief van het vernoemde faillis-
sement (stuk 13 van de (eiser)).

Deze stuiting geldt ook ten aanzien van (de verweerster), aldus de (eiser). Het is een 
toepassing van artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek.

Met deze argumentatie is (de verweerster) het helemaal eens.
In principe begint na de stuitingsdaad een nieuwe verjaringstermijn te lopen.
De (eiser) roept in dat deze nieuwe verjaringstermijn werd geschorst zolang de afwik-

keling van het faillissement van de bvba Van Hemel duurde, dus tot op de dag dat dit fail-
lissement werd afgesloten.

(De verweerster) is het met deze stellingname eens in zoverre dat deze schorsing van de 
verjaring enkel loopt met betrekking tot de vordering die de (eiser) handhaaft tegen de 
gefailleerde  vennootschap  Deze schorsing  loopt  volgens  haar  niet  ten  aanzien van  de 
hoofdelijke schuldenaars, zoals zij zelf er een is.

Immers de schorsing van de verjaring vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 2251 
van het Burgerlijk Wetboek. De verjaring loopt, ingevolge de toepassing van dit artikel 
niet en is dus geschorst, tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt. Door deze 
bepaling wordt er voorkomen dat de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling 
de schuldeiser verhindert betaling van zijn vordering te verkrijgen.

Het Hof van Cassatie gaf in zijn arrest van 13 november 1997 aan dat de regel van 
artikel 452 van de Faillissementswet (op deze zaak van toepassing) inhoudt dat de schuld-
eiser tot aan de sluiting van het faillissement wettelijk van de gefailleerde zelf geen beta-
ling van zijn schuldvordering kan verkrijgen maar dat hij enkel aanspraken heeft in de 
boedel (Cass., 13 november 1997, R.W. 1997-1998, 1287). Aldus is artikel 452 van de 
toenmalige Faillissementswet een wettelijke bepaling die een uitzondering maakt in de zin 
van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit  de  artikelen  2251 van  het  Burgerlijk  Wetboek en artikel  452 van  de Faillisse-
mentswet, in hun onderling verband gezien, volgt, zo vervolgt het Hof van Cassatie, dat 
tegen zodanige schuldeiser die aangifte van zijn vordering heeft gedaan, de verjaring niet 
loopt.
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Vermits artikel 452 van de toenmalige faillissementswet enkel een uitzondering maakt 
voor de schuldeiser wiens vordering gebonden is aan de afwikkeling van een faillisse-
ment, kan deze bepaling, volgens (de verweerster) niet worden ingeroepen om de schor-
sing van de verjaring te verantwoorden met betrekking tot  de vordering die (de eiser) 
tegenover haar stelt.

De (eiser) spreekt haar immers aan in haar hoedanigheid van hoofdelijke schuldenaar. 
Van haar kan de (eiser) wel rechtstreekse betaling bekomen en hoeft hij de afwikkeling 
van het faillissement van de hoofdelijke medeschuldenaar niet af te wachten. Er is dan 
ook geen reden om de nieuw ingetreden verjaringstermijn te schorsen.

Haar  hoedanigheid  van  hoofdelijke  schuldenaar  doet  daaraan  geen  afbreuk.  Artikel 
1206 van het Burgerlijk Wetboek laat de hoofdelijkheid meespelen enkel op het vlak van 
de stuiting. Artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat wanneer de schor-
sing van de verjaring loopt tegen één van de hoofdelijke schuldenaars deze loopt tegen 
alle hoofdelijke schuldenaars.

Het (arbeids)hof is het met de argumentatie van (de verweerster) eens. De hoofdelijk-
heid onder debiteuren heeft niet tot gevolg dat een schorsing van de verjaring tegenover 
de ene ook werkt tegenover de andere (zie Cass., 30 mei 2002, met conclusie van advo-
caat-generaal G. Dubrulle, R.W. 2002-2003, 621).

Bijgevolg is ten aanzien van (de verweerster) een nieuwe verjaringstermijn beginnen 
lopen de dag na de indiening door de (eiser) van zijn vordering in het faillissement van de 
bvba Van Hemel op 12 april 1995. Deze verjaringstermijn van drie of vijf jaar werd niet 
nuttig gestuit op basis van artikel 42, derde lid, 1° en 3°, van de RSZ-wet.

De dagvaarding dateert pas van 7 december 2004.
De vordering van de (eiser) was op dat ogenblik verjaard. De vordering is niet toelaat-

baar".
Rechtdoende op de tegenvordering van de verweerster, verklaart het bestreden arrest 

deze vordering gegrond en veroordeelt het de eiser om aan de verweerster te betalen het 
bedrag  van  62.515,38  EUR,  te  vermeerderen  met  de  gerechtelijke  intresten  vanaf  14 
december 2006 tot de dag van gehele betaling.

Grieven
(...)

Tweede onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 verjaren de 

schuldvorderingen  van  de  eiser  op  de  werkgevers  die  onder  deze  wet  vallen  en  de 
personen bedoeld bij artikel 30bis na drie jaar, en, met ingang van 1 juli 1996, na vijf jaar 
(zie de Wet van 29 april 1996).

2. De verjaring van deze vordering kan worden gestuit op grond van artikel 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek door een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of 
een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen.

Met ingang van 16 februari 1999 (zie de wet van 25 januari 1999) kan de verjaring van 
de vorderingen bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 42 van de RSZ-wet, over-
eenkomstig het derde lid van die bepaling worden gestuit:

1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
2° door een aangetekende brief van de eiser aan de werkgever en door een aangete-

kende brief van de werkgever aan de genoemde eiser;
3° door de betekening van het in artikel 40 bedoelde dwangbevel.
3. Onder dagvaarding voor het gerecht in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk 
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Wetboek wordt  iedere  vordering verstaan die ertoe strekt  het  bedreigde  recht  te  doen 
erkennen.

De  aangifte  door  de  schuldeiser  van  zijn  schuldvordering  in  het  faillissement  kan 
gelijkgeschakeld worden met een dagvaarding voor het gerecht zodat deze aangifte en de 
daaropvolgende opneming in het passief stuiting vormen zowel ten aanzien van de boedel 
als ten aanzien van de gefailleerde zelf.

4. De stuiting van de verjaring heeft tot gevolg dat een nieuwe verjaringstermijn begint 
te lopen daags na de dag waarop de stuiting ophoudt.

Wanneer de stuiting het gevolg is van een dagvaarding of een daarmee gelijkgestelde 
akte van rechtsingang duurt de stuiting voort tijdens het gehele geding zodat de nieuwe 
verjaringstermijn pas zal beginnen lopen daags na het vonnis of arrest dat een einde maakt 
aan het geding.

De stuiting van de verjaring als gevolg van de aangifte in het faillissement zal derhalve 
effect blijven sorteren tot wanneer de rechter de sluiting van het faillissement zal hebben 
bevolen.

5. Krachtens artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek, stuiten vervolgingen tegen een 
van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van allen.

Artikel 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bevestigt deze regel en bepaalt dat 
de ingebrekestelling van één der hoofdelijke schuldenaars, de verjaring stuit tegen alle 
overigen, zelfs tegen hun erfgenamen (zie ook artikel 2250 van het Burgerlijk Wetboek: 
de ingebrekestelling van de hoofdschuldenaar stuit de verjaring tegen de borg).

Uit deze bepalingen vloeit voort dat ook de duurtijd van het verjaringsstuitend effect 
van de vervolging tegen een van de hoofdelijke schuldenaars dezelfde is ten aanzien van 
allen.

6. Overeenkomstig artikel 30bis, §1, van de RSZ-wet, is eenieder die voor de uitvoe-
ring van de door de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet op iemand die 
niet  geregistreerd  is  als  aannemer  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  de  betaling  van  de 
bijdragen voor  sociale  zekerheid,  de  bijdrageopslagen  en verwijlintresten  verschuldigd 
door zijn medecontractant aan de eiser. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 50 pct. van 
de totale prijs van het werk, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

7. Uit wat voorafgaat volgt dat de vervolging door de eiser van de niet-geregistreerde 
aannemer, de BVBA Algemene Aannemingen Interieurbouw Van Hemel,  door middel 
van de aangifte van zijn schuldvordering in het faillissement van deze vennootschap op 12 
april 1995, en de opname ervan in het passief op 9 mei 1995, ook stuitend heeft gewerkt 
ten aanzien van de verweerster, die op grond van artikel 30bis, §1, van de RSZ-wet hoof-
delijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdrageschuld van voornoemde niet-gere-
gistreerde aannemer, waarbij deze stuiting ook ten aanzien van de verweerster heeft door-
gewerkt  tot  op het ogenblik dat het  faillissement  van voornoemde vennootschap werd 
gesloten, met name tot 11 januari 2000.

Na deze stuiting was de nieuwe verjaringstermijn voor de vordering van de eiser tegen 
de verweerster  -  die  inmiddels  bij  wet  van  29 april  1996 op vijf  jaar was  gebracht  - 
derhalve beginnen lopen op 12 januari 2000 zodat de lopende verjaringstermijn tijdig was 
gestuit door de dagvaarding van de eiser die op 7 december 2004 aan de verweerster was 
betekend.

8. Het bestreden arrest beoordeelt de voorliggende verjaringsproblematiek uitsluitend 
vanuit de invalshoek van de schorsing en beslist dat de hoofdelijkheid onder debiteuren 
niet tot gevolg heeft dat de schorsing van de verjaring die loopt tegen één van de hoofde-
lijke schuldenaren ook loopt tegen de andere hoofdelijke schuldenaren.

Hierbij steunt het bestreden arrest zich op artikel 452 van de Faillissementswet van 18 
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april 1851 (thans artikel 24 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997), dat inhoudt 
dat de algemeen bevoorrechte of gewone schuldeiser tot aan de sluiting van het faillisse-
ment wettelijk van de gefailleerde zelf geen betaling kan verkrijgen van zijn schuldvorde-
ring maar enkel aanspraken heeft in de boedel, welke bepaling het arbeidshof opvat als 
een wettelijke regeling in de zin van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat 
de verjaring niet loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering - in zoverre artikel 452 
van  de Faillissementswet  van  18 april  1851 een schuldeiser  verhindert  de  betaling te 
verkrijgen van zijn vordering.

Het feit dat de schorsing van de verjaring als gevolg van de aangifte in het faillissement 
enkel kan gelden voor de schuldeiser die aangifte heeft gedaan en niet kan doorwerken 
tegenover  de hoofdelijke  schuldenaren, kan evenwel  geen afbreuk doen aan het verja-
ringsstuitend effect van die aangifte in het faillissement tot op het ogenblik van het sluiten 
van het faillissement (zie hoger nrs. 3 en 4), dat op grond van de artikelen 1206 en 2249, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, ook doorwerkt tegenover de hoofdelijke schulde-
naren (zie nr.5).

9.  Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  door  te  oordelen  dat  ten  aanzien  van  de 
verweerster reeds een nieuwe verjaringstermijn was beginnen lopen "de dag na de indie-
ning door de eiser van zijn vordering in het faillissement van de bvba Van Hemel op 12 
april 1995" zodat de vordering tegen de verweerster  was verjaard toen op 7 december 
2004 de dagvaarding werd betekend, de gevolgen heeft miskend van de stuitende werking 
van eisers aangifte in het faillissement, die effect sorteert tot op de dag van het afsluiten 
van het faillissement en krachtens de artikelen 1206 en 2249, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek doorwerkt ten aanzien van de verweerster in haar hoedanigheid van hoofdelijke 
schuldenaar (schending van de artikelen 1206, 2244, 2249, eerste lid, 2250 en 2251 van 
het Burgerlijk Wetboek, 452 van de Faillissementswet van 18 april 1851, 24 van de Fail-
lissementswet van 8 augustus 1997, 30bis, §1, en 42 van de RSZ-wet.)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede onderdeel

3. Luidens artikel 30bis, §3, eerste lid, van de RSZ-wet, is de opdrachtgever 
die een beroep doet op een aannemer die niet is geregistreerd op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de sociale schulden van zijn medecontractant.

4. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet, 
verjaren de schuldvorderingen van de eiser op de werkgevers  en de personen 
bedoeld bij artikel 30bis, na vijf jaar. Het derde lid bepaalt dat de verjaring van 
deze  schuldvorderingen  onder  meer  overeenkomstig  de  artikelen  2244  en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt gestuit.

5. Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervolgingen tegen 
een van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuit tegen allen.

6.  De aangifte  van schuldvordering in het  faillissement  van de schuldenaar 
stuit  de verjaring zowel  ten aanzien van de faillissementsboedel  als tegen  de 
gefailleerde schuldenaar.

7. Volgens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek loopt evenwel de verja-
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ring niet tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt. Door die bepaling 
wordt voorkomen dat de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de 
schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering.

De regel van artikel 452 van de oude Faillissementswet en van artikel 24 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997 houdt in dat de algemeen bevoorrechte 
of gewone schuldeiser tot aan de sluiting van het faillissement wettelijk van de 
gefailleerde  zelf  geen  betaling kan verkrijgen  van zijn schuldvordering,  maar 
enkel aanspraken heeft in de boedel.

Hieruit  volgt  dat  tegen  de  schuldeiser  die  aangifte  heeft  gedaan  van  zijn 
schuldvordering, de verjaring ten aanzien van de gefailleerde geschorst is.

Uit de samenlezing van deze wetsbepalingen volgt dat het indienen door een 
schuldeiser  van  zijn  schuldvordering  in  het  faillissement  van  een  hoofdelijke 
schuldenaar  de  verjaring  stuit  ten  aanzien  van  alle  hoofdelijke  schuldenaars, 
maar van dan af enkel de verjaring schorst tot de sluiting van het faillissement 
ten aanzien van de failliet verklaarde hoofdelijke schuldenaar.

8. De appelrechters stellen vast dat: 

- de verweerster een beroep heeft gedaan op de bvba Van Hemel, een niet-
geregistreerde aannemer, en krachtens artikel 30bis van de RSZ-wet hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de sociale schulden verschuldigd door de bvba Van Hemel;

- de bvba Van Hemel op 19 januari 1993 failliet werd verklaard;

- de eiser op 12 april 1995 aangifte deed van zijn schuldvordering in dit faillis-
sement;

- het faillissement op 11 januari 2000 werd gesloten;

- de inleidende dagvaarding dateert van 7 december 2004.

9. De appelrechters  die oordelen dat door de aangifte  door de eiser  van de 
schuldvordering in het faillissement van de bvba Van Hemel een nieuwe verja-
ringstermijn is beginnen te lopen, en op die grond beslissen dat bij afwezigheid 
van een  nieuwe stuitingshandeling binnen de in  artikel  42,  eerste  lid,  van de 
RSZ-wet bedoelde termijn, de vordering van de eiser tegen de verweerster als 
hoofdelijke schuldenaar van de bvba Van Hemel is verjaard, verantwoorden hun 
beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 januari 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h..Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h.  Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  – 
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Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 45

3° KAMER - 19 januari 2009

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HOOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE BETALING VAN DE SOCIALE SCHULDEN - SCHULDVORDERING VAN DE 
RSZ - VERJARING - STUITING - AANGETEKENDE BRIEF GERICHT AAN DE MEDECONTRACTANT VAN 
DE WERKGEVER - GEVOLG

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - BEROEP OP NIET GEREGISTREERDE AANNEMER 
- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE BETALING VAN DE SOCIALE SCHULDEN - 
SCHULDVORDERING VAN DE RSZ - VERJARING - STUITING - AANGETEKENDE BRIEF GERICHT AAN 
DE MEDECONTRACTANT VAN DE WERKGEVER - GEVOLG

1º en 2° Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een aangetekende brief van de R.S.Z., gericht  
aan  de medecontractant  van de werkgever  tot  gevolg  heeft  dat  de  verjaring  van de 
schuldvordering  tegen  deze  medecontractant  wordt  gestuit,  berust  op  een  onjuiste 
rechtsopvatting.  (Artt.  30bis,  §3,  eerste  lid  en  42,  eerste  en  derde  lid,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers van 27 juni 1969)

(R.S.Z. T. BOUWWERKEN VERSTRAETEN bvba)

ARREST

(A.R. S.08.0099.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2008 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1206, 2249, eerste lid, en 2250 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 30bis, §1, en 42, in het bijzonder het derde lid, 2°, van de Wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), artikel 30bis vóór zijn vervanging bij koninklijk 
besluit van 26 december 1998, artikel 42, zoals gewijzigd bij wet van 25 januari 1999, 
doch vóór zijn wijziging bij wet van 3 juli 2005.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Mechelen van 19 

april  2006 en verklaart,  opnieuw wijzende,  de oorspronkelijke  vordering van de eiser, 
voorwerp van de dagvaarding van 24 maart 2005, niet toelaatbaar wegens verjaring, op 
grond van de volgende overwegingen:
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"De (verweerster) roept in hoofdorde de verjaring in.
Zij wijst er op dat artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet een verjaringstermijn instelt 

van vijf jaar voor een vordering als deze (vordering ex artikel 30bis van de RSZ-wet). Dit 
is correct.

Zij wijst er vervolgens op dat artikel 42, derde lid, van de RSZ-wet niet in een afwij-
kende  regeling  voorziet  qua  stuiting  van  de  verjaring  ten  aanzien  van  de  personen, 
bedoeld bij artikel 30bis van de RSZ-wet. De gemeenrechtelijke regels van stuiting zijn 
derhalve van toepassing, aldus de (verweerster).

Het hof stelt samen met de (verweerster) vast dat artikel 42, derde lid, 2°, van de RSZ-
wet, de stuiting per aangetekende brief, van de vorderingen bedoeld in het eerste lid van 
het artikel enkel voorbehoudt voor de vorderingen die gericht zijn tegen een werkgever of 
die van een werkgever uitgaan.

Dit betekent dat de vorderingen van de (eiser), gericht tegen de personen, bedoeld bij 
artikel 30bis van de RSZ-wet, enkel gestuit worden op de wijze, bepaald in de artikelen 
2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en door de betekening van een dwangbevel 
(artikel 42, derde lid, 1° en 3°, van de RSZ-wet).

De tekst van de wet is duidelijk en hij is niet voor interpretatie vatbaar.
Het (arbeids)hof stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat in deze zaak een nieuwe 

verjaringstermijn van vijf jaren was beginnen te lopen ten aanzien van de (verweerster) op 
13 maart 2000, dag waarop het faillissement van de bvba Van Der Veken werd gesloten. 
De verjaring is het terrein van de partijen.

Aan het (arbeids)hof wordt geen akte van betekening voorgelegd, waaruit zou blijken 
dat ofwel het bevel tot betalen van 2 juli 2003 ofwel een dwangbevel aan de (verweerster) 
werd betekend (toepassing van artikel 42, derde lid, 1°, gecombineerd met artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 42, derde lid, 3°, van de RSZ-wet).

De toepasselijke  wettelijke  stuitingregels vereisen een 'betekening'  van het bevel tot 
betalen of van het dwangbevel. Conform artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
onder betekening verstaan: de afgifte van een afschrift van de akte. Zij geschiedt per deur-
waardersexploot.

Bij gebrek aan een deurwaardersexploot van betekening, is er geen geldige stuiting van 
de verjaring geweest, voorgeschreven door artikel 42, derde lid, van de RSZ-wet.

De dagvaarding werd immers pas betekend op 24 maart 2005, op een ogenblik dat er 
sinds 13 maart 2000 meer dan vijf jaren verstreken waren en de verjaring van de vorde-
ring bereikt was.

De  vordering  van  de  (eiser)  was  en  is  derhalve  niet  toelaatbaar  wegens  verjaring" 
(arrest, p.4, derde alinea t.e.m. p.5).

Grieven
Overeenkomstig artikel 30bis, §1, van de RSZ-wet is eenieder die voor de uitvoering 

van de door de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet op iemand die niet 
geregistreerd is als aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen 
voor  sociale  zekerheid,  de  bijdrageopslagen  en verwijlintresten verschuldigd  door zijn 
medecontractant aan de eiser. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 50 pct. van de totale 
prijs van het werk, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Overeenkomstig artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 verjaren de 
schuldvorderingen  van  de  eiser  op  de  werkgevers  die  onder  deze  wet  vallen  en  de 
personen bedoeld bij artikel 30bis na vijf jaar.

De verjaring van de vorderingen bedoeld in het eerste en tweede lid worden overeen-
komstig het derde lid van die bepaling gestuit:
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1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;
2° door een aangetekende brief van de eiser aan de werkgever en door een aangete-

kende brief van de werkgever aan de genoemde eiser;
3° door de betekening van het in artikel 40 bedoelde dwangbevel.
Eerste onderdeel
In  de aanhef  van  het  derde lid  van  artikel  42 van  de RSZ-wet  wordt  uitdrukkelijk 

verwezen naar de verjaring "van de vorderingen bedoeld in het eerste en tweede lid" zodat 
alle vormen van stuiting, voorzien in het derde lid van artikel 42 van de RSZ-wet, zonder 
enige uitzondering,  van toepassing zijn op de "bedoelde" vorderingen in het eerste en 
tweede lid.

De verjaring van de vordering van de eiser op de personen bedoeld bij artikel 30bis, 
waarvan in het eerste lid van artikel 42 sprake is, kan derhalve, overeenkomstig artikel 42, 
derde lid, 2°, van de RSZ-wet, door een aangetekende brief van de eiser worden gestuit.

De aangetekende brief die de eiser op 2 juli 2003 naar de verweerster had verstuurd, 
waarin hij de betaling vorderde van de sociale bijdragen, meer de bijdrageopslagen en de 
intresten, die de verweerster op grond van haar hoofdelijke aansprakelijk ex artikel 30bis 
van de RSZ-wet aan de eiser was verschuldigd, had derhalve tot gevolg dat de verjaring 
van deze vordering tegen een "persoon bedoeld bij artikel 30bis" was gestuit.

Het bestreden arrest stelt vast dat artikel 42, derde lid, 2°, van de RSZ-wet, de stuiting 
per aangetekende brief, van de vorderingen bedoeld in het eerste lid van dit artikel enkel 
voorbehoudt voor de vorderingen die gericht zijn tegen een werkgever of die van een 
werkgever uitgaan zodat de vorderingen van de eiser, gericht tegen de personen bedoeld 
bij  artikel  30bis  van  de  RSZ-wet,  niet  gestuit  kunnen  worden  door  een  aangetekend 
schrijven van eiser.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van artikel 42, derde 
lid, 2°, van de RSZ-wet,  een stuitende werking heeft  ontzegd aan eisers aangetekende 
brief van 2 juli  2003 aan de verweerster,  dienvolgens niet wettig heeft  beslist  dat,  bij 
gebrek  aan  een  deurwaardersexploot  van  betekening,  er  geen  geldige  stuiting  van  de 
verjaring is geweest binnen de vijf jaar na de dag waarop het faillissement was gesloten 
en dat de verjaring was bereikt  op het ogenblik van de dagvaarding op datum van 24 
maart 2005 (schending van de artikelen 30bis, §1, en 42, in het bijzonder het derde lid, 2°, 
van de RSZ-wet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Luidens artikel 30bis, §3, eerste lid, van de RSZ-wet, is de opdrachtgever 
die een beroep doet op een aannemer die niet is geregistreerd op het ogenblik 
van het sluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de sociale schulden van zijn medecontractant.

2. Krachtens het toepasselijk artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet, verjaren de 
schuldvorderingen van de eiser op de werkgevers  en de personen bedoeld bij 
artikel 30bis, na vijf jaar. Het derde lid bepaalt dat de verjaring van deze schuld-
vorderingen,  benevens overeenkomstig de artikelen 2244 en volgende van het 
Burgerlijk  Wetboek,  kan  worden  gestuit  door een aangetekende brief  van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de werkgever.
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3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een aangetekende brief van de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, gericht aan de medecontractant van de werkgever, 
overeenkomstig voormeld artikel 42, zoals te dezen van toepassing, tot gevolg 
heeft dat de vordering tegen deze medecontractant wordt gestuit, berust op een 
onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 januari 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h..Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h.  Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 46

2° KAMER - 20 januari 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALLERLEI - INBREUK OP ARTIKEL 35 R.S.Z.-WET - 
STRAFBARE DEELNEMING - OMVANG

2º MISDRIJF — DEELNEMING - SOCIALE ZEKERHEID - INBREUK OP ARTIKEL 35 R.S.Z.-
WET - OMVANG

1º en 2° Alleen de in artikel 35, §1, 1°, R.S.Z.-Wet vermelde personen en derden aan de 
onderneming, kunnen worden veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan het 
in dit artikel bedoelde misdrijf1.

(C.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 

I. Voorafgaande procedure, bestreden beslissing en cassatieberoep

1. C.N. werd als aangestelde van de bvba CKAPA veroordeeld wegens de inbreuk op 
de  artikelen  21  en  22  van  de  RSZ-wet  en  artikel  33  §2,  eerste  lid  van  het 
Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 35 van de RSZ-wet, 
meer bepaald omwille van de bedrieglijke onderwerping aan de RSZ van C.G. voor het 
eerste en tweede kwartaal 2004.

De eiseres tot cassatie, zaakvoerder van een boekhoudkantoor, werd mee gedagvaard 
op grond van artikel 66 Sw. Bij vonnis van 18 januari 2006 veroordeelde de rechtbank 
van eerste aanleg te Gent de eiseres tot een geldboete van 100 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van 8 dagen. Tegen dat vonnis tekende de eiseres hoger beroep aan. Ook 

1 Zie de concl. van het O.M. 
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het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan.
Na  te  hebben  vastgesteld  dat  de  eiseres  als  een  professionele  raadgever  van  de 

werkgever (bvba CKAPA) te beschouwen is, niet als een aangestelde of lasthebber van de 
werkgever, beslist het hof van beroep te Gent in het bestreden arrest dat de eerste rechter 
terecht geoordeeld heeft dat de eiseres positieve daden heeft gesteld waardoor het misdrijf 
door de beklaagde C.N. mogelijk werd gemaakt. De eiseres heeft namelijk advies gegeven 
om een van de zaakvoerders van de bvba CKAPA (C.G.) als werknemer in te schrijven 
terwijl zij wist dat dit indruiste tegen de RSZ-wet omdat er geen werkgeversgezag was 
t.a.v. de zaakvoerders. Het hof van beroep beslist dan ook dat de tenlastlegging in hoofde 
van de eiseres voldoende naar recht bewezen is.

2.  Namens de eiseres  wordt  tegen  deze beslissing een middel  aangevoerd  dat  twee 
onderdelen bevat.

Het eerste onderdeel voert de schending aan van artikel 149 Gw.
In het tweede onderdeel wordt de stelling verdedigd dat art. 66 Sw. enkel geldt t.a.v. de 

uitdrukkelijk door artikel 35 RSZ-wet aangeduide personen, namelijk de werkgever, zijn 
aangestelden  of  lasthebbers.  Artikel  66  Sw.  kan  er  niet  toe  leiden  dat  andere  dan  de 
uitdrukkelijk  door  de  wetgever  aangeduide  personen  strafbaar  worden  gesteld.  Het 
bestreden arrest zou dan ook niet wettig beslissen dat de tenlastelegging ten aanzien van 
de eiseres, die een derde partij is, voldoende naar recht bewezen is. 

II. Bespreking van het tweede onderdeel

3. De strafbare deelneming, zoals zij door de artikelen 66-69 Sw. is geregeld, heeft 
betrekking op de gevallen waarin één of meer personen het strafbare feit plegen, zoals het 
in de wettelijke delictsomschrijving wordt voorzien, daartoe aangezet of bijgestaan door 
één of meer andere personen, die zonder de bepalingen van artikel 66-69 Sw. straffeloos 
zouden blijven2.

Uit de artikelen 66-69 Sw. wordt afgeleid dat er drie grondvoorwaarden zijn voor het 
bestaan van strafbare deelneming: 1° het bestaan van een hoofdmisdrijf; 2° een deelne-
mingsopzet; 3° een wettelijk omschreven deelnemingsvorm3.

Behoudens andersluidende bepalingen, zijn de regels van de strafbare deelneming niet 
van toepassing op de misdrijven die in de bijzondere strafwetten omschreven zijn (art. 100 
Sw.). Wat de misdrijven betreft omschreven in de RSZ-wet, bepaalt artikel 38 RSZ-wet 
uitdrukkelijk dat alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd hoofdstuk 
V,  maar  met  inbegrip  van  hoofdstuk  VII  en van  artikel  85,  toepasselijk  zijn  op deze 
misdrijven. De artikelen 66-69 Sw., die hoofdstuk VII vormen van het eerste boek van het 
Strafwetboek, zijn dus van toepassing op de misdrijven omschreven in de RSZ-wet.

4. Krachtens de te dezen toepasselijke bepaling van artikel 35 §1, 1° RSZ-wet worden 
de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen 
voorgeschreven  door  de  wet  en  de  uitvoeringsbesluiten  ervan,  gestraft  met 
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 
euro, of met een van die straffen alleen.

In  het  sociaal  strafrecht  hebben  de  begrippen  “werkgever”,  “aangestelde”  en 
“lasthebber”  een autonome betekenis,  afwijkend  van  de  betekenis  die  deze begrippen 
hebben in resp. het arbeidsrecht en het burgerlijk recht (zie concl. van het O.M., Cass. 10 
mei 2005, P.04.1693.N, AC, 2005, nr. 270).
Zo aanvaardt het Hof dat de “aangestelden of lasthebbers” van de werkgever, aan wie het 

2 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 314, nr. 560.
3 J. VANHEULE, “Een aantal beginselen betreffende de deelnemingsvormen omschreven in de artikelen 
66 en 67 Sw”, NC 2007, (151) 152 en de verwijzingen aldaar in voetnoot 3).
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misdrijf kan worden toegerekend, alleen de aangestelden of lasthebbers zijn die bekleed 
zijn met het gezag of de nodige bevoegdheid om effectief over de naleving van de wet te 
waken, ook al is die bevoegdheid naar tijd of plaats beperkt. Overeenkomstig de wil van 
de wetgever kan het misdrijf in beginsel niet worden toegerekend aan de aangestelden of 
lasthebbers die louter handelen op bevel van de werkgever of van de voormelde 
lasthebbers of aangestelden4.
Deze interpretatie sluit aan bij het protectionistische karakter van het sociaal strafrecht dat 
de ondergeschikten (vaak werknemers) wil beschermen ten nadele van de hiërarchisch 
hoger geplaatsten5.

5. Het tweede onderdeel van het middel stelt dus de vraag aan de orde aan wie daden 
van deelneming aan het misdrijf bedoeld in artikel 35 §1, 1° RSZ-wet toegerekend kunnen 
worden: alleen aan de personen aangeduid in die bepaling of ook aan personen die niet de 
hoedanigheid hebben van “werkgever, zijn lasthebber of aangestelde”?

6. In de rechtsleer wordt er op gewezen dat de toepassing van de regels inzake de 
strafbare deelneming niet tot resultaten mag leiden die afbreuk doen aan het 
protectionistische karakter van het sociaal strafrecht. Zoals hierboven werd aangestipt, is 
een werknemer die louter handelt op bevel van zijn werkgever, geen aangestelde in de zin 
van het sociaal strafrecht. De wetgever heeft niet gewild dat het misdrijf zou worden 
toegerekend aan dergelijke werknemers. De toepassing van de figuur van de deelneming 
mag dan ook niet tot gevolg hebben dat (louter op bevel handelende) werknemers als 
deelnemers aan het hoofdmisdrijf strafbaar worden gesteld. Men besluit hieruit dat 
wanneer de wetgever het misdrijf toerekent aan “de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers”, alleen deze personen én derden die buiten de onderneming staan, als 
deelnemers aan het sociaalrechtelijk misdrijf kunnen worden gestraft6.

Zodoende geldt artikel  66 Sw. dus niet alleen ten aanzien van de uitdrukkelijk door 
artikel 35 §1, 1° van de RSZ-wet aangeduide personen, maar ook ten aanzien van derden 
die buiten de onderneming staan en dus geen “werkgever, aangestelde of lasthebber” zijn 
als bedoeld in die bepaling.

7. Deze zienswijze sluit nauw aan bij de kenmerken van de strafbare deelneming. Het 
leerstuk van de strafbare deelneming heeft een uitbreiding van de strafbaarheid tot gevolg. 
In beginsel kan alleen de persoon die zelf alle bestanddelen van een wettelijke 
delictsomschrijving vervult, strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld. Door de art. 
66-69 Sw. worden personen onder het bereik van de strafwet gebracht, die bij de 
totstandkoming van het misdrijf betrokken zijn, maar die zonder de bepalingen inzake de 
strafbare deelneming niet strafbaar zouden zijn omdat hun gedraging niet (volledig) aan 
de wettelijke delictsomschrijving beantwoordt7.

4 Cass. 15 september 1981, RW 1981-82, 1124, noot H.D. BOSLY.
5 F. RUELENS en K. CaRLIER, “Materieel sociaal strafrecht”, in J. VAN STEENWINCKEL en P. WAETERINCKX 
(eds.), Strafrecht in de onderneming, praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, Antwerpen, 
Intersentia, 2002, (167) 228; zie ook H.D. BOSLY, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 
lasthebber of de aangesteld in het sociaal recht” (noot onder Cass. 15 september 1981), RW 1981-82, 
(1127) 1128.
6 H.D. BOSLY, “Dix années de droit penal social 1971-1981”,  JTT 1983, 140, nr. 44; F. KEFER,  Le 
droit pénal du travail, Brussel, La Charte, 1997, 342, nr. 305; R. LEGROS, “La responsabilité pénale 
des dirigeants des sociétés et le droit pénal général”, Rev.dr.pén.crim. 1963-64, (3) 22-23; F. Ruelens 
en  K.  Carlier,  “Materieel  sociaal  strafrecht”,  in  J.  VAN STEENWINCKEL en  P.  WAETERINCKX (eds.), 
Strafrecht in de onderneming, praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, 228-229.
7 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, 314, nr. 560; J. VANHEULE, “Een aantal 
beginselen betreffende de deelnemingsvormen omschreven in de artikelen 66 en 67 Sw”, NC 2007, 
(151) 152-153.
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Voor de strafbaarheid van de deelnemer is dan ook niet vereist dat in de daad van 
deelneming alle bestanddelen van het misdrijf aanwezig zijn. Het volstaat dat een misdrijf 
werd gepleegd door een dader en dat de mededader of medeplichtige hieraan bewust heeft 
meegewerkt op één van de door de wet bepaalde wijzen8.

Dit is van belang bij zogenaamde kwaliteitsmisdrijven (of eigen misdrijven), dit zijn 
misdrijven  waarbij  de  wet  in  hoofde  van  de  dader  van  het  misdrijf  een  welbepaalde 
hoedanigheid  of  kwaliteit  vereist.  Zo  is  voor  de  meeste  sociaalrechtelijke  misdrijven, 
waaronder ook die omschreven in artikel 35 §1, 1° RSZ-wet, vereist dat zij gepleegd zijn 
door de werkgever,  zijn aangestelden of lasthebbers.  De hoedanigheid van werkgever, 
aangestelde of lasthebber is dus een constitutief bestanddeel van de delictsomschrijving9.
Omdat de deelnemer zelf niet alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf waaraan 
wordt deelgenomen moet vervullen, is strafbare deelneming aan een kwaliteitsmisdrijf 
mogelijk door een deelnemer die zelf niet de hoedanigheid bezit die als constitutief 
bestanddeel in de wettelijke delictsomschrijving opgenomen is. Het volstaat dat de 
hoedanigheid aanwezig is in hoofde van de (hoofd)dader10. Het is dus mogelijk om deel te 
nemen aan een misdrijf dat men niet zelf kan plegen11. Zo is deelneming aan het misdrijf 
van bedrieglijke bankbreuk strafbaar, ook al is de dader van de feiten van deelneming zelf 
geen handelaar12.

8. Uit wat voorafgaat kan besloten worden dat een persoon die niet de hoedanigheid 
heeft  van  “werkgever,  zijn  aangestelde  of  lasthebber”  op  grond  van  artikel  66  Sw. 
strafbaar kan zijn als (mede)dader aan een misdrijf omschreven in artikel 35 §1, 1° RSZ-
wet.  Een werknemer die louter handelt op bevel van de werkgever kan echter niet als 
deelnemer aan dit misdrijf worden gestraft, omdat dit indruist tegen het protectionistische 
karakter van het sociaal strafrecht. Voor derden die buiten de onderneming staan, zoals de 
eiseres, rijst dit bezwaar niet.

Het onderdeel faalt dan ook naar recht.

III. Het eerste onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest verwerpt het 
verweer van de eiseres dat de inbreuk op de RSZ-wet haar niet kan worden toegerekend 
op zodanig onduidelijke en vage motieven dat het Hof zijn wettigheidscontrole niet kan 
uitoefenen.

Het  onderdeel  berust  op  een  onvolledige  lezing  van  het  arrest  en  mist  feitelijke 
grondslag. Inderdaad, het arrest beantwoordt en verwerpt het bedoelde verweer niet enkel 
met de redenen die het onderdeel vermeldt maar tevens met de redenen die het tweede 
onderdeel tevergeefs bekritiseert.

IV. 10. Bij afwezigheid van enig middel ambtshalve luidt de conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.08.0650.N)

8 o.a. Cass. 5 okt. 2005, P.05.0444.F, AC 2005, nr. 481 en RCJB 2006, 243, noot F. KUTY.
9 F. DERUYCK, “Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven”, in G. VAN 
LIMBERGHEN (ed.), Sociaal strafrecht, Maklu, 1998, (93) 95.
10 J. VANHEULE, “Een aantal beginselen betreffende de deelnemingsvormen omschreven in de arti-
kelen 66 en 67 Sw”, NC 2007, (151) 153.
11 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, 323,nr. 584.
12 Cass. 20 december 1983, Arr.Cass. 1983-84, 461.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 20 maart 2008. 

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

Raadsheer Koen Mestdagh 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  149 Grondwet:  het  arrest 
verwerpt het verweer van de eiseres dat de inbreuk op de RSZ-wet haar niet kan 
worden toegerekend, op zodanig onduidelijke en vage motieven dat het Hof zijn 
wettigheidscontrole niet kan uitoefenen. 

2. Het arrest beantwoordt en verwerpt het bedoelde verweer niet enkel met de 
redenen die het onderdeel vermeldt, maar tevens met de redenen die het tweede 
onderdeel bekritiseert. 

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

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 21, 22 en 35 RSZ-wet, 
66 Strafwetboek en 33, §2, 1°, 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: het 
arrest  oordeelt  onterecht  dat een persoon die geen werkgever of diens aange-
stelde  of  lasthebber  is,  wegens  daden  van  strafbare  deelneming  kan  worden 
veroordeeld voor inbreuken op artikel 35 RSZ-wet. 

4. Krachtens artikel 35, §1, eerste lid, 1°, RSZ-wet worden de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen voorge-
schreven door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, gestraft met gevangenis-
straf en met een geldboete, of met een van die straffen alleen. 

Met  de  termen  'aangestelden  of  lasthebbers'  worden  in  deze  strafbepaling 
aangestelden of lasthebbers bedoeld die bekleed zijn met het gezag of de nodige 
bevoegdheid om effectief over de naleving van de wet te waken, zelfs al is die 
bevoegdheid in de tijd of naar de plaats beperkt. 

Overeenkomstig de wil van de wetgever kan het in artikel 35, §1, 1°, RSZ-wet 
bedoelde misdrijf in beginsel  niet worden toegerekend aan de aangestelden of 
lasthebbers die louter handelen op bevel van de werkgever of van de zo-even 
bedoelde personen.

5. Krachtens artikel 38 RSZ-wet zijn alle bepalingen van boek I van het Straf-
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wetboek, uitgezonderd hoofdstuk V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII en 
van artikel 85, toepasselijk op de misdrijven in deze wet omschreven. 

De bepalingen  van artikel  66 Strafwetboek  betreffende de strafbare  deelne-
ming zijn bijgevolg toepasselijk op het misdrijf bedoeld in artikel 35, §1, 1°, 
RSZ-wet. 

6. Uit de samenhang van de voormelde bepalingen volgt dat de aangestelden 
of lasthebbers die louter handelen op bevel van de werkgever of van diens aange-
stelde of lasthebber die bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid om 
effectief over de naleving van de wet te waken, niet kunnen gestraft worden als 
mededader van of medeplichtige aan het misdrijf bedoeld in artikel 35, §1, 1°, 
RSZ-wet. Alleen de in artikel 35, §1, 1°, RSZ-wet vermelde personen en derden 
aan de onderneming, kunnen worden veroordeeld als mededader van of mede-
plichtige aan het in dit artikel bedoelde misdrijf.

7.  Het  onderdeel  gaat  ervan  uit  dat  de  in  artikel  66 Strafwetboek  beoogde 
daden van deelneming aan het misdrijf bedoeld in artikel 35, §1, 1°, RSZ-wet, 
niet kunnen toegerekend worden aan derden aan de onderneming maar enkel aan 
de personen vernoemd in het laatste vermelde artikel. 

Het onderdeel dat op een onjuiste rechtsopvatting berust, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. S. Bouzoumita, Gent.

Nr. 47

2° KAMER - 20 januari 2009

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NIET ONDERTEKENDE MEMORIE - GEVOLG

Niet ontvankelijk is de memorie in cassatie die niet is ondertekend1. (Art. 420bis, Sv.)

(B. e.a.)

1 Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.1174.N, AC, 2000, nr 513.
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ARREST

(A.R. P.08.0772.N)
Met de notitie overeenstemmend arrest.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal.

Nr. 48

2° KAMER - 20 januari 2009

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - SCHULDIGVERKLARING AAN MISDRIJF - REDENEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - VEROORDELING ALS DADER OF 
MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD IN DE ARTIKELEN 449 TOT 452 W.I.B. 1992 - 
VALSHEID INZAKE INKOMSTENBELASTING - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE 
ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 458, EERSTE LID, W.I.B. 1992 - AARD VAN DE MAATREGEL

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VEROORDELING ALS DADER OF 
MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD IN DE ARTIKELEN 73 EN 73BIS B.T.W.-WETBOEK - 
VALSHEID IN ZAKE B.T.W. - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN 
BELASTING - ARTIKEL 73SEXIES, EERSTE LID, B.T.W.-WETBOEK - AARD VAN DE MAATREGEL

4º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - INKOMSTENBELASTING - VALSHEID INZAKE 
INKOMSTENBELASTING - VEROORDELING ALS DADER OF MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD 
IN DE ARTIKELEN 449 TOT 452 W.I.B. 1992 - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN 
DE ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 458, EERSTE LID, W.I.B. 1992 - AARD VAN DE MAATREGEL

5º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - 
VALSHEID IN ZAKE B.T.W. - VEROORDELING ALS DADER OF MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF 
BEDOELD IN DE ARTIKELEN 73 EN 73BIS B.T.W.-WETBOEK - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT 
BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 73SEXIES, EERSTE LID, B.T.W.-WETBOEK - 
AARD VAN DE MAATREGEL

6º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VEROORDELING ALS DADER OF 
MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD IN DE ARTIKELEN 73 EN 73BIS B.T.W.-WETBOEK - 
VALSHEID IN ZAKE B.T.W. - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN 
BELASTING - ARTIKEL 73SEXIES, EERSTE LID, B.T.W.-WETBOEK - VEROORDELING DOOR DE 
STRAFRECHTER - GEVOLG - VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE ONTDOKEN BELASTING - 
MOGELIJKHEID VAN VERWEER TEGEN DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE ONTDOKEN 
BELASTING

7º INKOMSTENBELASTING — ALLERLEI - VEROORDELING ALS DADER OF 
MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD IN DE ARTIKELEN 449 TOT 452 W.I.B. 1992 - 
VALSHEID INZAKE INKOMSTENBELASTING - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE 
ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 458, EERSTE LID, W.I.B. 1992 - PROCEDURE TOT 
VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE ONTDOKEN BELASTING - VASTSTELLING NA DE IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - GEVOLG
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8º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - 
VALSHEID IN ZAKE B.T.W. - VEROORDELING ALS DADER OF MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF 
BEDOELD IN DE ARTIKELEN 73 EN 73BIS B.T.W.-WETBOEK - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT 
BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 73SEXIES, EERSTE LID, B.T.W.-WETBOEK - 
MOGELIJKHEID VAN VERWEER

9º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - INKOMSTENBELASTING - VALSHEID INZAKE 
INKOMSTENBELASTING - VEROORDELING ALS DADER OF MEDEPLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF BEDOELD 
IN DE ARTIKELEN 449 TOT 452 W.I.B. 1992 - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN 
DE ONTDOKEN BELASTING - ARTIKEL 458, EERSTE LID, W.I.B. 1992 - MOGELIJKHEID VAN 
VERWEER

1º Bij ontstentenis van conclusies is een strafvonnis wettig gemotiveerd wanneer het de  
beklaagde schuldig verklaart aan het in de bewoordingen van de strafwet omschreven en 
voldoende gepreciseerd strafbare feit1.

2º, 3°, 4° en 5°  Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting  
ten laste van daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 458,  
eerste lid, W.I.B. 1992 en artikel 73sexies, eerste lid, B.T.W.-Wetboek heeft de wetgever  
aan een strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die van rechtswege 
werkt;  deze  hoofdelijke  gehoudenheid  tot  betaling  van  de  ontdoken  belasting  is  
vergelijkbaar  met  de  hoofdelijke  gehoudenheid  tot  teruggave  en  schadevergoeding 
waartoe  overeenkomstig  artikel  50,  Strafwetboek  alle  wegens  eenzelfde  misdrijf  
veroordeelde personen gehouden zijn en heeft dus geen bestraffend maar enkel  een 
herstellend karakter2.

6º, 7°, 8° en 9° Het bedrag van de ontdoken belasting waartoe de schuldigen hoofdelijk 
gehouden zijn, wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belasting: zo zal  
inzake B.T.W.,  waar de  belasting verschuldigd is van zodra de door  de wet  daartoe 
gestelde voorwaarden vervuld zijn, de veroordeling door de strafrechter de vaststelling  
van het bedrag van de ontdoken belasting inhouden en zal de beklaagde ter zake bij de 
strafrechter verweer kunnen voeren, terwijl inzake directe belastingen het bedrag van de  
ontdoken  belasting  daarentegen  slechts  na  de  in  kracht  van  gewijsde  gegane  
strafrechtelijke veroordeling zal  worden vastgesteld;  de vraag of  diegene die door de 
strafrechter veroordeeld werd voor een misdrijf inzake directe belastingen zonder zelf de  
belastingplichtige te zijn, zal kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de 
belasting, doet dan ook geen afbreuk aan het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid  
zelf waartegen hij bij de strafrechter verweer kan voeren3.

(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.1092.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 5 juni 2008.

De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee gelijk-
luidende middelen aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 16 maart 2005, AR P.04.1592.F, AC, 2005, nr 162. 
2 Cass., 21 okt. 2008, AR P.08.0535.N, niet gepubliceerd. 
3 Ibid.
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Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 73 en 73bis Btw-wetboek 
en van de artikelen 449 tot 452 WIB92: de misdrijven waaraan de eisers schuldig 
werden  verklaard,  vereisen  naast  het  materiële  bestanddeel  ook  een  moreel 
bestanddeel;  het  bestreden arrest  toont niet  aan, minstens geeft  het  zich geen 
rekenschap of het morele bestanddeel van het misdrijf in hoofde van de eisers 
bewezen is. 

2.  Bij  ontstentenis  van  conclusies  is  een  strafvonnis  wettig  gemotiveerd 
wanneer het de beklaagde schuldig verklaart aan het in de bewoordingen van de 
strafwet omschreven en voldoende gepreciseerd strafbare feit. 

3. Het bestreden arrest overweegt dat er niet de minste twijfel bestaat dat de 
prestaties vermeld in de facturen die het voorwerp zijn van de telastleggingen B 
en C, fictief zijn, dat deze facturen opgesteld en gebruikt werden met het in die 
telastleggingen beschreven bedrieglijk fiscaal opzet en dat gebruik makend van 
deze facturen met het vermelde bedrieglijk opzet de feiten van de telastleggingen 
D en E werden gepleegd. Hiermede verantwoordt het bestreden arrest de schul-
digverklaring van de beide eisers naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel

4. Het middel voert aan dat de artikelen 73sexies Btw-wetboek en 458 WIB92 
de artikelen  10 en 11 Grondwet  in  samenhang gelezen  met  artikel  6  EVRM 
schenden: de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting, 
bepaald in artikel 73sexies Btw-wetboek en artikel 458 WIB92, van personen die 
als daders of als medeplichtigen van respectievelijk de misdrijven bedoeld in de 
artikelen 73 en 73bis van het Btw-Wetboek of de misdrijven bedoeld in de arti-
kelen 449 tot 452 werden veroordeeld, is een strafsanctie; indien een rechter met 
volle  rechtsmacht  daarover  zou  kunnen  oordelen,  zouden  de  eisers  niet  tot 
gehoudenheid voor het volledige bedrag worden veroordeeld. 

Het middel vraagt vervolgens het Hof de zaak niet te beoordelen vooraleer het 
Grondwettelijk Hof zal  geoordeeld  hebben over hangende prejudiciële  vragen 
over  de hoofdelijke gehoudenheid  tot  betaling van de  ontdoken belasting,  en 
indien  niet,  zelf  het  Grondwettelijk  Hof  daarover  een  prejudiciële  vraag  te 
stellen: 

5. Met de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten 
laste van de daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald in artikel 
458,  eerste  lid,  WIB92  en  artikel  73sexies,  eerste  lid,  Btw-wetboek  heeft  de 
wetgever aan een strafrechtelijke veroordeling een herstelmaatregel gehecht die 
van rechtswege werkt. 
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6. Deze hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting is 
vergelijkbaar met de hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoe-
ding  waartoe  overeenkomstig  artikel  50  Strafwetboek  alle  wegens  eenzelfde 
misdrijf veroordeelde personen gehouden zijn.

De hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting heeft dus 
geen bestraffend maar enkel een herstellend karakter. 

7.  Het  bedrag  van de  ontdoken  belasting waartoe  de  schuldigen  hoofdelijk 
gehouden zijn, wordt vastgesteld overeenkomstig de eigenheid van elke belas-
ting. Zo zal inzake Btw, waar de belasting verschuldigd is van zodra de door de 
wet daartoe gestelde voorwaarden vervuld zijn, de veroordeling door de straf-
rechter de vaststelling van het bedrag van de ontdoken belasting inhouden. De 
beklaagden kunnen ter zake bij de strafrechter verweer voeren. Inzake directe 
belastingen zal daarentegen het bedrag van de ontdoken belasting slechts na de 
in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling worden vastgesteld. 

De vraag of diegenen die door de strafrechter veroordeeld werden voor een 
misdrijf  inzake  directe  belastingen  zonder  zelf  de  belastingplichtigen  te  zijn, 
zullen kunnen tussenkomen in de procedure tot vestiging van de belasting, doet 
dan ook geen afbreuk aan het  beginsel  van de hoofdelijke gehoudenheid zelf 
waartegen zij bij de strafrechter verweer kunnen voeren.

Het middel faalt naar recht.

8.  Daar  de  opgeworpen  prejudiciële  vraag  geheel  uitgaat  van  een  onjuiste 
rechtsopvatting, is er geen grond ze te stellen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. K. Callebaut, Dendermonde en L. De Broeck, Brussel.

Nr. 49

2° KAMER - 20 januari 2009

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
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58 — ARTIKEL 58BIS - IMMOBILISERING VAN EEN VOERTUIG ALS BEVEILIGINGSMAATREGEL - 
OPHEFFING VAN DE MAATREGEL - RECHTSPLEGING - RECHTSMIDDELEN

De  opheffing  van  de  immobilisering  van  het  voertuig  als  beveiligingsmaatregel  bij  
toepassing van artikel 58bis, Wegverkeerswet is een specifieke rechtspleging die afwijkt  
van en niet verenigbaar is met de rechtspleging op verzoekschrift tot opheffing van een 
opsporingshandeling  met  betrekking  op  goederen  geregeld  door  artikel  28sexies, 
Wetboek  van  Strafvordering;  tegen  een  beslissing  op  grond  van  artikel  58bis,  
Wegverkeerswet staat geen hoger beroep open en bijaldien ook geen cassatieberoep 
tegen een in hoger beroep genomen beslissing. 

(DUVO bvba)

ARREST

(A.R. P.08.1434.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 september 2008. 

De eiseres voert geen middel aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Op 22 april 2008 nam een lid van de politie te Aalst, op last van de Procu-
reur des Konings te Dendermonde het motorvoertuig X, type Y, met nummer-
plaat  654CBA,  eigendom van de  verzoekster,  in  beslag  omdat  de bestuurder 
ervan, A M, ontzet bleek te zijn van het recht een motorvoertuig te besturen.

De procureur des Konings te Dendermonde wees bij beslissing van 4 augustus 
2008 het op artikel 28sexies Wetboek van Strafvordering gegronde verzoek van 
de eiseres tot handlichting van het beslag af.

Bij het thans bestreden arrest oordeelt het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat het door de eiseres op artikel 28sexies Wetboek van 
Strafvordering gegronde verzoek vanaf het begin niet ontvankelijk was omdat 
artikel 58bis, §1, Wegverkeerswet hier in een eigen regeling voorziet. 

2. De opheffing van de immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaat-
regel bij toepassing van artikel 58bis Wegverkeerswet is een specifieke rechts-
pleging die afwijkt van en niet verenigbaar is met de rechtspleging op verzoek-
schrift tot opheffing van een opsporingshandeling met betrekking op goederen 
geregeld door artikel 28sexies Wetboek van Strafvordering.

Tegen een beslissing op grond van artikel 58bis Wegverkeerswet staat geen 
hoger  beroep  open  en  bijaldien  ook  geen  cassatieberoep  tegen  een  in  hoger 
beroep genomen beslissing.

Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal.

Nr. 50

2° KAMER - 20 januari 2009

1º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — RECHTSPLEGING. VOEGING - 
STRAFZAKEN - INTREKKING VAN EEN ARREST

2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - UITOEFENING - GEMEENRECHTELIJKE 
MISDRIJVEN - MISDRIJVEN OVER AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ARBEIDSGERECHTEN - AANWIJZING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL

3º STRAFVORDERING - UITOEFENING - GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN - MISDRIJVEN OVER 
AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN - AANWIJZING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - UITOEFENING - 
GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN - MISDRIJVEN OVER AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN - AANWIJZING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
CONTROLEAPPARAAT IN HET WEGVERVOER - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING EN BESTRAFFING

1º Wanneer het Hof bij de behandeling van een cassatieberoep geen kennis had van het 
neerleggen van een verzoekschrift door de eiser in cassatie en alzo heeft nagelaten de 
middelen  ingeroepen  in  dat  verzoekschrift  te  beantwoorden  zodat  de  eiser,  door 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, verstoken werd van het recht op een arrest 
dat  op die middelen antwoordt,  trekt het Hof zijn vorig arrest  in en doet het opnieuw 
uitspraak over de zaak1. (Artt. 1113 en 1114, Ger.W.)

2º, 3° en 4° Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij  
toepassing van artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de strafvordering uitoefent;  
deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie  
en het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken2.

5º Artikel 18, §1, van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de 
vordering (EEG) nr 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer sluit niet uit dat deze bepaling ook van toepassing is op overtredingen,  
op 23 november 2005 in België begaan3.

1 Zie Cass., 7 juni 1995, AR P.95.0521.F, AC, 1995, nr 282.
2 Cass., 26 mei 1999, AR P.99.0597.F, AC, 1999, nr 313. 
3 Art. 18, §1, K.B. 14 juli 2005 vóór de vervanging bij art. 7, 4°, K.B. 9 april 2007, B.S. 11 april 
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(K.J.C.D. TRANS b.v.b.a..)

ARREST

(A.R. P.08.1785.N)
I. VOORWERP VAN DE RECHTSPLEGING

De vordering van de procureur-generaal  bij  het  Hof van Cassatie strekt  tot 
intrekking van het arrest van de tweede kamer van het Hof van 14 oktober 2008 
in de zaak die is ingeschreven op de algemene rol nummer P.08.0713.N.

Dit  arrest  is  gewezen  op  het  cassatieberoep  van  de  oorspronkelijke  eiseres 
tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Mechelen 
van 9 april 2008, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 18 
december 2007.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

III. VORDERING

De vordering  van  de  procureur-generaal  bij  het  Hof  van  Cassatie  luidt  als 
volgt:

"De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat het Hof op 
14 oktober 2008 een arrest heeft gewezen (AR P.08.0713.N) dat het cassatiebe-
roep van bvba KJCD TRANS, met zetel te 2030 Antwerpen, Ferdinand Verbiest-
straat 59, beklaagde, eiseres, tegen het vonnis in hoger beroep van de correctio-
nele rechtbank te Mechelen van 9 april 2008 op verwijzing gewezen, verwerpt. 

Voornoemd arrest  stelt  vast  dat  de  eiseres  geen  middel  aanvoert.  Evenwel 
blijkt uit de bij deze vordering gevoegde stukken dat namens de eiseres op 6 mei 
2008 ter griffie van de correctionele rechtbank te Mechelen een verzoekschrift 
houdende middelen tot cassatie werd neergelegd. 

Het Hof dat bij de behandeling van de zaak geen kennis had van het neer-
leggen  van  dit  verzoekschrift,  heeft  nagelaten  de  middelen  ingeroepen  in  het 
verzoekschrift te beantwoorden, zodat eiseres, door omstandigheden van haar wil 
onafhankelijk, verstoken werd van haar recht op een arrest dat op die middelen 
antwoordt. 

Derhalve is er grond tot intrekking van het bedoeld arrest van 14 oktober 2008. 

Om die reden, 

vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof behage zijn 
arrest AR P.08.0713.N van 14 oktober 2008 in te trekken, en opnieuw te statu-
eren over de voorziening van eiseres." 

IV. CASSATIEMIDDELEN

2007, inwerkingtreding 11 april 2007 (art. 10). 
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De oorspronkelijke  eiseres  voert  in  een verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is 
gehecht, twee middelen aan.

V. BESLISSING VAN HET HOF

Vordering tot intrekking

1.  De  vordering  van  de  procureur-generaal  dient  om  de  redenen  die  zij 
vermeldt, aangenomen te worden.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 155 Gerechtelijk Wetboek: niet-
tegenstaande  in  beginsel  de  arbeidsauditeur  de  openbare  rechtsvordering  met 
betrekking tot de telastleggingen L en M moest uitoefenen, is dit geschied door 
de  procureur  des  Konings  zonder  dat  daarbij  samenloop of  samenhang werd 
aangenomen.

3. Artikel 155 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 

"Onverminderd  de toepassing van de bepalingen  van artikel  138,  derde  tot 
vijfde lid, wordt de strafvordering wegens een overtreding van de wetten en de 
verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken van 
eerste  aanleg uitgeoefend door de leden van het  arbeidsauditoraat  en voor de 
hoven van beroep door de leden van het arbeidsauditoraat-generaal.

In geval van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of 
meer  overtredingen  van  andere  wetsbepalingen  die  niet  tot  de  bevoegdheid 
behoren van de arbeidsgerechten, wijst de procureur-generaal het parket van de 
procureur des Konings of het arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, 
het parket-generaal of het arbeidsauditoraat-generaal dat bevoegd is om de straf-
vordering uit te oefenen, onverminderd de toepassing van artikel 149." 

4. Het staat slechts de procureur-generaal de magistraat aan te wijzen die bij 
toepassing van artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de strafvordering 
uitoefent. Deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het 
openbaar  ministerie.  Het  komt  de  rechter  niet  toe  deze  aanwijzing  te  onder-
zoeken.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 18, §1, van het koninklijk besluit 
van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer: het staat 
vast dat de telastleggingen L en M te Antwerpen werden gepleegd, terwijl voor-
meld artikel enkel de overtredingen in het buitenland begaan, beoogt.

6. Voormeld artikel 18, §1, bepaalt in zijn te dezen toepasselijke versie, dat de 
op het grondgebied van een ander land begane overtredingen worden vastgesteld 
en  strafbaar  zijn  overeenkomstig  de  vigerende  wetten  en  reglementen.  Zij 
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worden bestraft op basis van artikel 2 van de wet van 18 februari 1969 of van 
artikel 4 van de wet van 21 juni 1985, naargelang werd gefraudeerd in verband 
met het gebruik van het controleapparaat of met de technische karakteristieken 
ervan.

7. Anders dan waarvan het middel uitgaat, sluit voormelde bepaling, zoals ze 
van toepassing was op het ogenblik van de feiten, niet uit dat zij ook van toepas-
sing is op overtredingen in België begaan.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Trekt het arrest van de tweede kamer van het Hof van 14 oktober 2008 in de 
zaak P.08.0713.N in.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van dit 
arrest en van het bestreden vonnis in hoger beroep van de Correctionele Recht-
bank te Mechelen van 9 april 2008.

Laat de kosten van de intrekking ten laste van de Staat.

Begroot deze kosten op nul euro.

Opnieuw wijzende,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de oorspronkelijke eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h..Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. V. De Donder, Dendermonde.

Nr. 51

2° KAMER - 20 januari 2009

STRAFUITVOERING - VERZOEK TOT BEPERKTE DETENTIE - VOORWAARDEN - 
ONONDERBROKEN WETTIG VERBLIJF IN BELGIË

Geen  enkele  bepaling  van  de  Wet  Strafuitvoering  stelt  dat  een  ononderbroken  wettig  
verblijf  in  België  een  voorwaarde  is  voor  de  ontvankelijkheid  van  een  verzoek  tot  
beperkte detentie. 

(G.)
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ARREST

(A.R. P.08.1930.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-
bank te Gent van 19 december 2008. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede middel

1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  23  Wet  Strafuitvoering:  de 
bestreden beslissing oordeelt ten onrechte dat de beperkte detentie slechts kan 
worden aangevraagd wanneer de veroordeelde voldoet aan het vereiste van een 
onafgebroken wettig verblijf in het land; de Wet Strafuitvoering legt dergelijke 
voorwaarde niet op.

2. Artikel 23, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt dat de beperkte detentie en het 
elektronisch toezicht kunnen worden toegekend aan de veroordeelde die:

1° zich, op zes maanden na, in de tijdsvoorwaarden bevindt voor de toeken-
ning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, of

2° veroordeeld is  tot  één of  meer vrijheidsstraffen waarvan het  uitvoerbare 
gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt.

Dezelfde paragraaf bepaalt daarenboven dat de veroordeelde bovendien dient 
te voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn bij artikel 28, §1, of, in voorko-
mend geval, bij de artikelen 47, §1, en 48.

Artikel 47, §1, dat hier van toepassing is vermits de eiser veroordeeld is tot 
gevangenisstraffen van drie jaar of meer, bepaalt dat met uitzondering van de 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of 
met het oog op overlevering, de door titel V bepaalde strafuitvoeringsmodali-
teiten aan de veroordeelde kunnen worden toegekend voor zover er in hoofde 
van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan. Deze tegenaanwijzingen 
hebben betrekking op :

1° de afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering van de veroor-
deelde;

2° het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten;

3° het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen;

4° de houding van de veroordeelde  ten aanzien van de slachtoffers  van de 
misdrijven die tot zijn veroordeling hebben geleid.
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Daarenboven bepaalt  artikel  48 van de wet dat  behalve voor de voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het 
oog op overlevering, het dossier van de veroordeelde een sociaal reclasserings-
plan dient te bevatten waaruit de perspectieven op reclassering van de veroor-
deelde blijken.

3. Geen enkele van deze bepalingen stelt dat een ononderbroken wettig verblijf 
in  België  een  voorwaarde  is  voor  de  ontvankelijkheid  van  een  verzoek  tot 
beperkte detentie.

Het bestreden vonnis dat anders oordeelt is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Overige middelen

4. De middelen kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeven 
bijgevolg geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samenge-
steld.

20 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. Millen, Tongeren en I. Gabriëls, Brussel.

Nr. 52

2° KAMER - 21 januari 2009

1º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP

1º  en  2°  Het  vonnis  dat  vermeldt  dat  de  bedragen  die  het  van  de  grondslag  van de  
subrogatoire rechtsvordering van de verzekeringsinstelling uitsluit,  een andere schade 
dekken dan die welke door de fout van de beklaagde is veroorzaakt en, bijgevolg, geen  
bedragen  zijn  die  krachtens  het  gemeen  recht  zijn  verschuldigd,  verantwoordt  zijn  
beslissing naar recht. (Art. 136, §2, vierde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
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(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN  T  B; e.a.; FORTIS INSURANCE BELGIUM n.v. en B.. T 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1816.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis van de correctionele recht-
bank te Luik van 19 november 2007, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 21 maart 2007. 

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten voert in een memorie die aan dit 
arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Middel 

Beide onderdelen samen

Het middel verwijt  het bestreden vonnis dat het weigert  aan de eiseres,  ten 
laste van de verweerders, de bedragen toe te kennen die zij aan haar verzekerde 
heeft  uitbetaald  voor  de  verschillende  tijdvakken  van  gedeeltelijke  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid  en voor het  tijdvak nà  de consolidatie  van  de door de 
verweerder veroorzaakte schade. Volgens de eiseres, die in de plaats treedt van 
de  rechthebbende,  heeft  zij  recht  op  terugbetaling  van  de  totaliteit  van  de 
bedragen die aan deze ter vergoeding van dezelfde schade zijn toegekend, zonder 
dat de rechter de beslissing van de adviserend geneesheer mag betwisten.

Artikel 136, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verbiedt 
samenloop wanneer de bij de voormelde wet bepaalde prestaties en die welke 
krachtens een andere wetgeving of volgens het gemeen recht verschuldigd zijn, 
eenzelfde schade vergoeden.

Het vierde lid van de voormelde wettelijke bepaling stelt dat de verzekerings-
instelling rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt tot beloop van de 
verleende prestaties, voor het geheel  van de sommen die krachtens de andere 
wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend 
uit  ziekte,  letsels,  functionele stoornissen of overlijden, geheel  of gedeeltelijk 
vergoeden. 

Het vonnis vermeldt dat het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval, op 12 
februari 1994, reeds bijna vier maanden volledig arbeidsongeschikt was wegens 
een gewrichtsaandoening door griep en daarvoor door de eiseres vergoed was, 
dat de gevolgen van die aandoening op de dag van het ongeval niet verdwenen 
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waren en het slachtoffer door de eiseres sedert 18 oktober 1993 ononderbroken 
tot 26 mei 1996 werd vergoed, met andere woorden vóór het ongeval en nà de 
consolidatiedatum die  op  1  januari  1996 is  vastgesteld.  Het  oordeelt  dat  het 
slachtoffer voor de perioden van tijdelijke arbeidsongeschiktheid naar rato van 
25% en van 15% en voor de periode nà de consolidatiedatum, naar rato van 9%, 
ten laste van de eiseres is gebleven om redenen die losstaan van de gevolgen van 
het ongeval.

Uit deze vermeldingen blijkt dat de bedragen die door de appelrechters van de 
grondslag van de subrogatoire rechtsvordering van de eiseres zijn uitgesloten, 
een  andere  schade  dekken  dan  die welke  door de fout  van  de  verweerder  is 
veroorzaakt  en  bijgevolg  geen  bedragen  zijn  die  krachtens  het  gemeen  recht 
verschuldigd zijn.

Het vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

21 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 53

2° KAMER - 21 januari 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEREKENING

1º  De  burgerlijke  partij  die  cassatieberoep  instelt  moet  de  wettelijke  bepalingen  niet  
vermelden  die  volgens  haar  zijn  geschonden;  het  volstaat  dat  zij  de  aangevoerde  
onwettigheid duidelijk aangeeft1.

2º In de fase van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, stelt degene die  
zich burgerlijke partij stelt geen vordering tot veroordeling tot schadevergoeding in; de  
rechtsvordering  die  hij  instelt  heeft  geen  betrekking  op  een  in  geld  waardeerbare  

1 Cass., 13 okt. 1981, AR 6489, AC, 1981-1982, nr. 109. 
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vordering in de zin van artikel 2, K.B. 26 oktober 2007, zelfs niet als de klacht het bedrag 
van de aangevoerde schade vermeldt. (Art. 128, tweede lid, Sv.; Art. 1022, Ger.W.)

(KONTIMMO nv in vereffening T. LEASING BELGIUM nv e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1022.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 mei 2008.

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

Raadsheer Paul Mathieu 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 van buitenver-
volgingstelling

De eiseres voert geen middel aan.

B. In  zoverre het cassatieberoep gericht  is tegen de beslissingen waarbij  de 
eiseres wordt veroordeeld om aan de eerste en de vijfde verweerder een rechts-
plegingsvergoeding te betalen

Eerste middel

Het  door  de  vennootschap  Leasing  Belgium opgeworpen  middel  van  niet-
ontvankelijkheid

De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is op grond dat het 
verzuimt  de  schending  aan  te  voeren  van  artikel  128,  tweede  lid,  van  het 
Wetboek van Strafvordering.

Wanneer  het  cassatieberoep gericht  is tegen een beslissing van een strafge-
recht, hoeft de eiser de wettelijke bepalingen niet te vermelden die volgens hem 
werden geschonden, zelfs wanneer het cassatieberoep tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering is gericht.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan bijgevolg niet worden aangenomen.

Grondslag van het middel

Krachtens artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, wordt, 
wanneer het strafgerecht verklaart dat er geen reden is tot vervolging omdat het 
feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of 
dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, degene die zich in 
handen van de onderzoeksrechter burgerlijke partij heeft gesteld, veroordeeld tot 
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het betalen aan de inverdenkinggestelde van de vergoeding bedoeld in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

Om de minimum en maximum basisbedragen vast te stellen van de rechtsple-
gingsvergoeding die in het voormelde artikel 1022 is bedoeld, maakt het Konink-
lijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsple-
gingsvergoedingen onderscheid tussen de geschillen die betrekking hebben op in 
geld waardeerbare vorderingen en die welke betrekking hebben op zaken die niet 
van die aard zijn. 

Opdat  een  burgerlijke  partijstelling  in  handen  van  de  onderzoeksrechter 
ontvankelijk zou zijn, volstaat het dat degene die beweert door een misdaad of 
een wanbedrijf te zijn benadeeld, op geloofwaardige wijze het bestaan aanvoert 
van schade die uit het misdrijf kan voortvloeien. Er wordt niet vereist dat die 
schade wordt geraamd.

In deze fase van de rechtspleging stelt degene die zich burgerlijke partij stelt 
geen vordering tot veroordeling tot schadevergoeding in. De rechtsvordering die 
hij instelt heeft geen betrekking op een in geld waardeerbare vordering in de zin 
van artikel 2 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007, ook als de klacht 
het bedrag van de aangevoerde schade vermeldt.

Door, ter vaststelling van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding die aan 
de verweerders moet worden toegekend, te oordelen dat "de vordering van de 
burgerlijke partij in geld waardeerbaar is", terwijl deze betrekking heeft op een 
bedrag  van  38.750.000  oude  Belgische  frank,  schenden  de  appelrechters  de 
wettelijke bepalingen die in het middel worden aangegeven.

Het middel is gegrond.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de 
eerste en de vijfde verweerder een rechtsplegingsvergoeding te betalen en om 
aan  de  vijfde  verweerder  schadevergoeding  te  betalen  wegens  roekeloos  en 
tergend hoger beroep.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep.

Veroordeelt  de vijf  eerste  verweerders  in een tiende van de kosten van het 
voormelde cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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21 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, 
procureur-generaal – Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 54

1° KAMER - 22 januari 2009

VERZEKERINGEN — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELVERPLICHTING - BEVAARBARE WATERWEG - 
ONDERGEDOMPELD VOERTUIG – BINNENSCHIP – SCHADE

De omstandigheid dat een bestuurder zijn voertuig bij een rivier geparkeerd heeft en dat dit  
voertuig nadien door een onbekende dader erin is geduwd, verantwoordt de tussenkomst 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot herstel van de schade die door dat  
ondergedompelde voertuig is toegebracht aan een binnenschip dat op die bevaarbare 
waterweg voer1. (Art. 2, §1, W.A.M.-wet 1989)

(WAALS GEWEST, Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken T. GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS )

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0372.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 16 januari  2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §1, 3 en, voor zover als nodig, 19bis-11, §1, 4°, van de wet van 21 

november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen;

- artikel 3, 1°, van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 
december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 79 en 80, inzonderheid 80, §1, eerste lid, 3°, van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (gewijzigd bij artikel 12 van de 
wet van 22 augustus 2002, maar van kracht gebleven tot 19 januari 2003);

- artikel 19, §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 

1 Zie  Cass.,  15  mei  2003,  AR C.02.0297.F,  AC,  nr.  296,  met  conclusie  van  advocaat-generaal 
HENKES.
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controle der verzekeringsondernemingen;
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, verklaart de tussenvor-

dering van de eiseres tegen de verweerder bijgevolg ongegrond en veroordeelt de eiseres 
in de kosten, met inbegrip van de kosten van het hoger beroep, op de volgende gronden : 

"Zelfs als geoordeeld moet worden dat het voertuig aan het verkeer deelnam toen het in 
de waterloop werd geduwd door een onbekende die vermoed wordt de dief te zijn, blijft 
het onbekend hoeveel tijd er tussen die gebeurtenis en het ongeval is verstreken, en kan er 
geen oorzakelijk verband tussen het in het verkeer brengen en het ongeval worden aange-
toond.

Hoeveel  tijd  verstreken  is  tussen  het  tijdstip  waarop  het  voertuig  in  de  Samber  is 
geduwd en het tijdstip van de aanvaring tussen dat voertuig en het binnenschip, is onbe-
kend; de enige feiten die niet worden betwist, zijn dat juffrouw S. haar voertuig op 17 mei 
om 17 uur geparkeerd heeft en dat het voertuig, toen zij het op 19 mei wou komen terug-
halen om 10 uur, d.i. ongeveer 40 uur later, verdwenen was en dat de binnenschipper op 
18 mei rond 11 uur op dat voertuig is gevaren. Het is evenmin aangetoond dat het voer-
tuig bestuurd werd door een dief, al is het waarschijnlijk dat het, zoals een voorwerp, in 
het water is geduwd of gegooid.

De tegemoetkoming in de vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte licha-
melijke  en  stoffelijke  schade,  waartoe  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds 
gehouden  is  wanneer  de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  waartoe  het  motorrijtuig 
aanleiding kan geven, in geval van diefstal, geweld of heling niet verzekerd is, is strikt 
beperkt tot de schadeveroorzakende gebeurtenissen die onder de toepassing vallen van de 
wet  van  21  november  1989  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen.

De aanvaring van een binnenschip met een wrak, behoort niet tot de verkeersrisico's die 
door  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  worden  gedekt.  Een  motorrijtuig  is 
immers een voertuig dat bestemd is om zich over de grond te bewegen, d.w.z. op de open-
bare weg en op de daarmee gelijkgestelde terreinen. Een gezonken voertuig neemt niet 
meer deel aan het verkeer en bevindt zich niet op een met de openbare weg gelijkgesteld 
terrein, aangezien bevaarbare waterwegen uitgesloten worden van het landverkeer in de 
zin van artikel 2 van de wet van 21 november 1989.

De omstandigheid dat het voertuig aan het verkeer deelnam alvorens in het water te 
worden geduwd, maakt van de gebeurtenis daarom nog geen wegverkeersongeval, aange-
zien de schade niet is veroorzaakt door de daad en tijdens het dumpen van het voertuig in 
het  water,  maar  door  een  gebeurtenis  die  nadien  heeft  plaatsgevonden,  te  weten  een 
binnenschip dat tegen het wrak is gevaren; de schade is veroorzaakt door een voorwerp 
dat zich op de bodem van een kanaal bevindt, d.w.z. op een plaats die niet onderworpen is 
aan de verplichte burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering.

Opdat de schade verband zou kunnen houden met de deelneming van het voertuig aan 
het verkeer, is het weliswaar noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
geleden schade en - gelijk welk - gebruik van het voertuig in het verkeer, hetzij door de 
plaats die het daarin inneemt, hetzij door de staat ervan, hetzij door enig manœuvre (...) , 
maar  niettemin  moet  worden  vastgesteld  dat  het  voertuig,  op  het  ogenblik  van  het 
ongeval, uit het verkeer was gehaald en er geen manoeuvre in uitvoerde.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betoogt terecht dat het schadeveroorza-
kend feit niet kan worden verzonnen en dat het aangetoond moet worden door het Waalse 
Gewest; in dit geval is er geen enkele getuigenverklaring of enig spoor op grond waarvan 
kan worden vermoed dat het voertuig betrokken was bij een gebeurtenis op de openbare 
weg,  zoals  een  ander  ongeval,  het  verlies  van  de  controle  over  het  stuur  door  een 



212 HOF VAN CASSATIE 22.1.09 - Nr. 54 

bestuurder die achter het stuur is aangetroffen, die had kunnen verklaren hoe het voertuig 
in het kanaal was terechtgekomen. Men kan niet verklaren in welke omstandigheden, of er 
nu sprake was van kwaad opzet of niet, het voertuig in het kanaal is beland.

Kortom,  de gebeurtenis die van het schadegeval  een verkeersongeval  maakt,  is  niet 
aangetoond.

Het dumpen van een voertuig in het kanaal, vormt een daad van vandalisme die bestraft 
wordt door artikel 521, derde lid, van het Strafwetboek, en heeft niets te maken met een 
daad uit het verkeer, zodat het oorzakelijk verband tussen, enerzijds, de deelneming van 
het voertuig aan het verkeer, en, anderzijds, de immersie ervan en de botsing met een boot 
verbroken wordt".

Grieven
Uit  de  artikelen  1,  2,  §1,  en  3  van  de  wet  van  21  november  1989 betreffende  de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  blijkt  dat  een  ongeval 
onder de toepassing van die wet valt en de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid dekt waartoe een motorrijtuig aanleiding kan geven, wanneer dat voertuig " aan het 
verkeer " deelneemt op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein.

Krachtens artikel 80, §1, eerste lid, 3°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 betref-
fende de controle der verzekeringsondernemingen (een bepaling die nog van kracht was 
op de datum van het ongeval, nl. 18 mei 1997) en artikel 19, §1, van het in de aanhef van 
het middel weergegeven koninklijk besluit van 16 december 1981, is de tegemoetkoming 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verschuldigd wanneer, zoals te dezen, 
het schadeveroorzakend voertuig aan zijn eigenaar is onttrokken door diefstal, geweld of 
heling, zodat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding kan 
geven, in die gevallen niet is verzekerd.

Hoewel het arrest erkent dat het voertuig dat tegen de boot van de heer J. is gebotst en 
deze heeft beschadigd, " aan het verkeer deelnam alvorens in het water te worden geduwd 
" en dat het daarvóór was gestolen, beslist het dat de verweerder de schade aan de boot 
van de heer J. niet hoefde te vergoeden, aangezien het voertuig zich op het ogenblik van 
het  ongeval  reeds  enige  tijd  onder  water  bevond,  dat  het  niet  meer  aan  het  verkeer 
deelnam, dat het zich niet op een met de openbare weg gelijkgesteld terrein bevond en dat 
de schade niet is veroorzaakt door de daad of tijdens het tot zinken brengen van het voer-
tuig.

Geen van die omstandigheden sluit de tegemoetkoming van de verweerder  uit.  Zijn 
tegemoetkoming wordt voldoende verantwoord door de - in dit geval erkende - omstan-
digheden  dat  het  voertuig  aan  het  verkeer  deelnam op  één  van  de  bij  wet  bedoelde 
plaatsen, toen het in het water werd geduwd.

Opdat de verweerder zijn tegemoetkoming verschuldigd zou zijn, is het daarentegen 
niet vereist dat het voertuig deelnam aan het verkeer op de openbare weg op het ogenblik 
dat  het  de  schade veroorzaakte,  en evenmin  dat  de  schade  ontstond  op  een  voor  het 
verkeer toegankelijke plaats.

De omstandigheid die van doorslaggevend belang is voor de tegemoetkoming van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, bestaat, zoals het arrest vaststelt, hierin dat het 
voertuig, op het ogenblik dat het door de dief of door een andere, onbekende persoon in 
het water werd geduwd, deelnam aan het verkeer op de openbare weg. Een voertuig neemt 
niet alleen deel "aan het verkeer" in de zin van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 21 
november 1989, wanneer het in beweging is, maar ook zodra zijn aanwezigheid op de 
openbare weg of op een voor het publiek toegankelijk terrein volgt uit omstandigheden 
die verband houden met het verkeer.

Het feit,  op zich, dat het litigieuze voertuig vanaf de openbare weg in het water  is 



Nr. 54 - 22.1.09 HOF VAN CASSATIE 213 

geduwd, volstaat bijgevolg als bewijs van het feit dat het deelnam aan het verkeer en dat 
het ongeval dat achteraf plaatsvond door de botsing met de boot van de heer J., te wijten 
is aan een voertuig dat aan het verkeer deelnam.

Wat dat betreft doet het niet ter zake dat "het dumpen van een voertuig in het kanaal, 
een daad van vandalisme vormt die bestraft  wordt door artikel  521, derde lid, van het 
Strafwetboek".

Het arrest werpt vergeefs op dat het niet vaststaat dat het voertuig door de dief bestuurd 
werd of dat het door hem in het water was geduwd. De omstandigheid dat het voertuig in 
het water is geduwd door een onbekende - een vaststaand feit - is een daad van diefstal en 
is in ieder geval een deelneming aan de diefstal of een daad van geweld die na de diefstal  
is gesteld.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de verweerder de schade niet 
hoeft te dekken die aan de boot van de heer J. werd toegebracht door het in de Samber 
gezonken voertuig, op grond van de - niet relevante - redenen dat het voertuig, op het 
ogenblik van het schadegeval, niet meer aan het verkeer deelnam en dat men niet weet of 
het voertuig door de dief is bestuurd en vervolgens door hem in de waterweg is geduwd, 
of dat het is bestuurd door een andere, onbekend gebleven persoon (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De verweerder  werpt  een grond van niet-ontvankelijkheid tegen  het  middel 
op : het middel heeft geen belang :

Het middel, dat betoogt dat de omstandigheid "dat het voertuig aan het verkeer 
deelnam op één van de bij wet bedoelde plaatsen, toen het in het water werd 
geduwd", op zich volstond om de tegemoetkoming van de verweerder te verant-
woorden, oefent aldus ook kritiek uit op de redenen van het arrest volgens welke 
dat voertuig, doordat het in het water was beland, een wrak was geworden en 
aldus niet meer beantwoordde aan de omschrijving van een motorrijtuig.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Uit het arrest en uit het bestreden vonnis waarnaar het arrest verwijst, volgt dat 
de eiseres, die geen hoger beroep heeft ingesteld tegen haar veroordeling om, in 
haar  hoedanigheid  van bewaarster  van de bevaarbare  waterweg,  de schade  te 
vergoeden van een binnenschipper, wiens binnenschip op een gezonken voertuig 
was gevaren, een vordering had ingesteld tot terugbetaling van haar kosten, die 
zij  zowel tegen de verzekeraar  van de eigenaar  van het  gestolen voertuig als 
tegen de verweerder had gericht, maar dat die vordering is verworpen.

Het arrest stelt vast dat het voertuig, dat door haar bestuurster bij de Samber 
was geparkeerd, in de stroom is geduwd door een onbekende dader.

Aangezien de tegemoetkoming van de verweerder verantwoord werd door die 
omstandigheid, verantwoordt geen enkele andere vaststelling van het arrest, met 
name de tijd die verstreken is tussen het tijdstip waarop het voertuig in het water 
is geduwd en het tijdstip van het ongeval, de omstandigheid dat het voertuig niet 
door de dief  is  bestuurd,  het feit  dat  het voertuig,  alvorens tot zinken te zijn 
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gebracht,  bij geen andere gebeurtenis  op de openbare weg dan bij de diefstal 
betrokken is geweest, het feit dat het voertuig, na het zinken ervan, een wrak was 
geworden  en niet  meer op de openbare  weg of op een daarmee gelijkgesteld 
terrein reed, of nog, de overweging dat het tot zinken brengen van het voertuig 
een daad van vandalisme was, de beslissing van het arrest naar recht om de door 
de eiseres tegen de verweerder ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwa-
ring te verwerpen. 

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het hoger 
beroep van de eiseres tegen de verweerder en over de kosten tussen die partijen;

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

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

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

22 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h.. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Gérard.

Nr. 55

1° KAMER - 22 januari 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - PERSOON DIE DE ZAAK GEBRUIKT OF GEHUURD HEEFT

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
- GRENZEN

1º De bewaarder van een zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid, B.W., is degene die  
voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt,  
met recht van leiding, toezicht en controle1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

2º Het gebruik of de huur van een zaak impliceert niet dat degene die ervan gebruik heeft  
gemaakt of ze heeft gehuurd, in alle gevallen de leiding of het toezicht erop uitoefent,  
waardoor de bewaarder aansprakelijk gesteld kan worden, aangezien de eigenaar zich 

1 Cass., 22 maart 2004, AR C.03.0109.F, AC, 2004, nr. 161.
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dat recht kan voorbehouden2. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

3º De rechter beslist op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder van de zaak is in de  
zin van artikel 1384, eerste lid, B.W., voor zover hij het wettelijk begrip van de bewaarder  
van de zaak niet miskent3. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(SOLHEID LOCATION  n.v. T. AXA BELGIUM n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0418.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geoncludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert drie middelen aan, gesteld als volgt :

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1384, inzonderheid eerste lid, 1709, 1719 en 1728 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest
- beslist dat de eiseres de bewaarster van het litigieuze toestel was, in de zin van artikel 

1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- verklaart  de vordering (van de eerste verweerster) tegen de eiseres ontvankelijk en 

gegrond;
- veroordeelt de eiseres om aan (de eerste verweerster) één provisionele euro te betalen;
- bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen betreffende de kosten;
- en veroordeelt de eiseres in de kosten van het hoger beroep, die in hoofde van (de 

eerste verweerster) begroot worden op 473,22 euro,
op de volgende gronden :
"I. Vorderingen van (de eerste verweerster)
(...) 1. Tegen (de eiseres)
Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
Haar vordering tegen (de eiseres), die aan (de tweede verweerster) het toestel 'Manitou' 

verhuurde,  waardoor  G.Z.  is  gedood,  is  gegrond  op  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het 
Burgerlijk Wetboek;

(...) Toen de litigieuze feiten plaatsvonden, was (de eiseres) en niet (de tweede verweer-
ster), zoals (de eiseres) verkeerdelijk voorhoudt, de bewaarster van het toestel, aangezien 
zij het was die voor het onderhoud, de controle en het toezicht op de gebrekkige zaak 

2 Cass., 15 mei 1959, AC, 1959, 734.
3 Zie 1.
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instond;
Uit de algemene voorwaarden, die vermeld worden op de keerzijde van de tussen (de 

eiseres)  en  de  (tweede  verweerster)  gesloten  huurovereenkomst,  waarnaar  (de  eerste 
verweerster) mag verwijzen op grond van het beginsel dat overeenkomsten bindend zijn 
voor derden, en waarin staat dat de partijen die algemene voorwaarden aanvaarden, blijkt 
dat (de eiseres) instond voor het onderhoud van het verhuurde toestel en dat de huurder, 
(de tweede verweerster), niet aan de machine mocht knoeien;

De omstandigheden met betrekking tot de duur van de verhuur, de geografische ligging 
van het toestel, de identiteit van zijn gebruiker en het feit dat het onderhoud, behalve in 
geval  van  abnormaal  gebruik  van  het  toestel,  gratis  geschiedde,  hebben  hierop  geen 
invloed".

Grieven
De bewaarder van een zaak is degene die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het 

genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht en leiding.
Wanneer een zaak wordt verhuurd, is het in beginsel de huurder die de zaak bewaart in 

de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. De artikelen 1709, 1719 
en 1728 van hetzelfde wetboek kennen de huurder immers het recht toe om de gehuurde 
zaak te gebruiken en kennen hem, bijgevolg, ook het recht van toezicht en leiding op de 
zaak toe.

Alleen wanneer de eigenaar-verhuurder zich het recht van leiding en toezicht op de 
gehuurde zaak voorbehoudt,  of wanneer  de eigenaar het gebruik van de zaak door de 
huurder beperkt, is de huurder niet de bewaarder van de gehuurde zaak.

Om te bepalen wie van de huurder of de verhuurder de bewaarder van de gebrekkige 
zaak is, hoeft niet onderzocht te worden of de huurder dan wel de verhuurder verantwoor-
delijk is voor het onderhoud van die zaak.

Te dezen stelt het arrest, met verwijzing naar het relaas van de feiten door de eerste 
rechter, vast dat (de tweede verweerster) de litigieuze machine bij de eiseres had gehuurd.

Toch beslist het arrest dat de eiseres de bewaarster van het litigieuze toestel was, alleen 
op grond dat, luidens de algemene voorwaarden van de eiseres, zij voor het onderhoud 
van het verhuurde toestel instond en dat de huurder, (de tweede verweerster), geen enkele 
daad van onderhoud mocht verrichten.

De bewaarder van de gehuurde zaak is echter niet noodzakelijkerwijs de persoon die 
voor het onderhoud van die zaak verantwoordelijk is.

Daarenboven stelt het arrest, door die overwegingen, niet vast dat de eiseres zich het 
recht van leiding en toezicht op de verhuurde zaak heeft  voorbehouden of dat zij  het 
gebruik van de zaak door de huurder, (de tweede verweerster), heeft beperkt.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres de bewaarster was 
van het door haar aan (de tweede verweerster) verhuurde toestel, alleen op grond dat de 
eiseres instond voor het onderhoud van het verhuurde toestel en dat (de tweede verweer-
ster) niet aan het toestel mocht knoeien.

Het arrest verantwoordt, op grond van die overwegingen, zijn beslissing niet naar recht 
en schendt de artikelen 1384, eerste lid, 1709, 1719 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest
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- verwerpt de toepassing van het beding tot ontheffing van aansprakelijkheid, dat vervat 
is in artikel 3 van de algemene voorwaarden van de eiseres;

- verklaart de tegen (de tweede verweerster) ingestelde vordering tot vrijwaring van de 
eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond;

- bevestigt de beslissing van het beroepen vonnis over de kosten;
- en veroordeelt  de eiseres in de kosten van het hoger beroep, die voor  (de tweede 

verweerster) zijn begroot op 456,12 euro,
op de volgende gronden :
"I. Vorderingen van (de eerste verweerster)
(...) 1. Tegen (de eiseres)
Artkel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
(...) (De eiseres) beroept zich op het beding tot ontheffing van aansprakelijkheid, dat 

vervat is in artikel 3 van die algemene voorwaarden : 'De huurder draagt dezelfde verant-
woordelijkheid en heeft dezelfde plichten als de eigenaar van het materiaal. De huurder of 
zijn gemachtigde verklaart alle nodige instructies met betrekking tot de werking van het 
toestel  te  hebben  ontvangen  en  van  alle  veiligheidsvoorschriften  kennis  te  hebben 
genomen, en ontslaat de verhuurder bijgevolg van alle aansprakelijkheid voor de schade 
die aan hen of aan derden mocht  worden berokkend.  De huurder of zijn gemachtigde 
verklaart  de machine in ontvangst  te hebben genomen,  met  inbegrip van de volledige 
veiligheidsuitrusting (cabine, veiligheidsbeugel of -gordel, enz.) en verbindt er zich toe de 
machine niet zonder die uitrusting te gebruiken. Hij verbindt er zich toe het toestel als een 
'goede huisvader' te gebruiken en de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de fabri-
kant na te leven.  Het voertuig mag in geen geval  in het verkeer op de openbare weg 
worden gebracht, tenzij het ingeschreven is';

(...) II. Vorderingen van (de eiseres)
(De eiseres) vraagt subsidiair, voor het geval dat zij zou veroordeeld worden tot vergoe-

ding van (de eerste verweerster), om (de tweede verweerster) en Dannemark tot vrijwa-
ring te veroordelen.

1. (De tweede verweerster)
a) Contractuele grondslag
(De  eiseres)  beroept  zich  op  het  hierboven  aangehaald  beding  van  ontheffing  van 

aansprakelijkheid :
Dit beding is niet van toepassing op deze zaak, aangezien de oorzaak van het ongeval 

geen enkel verband houdt met de verplichtingen van de huurder, (de tweede verweerster), 
met de manoeuvreerruimte waarover zij met betrekking tot het toestel beschikte, met de 
instructies die zij ontvangen had, aangezien het ongeval te wijten is aan een gebrek van 
het interne veiligheidssysteem dat de huurder, gelet op de werking van de testknop, niet 
had kunnen ontdekken, dat de huurder niet mocht knoeien aan de machine en dat het de 
verhuurder, (de eiseres), was die voor het onderhoud van het toestel instond;

Welnu,  uit  de  tekst  van artikel  3 blijkt  duidelijk dat  de  huurder de verhuurder  niet 
zonder meer van alle aansprakelijkheid ontslaat, maar wel omdat hij alle instructies die 
voor de werking van het toestel noodzakelijk waren en alle veiligheidsvoorschriften, zoals 
de beugel  of de veiligheidsuitrusting,  ontvangen  had...  en hij  zich ertoe verbond deze 
zaken als een goede huisvader te gebruiken;

(De tweede verweerster) heeft geen enkele contractuele fout begaan;
Hij heeft het toestel als een goede huisvader gebruikt;
De testknop werkte;
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Zij mocht niet aan de machine knoeien en het was (de eiseres) die het onderhoud ervan 
diende te verzekeren ".

Grieven
Bij  zijn  onderzoek van  de (door  de eerste  verweerster)  tegen  de eiseres  ingestelde 

vordering, citeert het arrest artikel 3 van de algemene voorwaarden van de eiseres, die 
vermeld worden op de keerzijde van de huurovereenkomst die op 5 november 1997 met 
(de  tweede  verweerster)  gesloten  werd.  Het  arrest  geeft  dat  contractueel  beding  in 
extenso, tussen aanhalingstekens, weer.

Die contractbepaling vermeldt dat "de huurder dezelfde verantwoordelijkheid draagt en 
heeft dezelfde plichten als de eigenaar van het materiaal" en dat hij "de verhuurder bijge-
volg ontslaat van alle aansprakelijkheid voor de schade die aan hen of aan derden mocht 
worden berokkend". Dit beding waarbij de eiseres van aansprakelijkheid ontslagen wordt 
in geval van schade die door het toestel aan (de tweede verweerster) of aan derden wordt 
toegebracht, is aan geen enkele toepassingsvoorwaarde onderworpen.

Het arrest beslist evenwel dat dit beding te dezen niet van toepassing is, op grond dat de 
oorzaak  van  het  ongeval  niets  te  maken  heeft  met  de  verplichtingen  van  (de  tweede 
verweerster)  als  huurster,  met  haar  manoeuvreerruimte  en  met  de  instructies  die  ze 
ontvangen had, dat (de tweede verweerster) geen enkele contractuele fout heeft begaan, 
het toestel als een goede huisvader heeft gebruikt en niet aan het toestel mocht knoeien.

Het arrest beslist, om die redenen, dat het beding waarbij de eiseres van aansprakelijk-
heid ontslagen werd, alleen van toepassing zou zijn in geval van een ongeval dat verband 
zou houden met de verplichtingen van (de tweede verweerster) als huurder, met name 
haar  manoeuvreerruimte  of  de instructies  die  ze  ontvangen  had,  of,  in  geval  van  een 
contractuele fout van (de tweede verweerster), met het feit dat ze het toestel niet als een 
goede huisvader heeft gebruikt of dat (de tweede verweerster) aan het toestel zou hebben 
geknoeid.

Het arrest geeft bijgevolg aan die contractbepaling een uitlegging die niet verenigbaar 
is met de bewoordingen ervan, in zoverre het beslist dat het toepassingsvoorwaarden zou 
bevatten die er niet in voorkomen. Het arrest miskent derhalve de bewijskracht van artikel 
3 van de algemene voorwaarden van de eiseres, die op de keerzijde vermeld worden van 
de huurovereenkomst  die  de eiseres  en (de tweede  verweerster)  op 5 november  1997 
gesloten hebben, welk artikel door het arrest in extenso, tussen aanhalingstekens, wordt 
weergegeven. 

Het arrest miskent op zijn minst de verbindende kracht van dit contractueel beding, 
door  er  niet  de  uitwerking  aan  te  verlenen  die  het  wettelijk  tussen  de  partijen  moet 
hebben. Het arrest schendt dus ook artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en verant-
woordt niet naar recht zijn beslissing om het beding waarbij de eiseres van aansprakelijk-
heid ontslagen wordt, te dezen buiten toepassing te laten.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1384, inzonderheid eerste lid, 1709, 1719 en 1728 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest
- beslist dat de eiseres de enige bewaarster van het litigieuze toestel was in de zin van 

artikel  1384,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  met  uitsluiting  van  (de  tweede 
verweerster);

- verklaart  de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen (de tweede verweerster) 
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ontvankelijk maar niet-gegrond;
- bevestigt de beslissing van het beroepen vonnis over de kosten;
- en veroordeelt de eiseres in de kosten van het hoger beroep, die aan de zijde van (de 

tweede verweerster) zijn begroot op 456,12 euro,
op de volgende gronden :
"I. Vorderingen van (de eerste verweerster)
(...) 1. Tegen (de eiseres)
Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
Haar vordering tegen (de eiseres), die aan (de tweede verweerster) het toestel 'Manitou' 

verhuurde,  waardoor  G.Z.  is  gedood,  is  gegrond  op  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het 
Burgerlijk Wetboek;

(...) Toen de litigieuze feiten plaatsvonden, was (de eiseres) en niet (de tweede verweer-
ster), zoals (de eiseres) verkeerdelijk voorhoudt, de bewaarster van het toestel, aangezien 
zij het was die voor het onderhoud, de controle en het toezicht op de gebrekkige zaak 
instond;

Uit de algemene voorwaarden, die vermeld worden op de keerzijde van de tussen (de 
eiseres)  en  de  (tweede  verweerster)  gesloten  huurovereenkomst,  waarnaar  (de  eerste 
verweerster) mag verwijzen op grond van het beginsel dat overeenkomsten bindend zijn 
voor derden, en waarin staat dat de partijen die algemene voorwaarden aanvaarden, blijkt 
dat (de eiseres) instond voor het onderhoud van het verhuurde toestel en dat de huurder, 
(de tweede verweerster), niet aan de machine mocht knoeien;

De omstandigheden met betrekking tot de duur van de verhuur, de geografische ligging 
van het toestel, de identiteit van zijn gebruiker en het feit dat het onderhoud, behalve in 
geval  van  abnormaal  gebruik  van  het  toestel,  gratis  geschiedde,  hebben  hierop  geen 
invloed".

(...) II. Vorderingen van (de eiseres)
(De eiseres) vraagt subsidiair, voor het geval dat zij zou veroordeeld worden tot vergoe-

ding van (de eerste verweerster), om (de tweede verweerster) en Dannemark tot vrijwa-
ring te veroordelen.

1. Wat betreft (de tweede verweerster)
(...) Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
Dat vermoeden van aansprakelijkheid, dat is ingevoerd om de rechtstreekse slachtoffers 

van schade efficiënter te beschermen, kan alleen door hen worden aangevoerd;
De rechtsvordering tot vrijwaring kan niet op dat artikel gegrond worden;
Indien de rechtsvordering van (de eiseres) uitgelegd wordt als een vordering waarmee 

hij  een  gedeelte  van  de  schade  wil  verhalen  op  een  medebewaarder,  dan  moet  erop 
gewezen worden dat (de eiseres) de enige bewaarster van het toestel was, zoals in punt 1 
van het arrest is verduidelijkt".

Grieven
Er is sprake van gezamenlijke bewaring van een en dezelfde gebrekkige zaak, in de zin 

van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer verschillende personen 
op die zaak rechten van een verschillende oorsprong en aard uitoefenen.

In geval van verhuur van een gebrekkige zaak, sluit het feit dat de eigenaar-verhuurder 
bewaarder is, niet uit dat de huurder de hoedanigheid van medebewaarder heeft wanneer 
het gebruik van de machine door de huurder niet beperkt is. De artikelen 1709, 1719 en 
1728  van  het  Burgerlijk  Wetboek  kennen  de  huurder  immers  het  recht  toe  om  het 
gehuurde goed  te  gebruiken  en kennen hem,  bijgevolg,  ook het  recht van  toezicht  en 
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leiding toe.
In diezelfde zin sluit het feit  dat de eigenaar controleert of de zaak in gebruik moet 

blijven en dat hij het in bewaring heeft, niet uit dat de huurder de hoedanigheid van mede-
bewaarder heeft wanneer hij over de werking van die zaak waakt en de zaak voor eigen 
rekening gebruikt.

In geval van gezamenlijke bewaring van een en dezelfde gebrekkige zaak, kunnen de 
medebewaarders  evenwel  vorderingen  tegen  elkaar  instellen  om een  gedeelte  van  de 
schade op elkaar te verhalen.

Het arrest beslist te dezen, enerzijds, dat de door (de eiseres) tegen (de tweede verweer-
ster) ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring niet gegrond kan zijn op artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek,  en,  anderzijds,  dat  indien de rechtsvordering van (de 
eiseres) moet worden uitgelegd als verhaal op een medebewaarder, erop gewezen moet 
worden dat (de eiseres) de enige bewaarder van het toestel was. Het arrest verwijst wat dat 
betreft naar de redenen die het opgegeven heeft in zijn beslissing over de door (de eerste 
verweerster) tegen (de eiseres) ingestelde vordering, met name dat (de eiseres) voor het 
onderhoud van het verhuurde toestel instond en dat (de tweede verweerster) niet aan het 
toestel mocht knoeien.

Het  arrest  beslist  aldus  impliciet  maar  zeker  dat  (de  tweede  verweerster)  geen 
bewaarder was en dat bijgevolg de vordering tot vrijwaring van (de eiseres), bij gebrek 
aan  verhaal,  niet  kon  worden  gegrond  op  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

De beslissing van het arrest volgens welke de eiseres de enige bewaarster van het litigi-
euze toestel was, met uitsluiting van (de tweede verweerster), is alleen hierop gegrond dat 
zij volgens de algemene voorwaarden van de eiseres, volgens welke zij instond voor het 
onderhoud van het verhuurde toestel en de huurder, (de tweede verweerster), niet aan het 
toestel mocht knoeien.

De bewaarder van de verhuurde zaak is echter niet noodzakelijkerwijs de persoon die 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van die zaak.

Het arrest sluit bovendien, op grond van die redenen alleen, niet uit dat (de tweede 
verweerster)  het  onbeperkte  gebruik  had  van  de  machine,  over  de  werking  van  die 
machine waakte en ze voor eigen rekening heeft gebruikt, zodat ze hierover een recht van 
toezicht en van leiding uitoefende.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres de litigieuze machine aan (de tweede verweerster) 
(verhuurd) had, heeft bijgevolg daarna niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres de enige 
bewaarster van het toestel was,  met uitsluiting van (de tweede verweerster),  alleen op 
grond dat de eiseres voor het onderhoud van het verhuurde toestel  instond en dat (de 
tweede verweerster) niet aan het toestel mocht knoeien.

Het arrest verantwoordt, om die redenen, zijn beslissing niet naar recht en schendt de 
artikelen 1384, eerste lid, 1709, 1719 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

De bewaarder  van een zaak in de zin van artikel  1384,  eerste  lid,  van het 
Burgerlijk Wetboek, is degene die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het 
genot  ervan  heeft  of  ze onder zich houdt,  met  recht  van toezicht,  leiding en 
controle
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Het  gebruik  of  de huur  van een  zaak impliceert  niet  dat  degene  die ervan 
gebruik heeft  gemaakt of ze heeft  gehuurd,  in alle gevallen de leiding of het 
toezicht  erop  uitoefent,  waardoor  de  bewaarder  aansprakelijk  gesteld  kan 
worden, aangezien de eigenaar zich dat recht kan voorbehouden.

De rechter  beslist op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder  van de 
zaak is in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zover hij het wettelijk begrip van de bewaarder van de zaak niet miskent.

Het arrest, dat vermeldt dat de eiseres "instond voor het onderhoud van het 
verhuurde  toestel" en dat  "de huurder",  d.i.  de tweede  verweerster,  "(aan  dat 
toestel) niet mocht knoeien", beslist, op grond van een onaantastbare beoordeling 
van de feiten, dat de eiseres, door het litigieuze toestel te verhuren, zich het voor 
bewaring  kenmerkende  recht  van  toezicht,  leiding  en  controle  heeft  voorbe-
houden en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing naar recht dat de eiseres en niet 
de tweede verweerster de bewaarster van de zaak was.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het arrest,  dat  eerst, met verwijzing naar de algemene voorwaarden van de 
tussen  de  eiseres  en  de  tweede  verweerster  gesloten  huurovereenkomst,  erop 
wijst dat eerstgenoemde "instond voor het onderhoud van het verhuurde toestel", 
terwijl (laatstgenoemde) "niet aan het toestel mocht knoeien", vermeldt vervol-
gens dat het beding tot ontheffing van aansprakelijkheid, dat vervat is in artikel 3 
van de algemene voorwaarden en dat het arrest aanhaalt, "niet van toepassing is 
(...),  aangezien de oorzaak van het ongeval  geen enkel  verband houdt met de 
verplichtingen van de huurder,  (de tweede verweerster),  met de manoeuvreer-
ruimte waarover zij met betrekking tot het toestel beschikte, met de instructies 
die zij ontvangen had, aangezien het ongeval te wijten is aan een gebrek van het 
interne veiligheidssysteem dat de huurder, gelet op de werking van de testknop, 
niet had kunnen ontdekken, dat de huurder niet mocht knoeien aan de machine 
en dat het de verhuurder, (de eiseres), was die voor het onderhoud van het toestel 
instond".

Het  arrest,  dat  beslist  dat  "uit  de tekst  van artikel  3 blijkt  duidelijk  dat  de 
huurder de verhuurder niet zonder meer van alle aansprakelijkheid ontslaat, maar 
wel omdat hij alle instructies die voor de werking van het toestel noodzakelijk 
waren en alle veiligheidsvoorschriften, zoals de beugel of de veiligheidsuitrus-
ting, ontvangen had... en hij zich ertoe verbond deze zaken als een goede huis-
vader te gebruiken", geeft aan die contractbepaling geen uitlegging die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht niet 
van de akte waarin ze is vervat.

Het arrest, dat genoemd beding bijgevolg weigert toe te passen, verleent aan 
de  overeenkomst  tussen  de  partijen,  in  de  uitlegging  die  het  eraan  geeft,  de 
uitwerking  die  het  wettelijk  tussen  die  partijen  heeft  en  miskent  derhalve  de 
verbindende kracht ervan niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel

Het arrest beslist dat "toen de litigieuze feiten plaatsvonden, (de eiseres) en 
niet (de tweede verweerster) de bewaarster van het toestel was", en sluit aldus 
een gezamenlijke bewaring van het toestel door de partijen uit, op grond dat "(de 
eiseres) voor het onderhoud, de controle en het toezicht op de gebrekkige zaak 
instond" en dat "uit de algemene voorwaarden (...) van de tussen (de eiseres) en 
de  (tweede  verweerster)  gesloten  huurovereenkomst  (...),  waarin  staat  dat  de 
partijen die algemene voorwaarden aanvaarden,  blijkt  dat (de eiseres)  instond 
voor het  onderhoud van het  verhuurde  toestel  en dat  de huurder,  (de tweede 
verweerster), niet aan de machine mocht knoeien".

Het arrest, dat, zoals in het antwoord op het eerste middel is gezegd, beslist dat 
de  huurovereenkomst  het  recht  van  onderhoud,  controle  en  toezicht  op  de 
gebrekkige zaak aan de eiseres voorbehoudt en de tweede verweerster dat recht 
ontzegt, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h..Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Nelissen Grade en Kirkpatrick.

Nr. 56

1° KAMER - 22 januari 2009

VREEMDELINGEN - PALESTIJNS VLUCHTELING - ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES 
VOOR HULPVERLENING AAN PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN (UNRWA) - VERBLIJF BUITEN EEN 
BESCHERMD GEBIED - STATUS VAN STAATLOZE - TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG

Wanneer een Palestijns vluchteling een van de zones, waaronder Libanon, verlaten heeft  
waarbinnen de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse 
vluchtelingen (UNRWA) haar opdracht vervult, en - zelfs maar tijdelijk - verbleven heeft in 
een  land  waarin  de  voormelde  organisatie  haar  opdracht  niet  vervult,  geniet  die  
vluchteling haar bescherming of bijstand niet meer; bijgevolg kan de status van staatloze  
hem niet geweigerd worden. (Art. 1, §2, (i), Verdrag betreffende de status van Staatlozen, 
ondertekend op 28 september 1954, te New-York)

(A. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0427.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §2, (i), van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende 

het statuut van staatlozen, goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het hoger beroep van de eiser niet gegrond is op grond van alle 

redenen die hier integraal weergegeven worden en inzonderheid om de volgende redenen:
"Het uitzonderingsbeding dat de eerste rechter bedoelt, komt voor in artikel 1, §2, (i), 

van het Verdrag van New York en zegt dat dit verdrag niet van toepassing is 'op personen 
die thans bescherming of bijstand genieten van andere organen of instellingen van de 
Verenigde Naties dan de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchte-
lingen, zolang zij de bescherming of bijstand genieten'.

Het Verdrag van Genève bevat een soortgelijk uitzonderingsbeding met betrekking tot 
de vluchtelingen.

De 'bijstand of bescherming' waarvan sprake in die bepaling beoogt inzonderheid, zoals 
de eerste rechter terecht opmerkt, de bijstand of bescherming die het U.N.R.W.A. aan de 
Palestijnse vluchtelingen biedt (...). Het U.N.R.W.A is een hulporganisatie van de alge-
mene vergadering van de Verengde Naties, die is opgericht bij de resolutie nr. 302 (IV) 
van de algemene vergadering van 8 december 1949, en die vanaf 1950 hulp en bijstand 
biedt aan de Palestijnen die in 1948 tot ballingschap werden gedwongen; als Palestijns 
vluchteling  die  aanspraak  kan  maken  op  de  bijstand  van  het  U.N.R.W.A.  wordt 
beschouwd elke persoon die gedurende tenminste twee jaar voor het conflict van 1948 
zijn gewone verblijfplaats in Palestina heeft gehad en die door dat conflict zijn thuis en 
zijn bestaansmiddelen heeft verloren en onderdak heeft gevonden in een van de landen 
waar het U.N.R.W.A. hulp verleent; die landen zijn: Syrië, Libanon, Jordanië en, sedert 
1967, de bezette gebieden van Cisjordanië en Gaza (...).  Er wordt niet betwist  dat het 
voordeel van bescherming en bijstand van het U.N.R.W.A. ook geldt voor de afstamme-
lingen van de aldus omschreven Palestijnse vluchtelingen; op dit ogenblik genieten meer 
dan vier miljoen Palestijnse vluchtelingen in de voornoemde gebieden de steun van het 
U.N.R.W.A.

De Palestijnse vluchtelingen die bescherming of bijstand genieten van het U.N.R.W.A. 
kunnen  dus  niet  als  vluchteling  worden  erkend  met  toepassing  van  het  Verdrag  van 
Genève en evenmin als staatloze met toepassing van het Verdrag van New York, zolang 
zij bescherming of bijstand van het U.N.R.W.A. genieten.

(De eiser) betoogt dat het voormelde uitzonderingsbeding alleen van toepassing is als 
hij daadwerkelijk verblijft in een van de vijf gebieden waar het U.N.R.W.A. zijn mandaat 
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uitoefent (Libanon, Jordanië, Syrië, Cisjordanië en de Gazastrook), maar niet als hij, zoals 
heden het geval is, buiten die gebieden leeft en dus geen bescherming noch bijstand van 
het U.N.R.W.A. geniet, ook al werd hij door het U.N.R.W.A. geregistreerd.

Die redenering kan niet worden gevolgd aangezien het verblijf (van de eiser) in België 
slechts tijdelijk is en beperkt tot de duur van zijn studies en geen einde maakt aan het 
recht van de (eiser) om de bijstand van het U.N.R.W.A. te genieten bij het einde van zijn 
studies en zijn terugkeer naar Libanon; het lijkt bovendien en ten overvloede niet uitge-
sloten dat de studie die de (eiser) thans in België volgt door het U.N.R.W.A. financieel 
wordt ondersteund in het kader van zijn bijstand bij de opvoeding.

Volgens de (eiser) zouden alle Palestijnse vluchtelingen die thans de bijstand van het 
U.N.R.W.A. genieten het statuut van staatloze (of van vluchteling)  kunnen krijgen,  op 
voorwaarde dat zij tijdelijk in een land verblijven waar het U.N.R.W.A. zijn mandaat niet 
uitoefent, hetgeen op termijn tot het verderfelijk gevolg zou leiden dat talrijke landen de 
toegang, zelfs voorlopig (in het kader van een studieprogramma, een medisch of humani-
tair  hulpprogramma...)  tot  hun  grondgebied  aan  Palestijnse  vluchtelingen  zouden 
weigeren.

De (eiser) betoogt verder dat het helemaal niet zeker is dat hij na zijn studies in België 
naar  Libanon kan terugkeren,  rekening houdend met  het  beleid dat  de  opeenvolgende 
Libanese regeringen na 1992 hebben gevoerd en dat ertoe strekt de leefomstandigheden 
van  de  400.000  Palestijnse  vluchtelingen  op  het  Libanese  grondgebied  onmogelijk  te 
maken, hen ertoe aan te zetten het land te verlaten en het verlenen van een retourvisum 
alsmaar moeilijker te maken. Die onderstelling is op heden geen werkelijkheid geworden 
aangezien  de  (eiser)  een  identiteitskaart  van  Palestijns  vluchteling  in  Libanon  bezit, 
evenals een paspoort dat is afgeleverd door de Libanese overheid en een inschrijving in 
het register van het U.N.R.W.A. in Libanon.

De (eiser) voert in zijn verzoekschrift van hoger beroep uitvoerig de discriminatie aan 
waaronder de Palestijnse vluchtelingen in Libanon te lijden hebben en die hun met name 
de toegang ontzegt tot een aantal beroepen zoals dat van geneesheer; hoewel die discrimi-
natie blijkbaar vaststaat gelet onder meer op de verslagen van verschillende internationale 
organisaties die de (eiser) neerlegt, en hoogst betreurenswaardig is, kan dat probleem niet 
worden opgelost door de erkenning, in België, van het statuut van staatloze in een geval 
dat uitdrukkelijk  is uitgesloten door de Staten die het Verdrag van New York hebben 
ondertekend, terwijl dat verdrag op dat punt helemaal niet is gewijzigd.

Hoewel het tenslotte blijkt vast te staan dat de (eiser) noch de Libanese, noch de Israëli-
sche,  noch  de  Palestijnse  nationaliteit  bezit  omdat  de  internationale  gemeenschap  de 
Palestijnse Staat niet erkent, doet die overweging evenwel hier niet ter zake; de (eiser) kan 
geen aanspraak maken op het statuut van staatloze omdat hij onder toepassing valt van het 
uitsluitingsbeding van artikel 1, §2, ( i), van het Verdrag van New York, en niet omdat hij 
niet voldoet aan de omschrijving van artikel 1, §1, van het verdrag".

Grieven
Naar luid van artikel 1, §2, (i), van het Verdrag van New York van 28 september 1954 

betreffende het statuut van staatlozen, goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, " is dat 
verdrag niet van toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten van 
andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, zolang zij die bescherming of bijstand 
genieten".

Het U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works Agency - Organisatie van de Vere-
nigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten) is 
een orgaan van de Verenigde Naties, dat is opgericht bij de resolutie nr. 302 (IV) van de 
algemene vergadering van 8 december 1949, en dat hulp en bijstand wil bieden aan de 
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Palestijnen en hun afstammelingen die in 1948 tot de ballingschap werden gedwongen.
De eiser betoogde in zijn verzoekschrift en in zijn conclusie van hoger beroep na het 

advies van het openbaar ministerie, dat hij thans geen enkele hulp noch bescherming van 
het U.N.R.W.A. meer genoot en bijgevolg niet meer onder toepassing viel van het uitzon-
deringsbeding van artikel 1, §2, (i), van het voormeld verdrag.

Eerste onderdeel
Het uitzonderingsbeding van artikel  1, §2, (i),  van het verdrag van New York geldt 

voor  personen die "thans"  bescherming of bijstand genieten van een instelling van de 
Verenigde Naties en "zolang zij die bescherming of bijstand genieten".

Aangezien de eiser Libanon heeft verlaten en niet meer verblijft op een grondgebied 
waar  die instelling van de Verenigde Naties haar mandaat uitoefent, geniet  hij "thans" 
geen enkele bescherming noch bijstand meer van die instelling. Hij kan dus op grond van 
het Verdrag van New York aanspraak maken op het statuut van staatloze.

Het arrest oordeelt te dezen dat het uitzonderingsbeding van artikel 1, §2, (i), van het 
Verdrag van New York op de eiser van toepassing blijft, aangezien zijn verblijf in België 
"slechts tijdelijk is en beperkt tot de duur van zijn studies en geen einde maakt aan het 
recht van de (eiser) om de bijstand van het U.N.R.W.A. te genieten bij het einde van zijn 
studies en zijn terugkeer naar Libanon".

Aldus stelt het arrest niet wettig vast dat de eiser thans bescherming of bijstand van het 
U.N.R.W.A.  geniet  en schendt  het  bijgevolg  artikel  1,  §2,  (i),  van  het  in  het  middel 
bedoeld verdrag.

Tweede onderdeel
Indien de overweging "het lijkt  bovendien en ten overvloede niet uitgesloten dat de 

studies die de (eiser) thans in België volgt door het U.N.R.W.A. financieel wordt onder-
steund in het kader van zijn bijstand" in die zin moet worden gelezen dat zij de grondslag 
vormt van de beslissing dat de eiser thans bijstand van het U.N.R.W.A. geniet en bijge-
volg onder toepassing van het voormelde uitzonderingsbeding blijft vallen, dan leidt het 
arrest, dat die overweging afleidt uit een feit dat volgens het arrest "niet is uitgesloten" en 
dus onzeker is, het opgespoorde feit aldus af uit een onzeker feit en miskent het bijgevolg 
de regel dat het bewijs door vermoedens alleen op vaststaande feiten mag steunen (schen-
ding van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

Aangezien uit  geen  enkel  stuk waarop  het Hof vermag acht  te  slaan,  blijkt  dat  het 
middel  dat  is  afgeleid  uit  het  feit  dat  de  eiser  misschien  financiële  bijstand  van  het 
U.N.R.W.A. heeft ontvangen, aan het hof van beroep is voorgelegd, miskent het arrest, 
dat steunt op dat middel dat ambtshalve is opgeworpen zonder dat de heropening van het 
debat is bevolen om de eiser de mogelijkheid te bieden daarover uitleg te geven, boven-
dien het beschikkingsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en zijn recht van verdediging (miskenning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministerie, over-
eenkomstig artikel  1097 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  ambtshalve tegen  het 
cassatieberoep heeft opgeworpen in zoverre dit tegen de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel is gericht:

De  procureur-generaal  bij  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel  heeft  enkel  een 
advies gegeven in de zaak waarin hij geen partij was.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
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Over het middel:

Eerste onderdeel:

Krachtens artikel 1, §2, (i), van het Verdrag van New York van 28 september 
1954 betreffende de status van staatlozen, is dat verdrag niet van toepassing op 
personen  die  thans  bescherming  of  bijstand  genieten  van  andere  organen  of 
instellingen  van  de  Verenigde  Naties  dan  van  de  Hoge  Commissaris  van  de 
Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, zolang zij de bescherming of bijstand 
genieten.

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse 
vluchtelingen in het Midden-Oosten (U.N.R.W.A.) is een orgaan van de Vere-
nigde  Naties,  dat  is  opgericht  bij  de resolutie  nr.  302 (IV)  van de algemene 
vergadering van 8 december 1949. Die organisatie biedt bescherming of bijstand 
aan de Palestijnse vluchtelingen die in een van de gebieden van het  Midden-
Oosten verblijven waar zij haar opdracht vervult. 

Zodra de Palestijnse vluchteling een van de grondgebieden, waartoe Libanon 
behoort, verlaat en, zij  het tijdelijk, in een land verblijft  waar de voornoemde 
organisatie haar opdracht niet vervult, geniet hij niet langer bescherming noch 
bijstand van die organisatie.

Het  arrest,  dat  heeft  vastgesteld  dat  de  eiser  Libanon  heeft  verlaten  en  in 
België verblijft en vervolgens, met toepassing van voornoemd artikel 1, §2, (i), 
weigert aan de eiser het statuut van staatloze toe te kennen, op grond dat zijn 
"verblijf (...) in België slechts tijdelijk is en beperkt tot de duur van zijn studies 
en  geen  einde  maakt  aan  het  recht  van  (de  eiser)  om  de  bijstand  van  het 
U.N.R.W.A. te genieten  bij  het  einde van zijn  studies  en zijn terugkeer  naar 
Libanon", schendt die bepaling.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Veroordeelt de eiser in de kosten van de betekening van zijn verzoekschrift en 
houdt  de overige  kosten aan  en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

22 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Draps.
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Nr. 57

1° KAMER - 22 januari 2009

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
LANDVERZEKERING - OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL - DIEFSTAL

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL - 
DIEFSTAL - BEWIJSLAST - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º en 2° De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren 
van de diefstal waarvan hij  beweert  het  slachtoffer  te zijn;  de rechter  oordeelt  of  het 
bewijs al dan niet is geleverd, zonder dat hij evenwel de bewijslast kan omkeren1.  (Art. 
1315, tweede lid, B.W.)

(ETHIAS VERZEKERING T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0650.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik .

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft erop gewezen dat "krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 

iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert; krachtens artikel 1315, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, 
het bestaan daarvan moet bewijzen",

zodat
"het aan (...) (de verweerder) staat die de veroordeling vordert van zijn verzekerings-

maatschappij om hem de verzekeringsvergoeding te betalen, om aan te tonen dat het scha-
degeval overeenstemt met de omschrijving van het gedekte risico; (...) het gedekte risico 
in dit geval diefstal met braak is, zodat (de verweerder) moet bewijzen dat het aange-
wezen voertuig inderdaad met braak is gestolen",

en  het  arrest  veroordeelt  vervolgens,  met  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis,  de 
eiseres  om aan  de  verweerder,  als  vergoeding  voor  de  diefstal  van  zijn  voertuig,  het 
bedrag van 15.853, 53 euro in hoofdsom benevens de kosten, te betalen, op grond van alle 
redenen die hier voor integraal weergegeven worden gehouden en, inzonderheid, op de 
volgende gronden:

1 Cass., 10 april 2003, AR C.02.0213.F, nr. 239.
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"Het  bewijs  leveren  van  diefstal  is  zeer  moeilijk  -  behoudens  heterdaad,  getuigen, 
bekentenissen ...;  hetzelfde geldt  voor  braak wanneer  het voertuig niet  wordt  terugge-
vonden, zoals dat hier het geval was, zodat de vertrouwensband die tussen de verzekeraar 
en zijn verzekerde moet bestaan maakt dat laatstgenoemde moet worden geloofd als zijn 
verklaring geloofwaardig is en er geen reden is om eraan te twijfelen.

(...) Er is geen enkel gegeven om te twijfelen aan de echtheid van de verklaringen van 
(de verweerder) en zijn echtgenote.

Het stelen van een voertuig met een beveiligingssysteem van het type transponder bij 
klaarlichte dag op de parking van een warenhuis is op zichzelf geen verdacht gegeven.

Het betrokken voertuig, een cabriolet Peugeot 306 van het bouwjaar 2000, is uitermate 
aanlokkelijk  voor  dieven.  Het  volstond  dat  de  dief  of  de  dieven  een  takelwagen 
gebruikten, wat niet ongebruikelijk is en eventuele getuigen in de waan heeft gelaten dat 
het voertuig defect was.

De  inspecteur  van  de  verzekeringsmaatschappij  die,  volgens  zijn  verslag,  heel  wat 
controles en opzoekingen heeft verricht (...), heeft geen bedrieglijk element ontdekt. De 
verzekerde en zijn echtgenote leken zeer tevreden over hun voertuig en waren niet van 
plan het te verkopen. Zij genieten een zeer goede reputatie.

In feite voert de inspecteur van de maatschappij als enig element het feit aan dat het 
I.S.S.E.P. de twee sleutels heeft onderzocht en dat daaruit blijkt dat op één zijde van een 
van de twee sleutels hetzelfde spoor is teruggevonden als het spoor dat werd achtergelaten 
door een geleider bij het maken van een kopie.

Dat  gegeven  brengt  de verklaringen  van (de verweerder)  en zijn  echtgenote  niet  in 
diskrediet.

Dat  verslag  toont  immers  niet  aan  dat  een kopie  van  een  van  de sleutels  zou zijn 
gemaakt.

(...) Uit al die gegevens volgt dat (de verweerder) voldoende aantoont dat het gedekte 
schadegeval, met name de diefstal met braak, zich werkelijk heeft voorgedaan, aangezien 
zijn aangifte van het schadegeval bij zijn verzekeringsmaatschappij en die van zijn echt-
genote bij de rijkswacht boven elke twijfel verheven zijn".

Grieven
Krachtens artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoe-

ring van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Krachtens artikel 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, moet, in dezelfde zin, iedere partij het bewijs leveren van de 
feiten die zij aanvoert.

Met toepassing van die regels moet de verzekerde, die jegens zijn verzekeraar het recht 
op een betaling doet gelden, de schade en het schadeverwekkend feit bewijzen en tevens 
aantonen dat het risico dat tot stand is gekomen door de overeenkomst was gedekt en niet 
uitgesloten.

Daaruit volgt dat het aan de verweerder, als verzekerde, stond om met alle geoorloofde 
bewijsmiddelen aan te tonen dat de diefstal met braak, waarvan hij beweerde het slacht-
offer te zijn, werkelijk is gebeurd.

De rechter dient te beoordelen of dat bewijs al dan niet is geleverd, maar hij mag de 
bewijslast niet omkeren.

Het arrest beslist dat de eiseres, als verzekeraar, de verweerder, haar verzekerde, moet 
vergoeden voor de diefstal van zijn voertuig, op grond dat de vertrouwensband die tussen 
de verzekeraar en zijn verzekerde moet bestaan, maakt dat laatstgenoemde moet worden 
geloofd als zijn verklaring geloofwaardig is en er geen reden is om eraan te twijfelen en 
dat eiseres niet aantoont dat aan de verklaringen van de verweerder kan worden getwij-
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feld.
Aldus keert het arrest op onwettige wijze de bewijslast om en schendt het derhalve de 

in het middel aangewezen bepalingen. 
III. BESLISSING VAN HET HOF

Het staat aan de verzekerde om met alle geoorloofde bewijsmiddelen aan te 
tonen dat de diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn geweest, werke-
lijk is gebeurd.

De rechter beoordeelt of het bewijs al dan niet is geleverd, maar hij mag de 
bewijslast niet omkeren.

Het arrest dat beslist dat de eiseres, als verzekeraar, de verweerder, haar verze-
kerde, moet vergoeden, wijst erop dat laatstgenoemde diende aan te tonen dat de 
diefstal met braak van zijn voertuig werkelijk was gebeurd, en overweegt vervol-
gens dat het bewijs leveren van diefstal zeer moeilijk is en dat hetzelfde geldt 
voor braak wanneer het voertuig niet wordt teruggevonden, dat de verzekerde 
"moet worden geloofd als zijn verklaring geloofwaardig is en er geen reden is 
om eraan te twijfelen", dat er "geen enkel gegeven is", inclusief dat waarop de 
eiseres  wijst,  "om te  twijfelen  aan  de  echtheid  van  de  verklaringen  van  (de 
verweerder) en zijn echtgenote" en dat de verweerder,  bijgevolg,  "het  bestaan 
van het gedekte schageval voldoende aantoont". 

Door die vermeldingen hebben de appelrechters de bewijslast geenszins omge-
keerd maar hebben zij, op grond van de door de partijen overgelegde gegevens, 
beoordeeld of de verweerder het bestaan van de diefstal met braak heeft aange-
toond.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de voorziening.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en Maes.

Nr. 58

1° KAMER - 22 januari 2009

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
REGISTRATIEVERPLICHTING VOOR AANNEMERS - BUITENLANDSE INSCHRIJVER-AANNEMER - 
VOORLEGGING VAN FISCALE EN SOCIALE ATTESTEN - BESLISSING VAN ONREGELMATIGHEID VAN DE 
INSCHRIJVING - WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING - BEGINSEL VAN VRIJ VERKEER BINNEN DE 
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EUROPESE UNIE - ARTIKEL 24, TWEEDE LID, RICHTLIJN 93/37/EEG VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 
1993 - UITLEGGING - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - BEGINSEL VAN VRIJ VERKEER BINNEN DE 
EUROPESE UNIE - ARTIKEL 24, TWEEDE LID, RICHTLIJN 93/37/EEG VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 
1993 - OVERHEIDSOPDRACHTEN - REGISTRATIEVERPLICHTING VOOR AANNEMERS - BUITENLANDSE 
INSCHRIJVER-AANNEMER - VOORLEGGING VAN FISCALE EN SOCIALE ATTESTEN - BESLISSING VAN 
ONREGELMATIGHEID VAN DE INSCHRIJVING - WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING - HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - BEGINSEL VAN VRIJ VERKEER 
BINNEN DE EUROPESE UNIE - ARTIKEL 24, TWEEDE LID, RICHTLIJN 93/37/EEG VAN DE RAAD 
VAN 14 JUNI 1993 - OVERHEIDSOPDRACHTEN - REGISTRATIEVERPLICHTING VOOR AANNEMERS - 
BUITENLANDSE INSCHRIJVER-AANNEMER - VOORLEGGING VAN FISCALE EN SOCIALE ATTESTEN - 
BESLISSING VAN ONREGELMATIGHEID VAN DE INSCHRIJVING - WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING - 
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º,  2°  en  3°  Wanneer  het  middel,  voor  het  Hof,  de  vragen  opwerpt  of,  enerzijds,  de  
verplichting  om  geregistreerd  te  zijn  teneinde  een  overheidsopdracht  in  België  
toegewezen te krijgen, niet strijdig is met het beginsel van het vrij  verkeer binnen de 
Europese Unie en met artikel 24, tweede lid, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14  
juni  1993  betreffende  de  coördinatie  van  de  procedures  voor  het  plaatsen  van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, indien die verplichting zo uitgelegd 
moet  worden  dat  ze  de  toewijzende  overheid  de  mogelijkheid  biedt  de  buitenlandse 
inschrijver-aannemer die niet geregistreerd is maar die gelijkwaardige attesten van zijn 
nationale overheden voorlegt, van de opdracht uit te sluiten, en, anderzijds, of het met  
dat beginsel en dat artikel niet strijdig is om aan een Belgische toewijzende overheid de  
bevoegdheid toe te kennen de buitenlandse inschrijvers te verplichten de attesten die 
hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale overheden van hun land en waaruit blijkt  
dat  zij  de  fiscale  en  sociale  verplichtingen  hebben  nageleefd,  door  een  Belgische 
overheid - de Registratiecommissie Aannemers - te laten onderzoeken, stelt het Hof die  
vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.  (Artt.  49 en 50, 
E.G.-Verdrag; Art. 24, tweede lid, E.E.G.-Richtlijn 93/37 van de Raad van 14 juni 1993; 
Art. 15, §7, vóór de wijziging ervan bij K.B. 29 jan. 1997, K.B. 22 april 1977)

(BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION nv e.a. T. BERLAYMONT 2000 nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0478.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
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-  artikel  159 van  de  Grondwet  en  algemene  rechtsbeginselen,  volgens  welke  a)  de 
rechter  geen  beslissing,  met  name  een  norm,  kan  toepassen  die  een  hogere  bepaling 
schendt (waarvan artikel 159 van de Grondwet een bijzondere toepassing is) en b) van de 
voorrang die de bepalingen van internationaal recht met rechtstreekse werking (met inbe-
grip van het Gemeenschapsrecht) genieten op de bepalingen van nationaal recht;

- artikel 15, inzonderheid §3, 4 en 7, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betref-
fende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals 
van toepassing op de litigieuze overheidsopdracht;

- artikel 25 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals van toepassing op de 
litigieuze overheidsopdracht;

-  de  artikelen 3,  40,  49,  50 en 59 van  het Verdrag tot  oprichting van  de Europese 
Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 
december 1957, hierna het E.E.G-Verdrag;

- artikel  24, tweede lid, van de Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken.

Aangevochten beslissing
In zijn motivering beslist het bestreden arrest als volgt : 
"3.2. Zoals de (verweerster) betoogt en de Raad van State beslist heeft, oordeelt het hof 

(van beroep) dat de offerte van de (eiseressen) onregelmatig was.
a) De wettelijke en verordenende bepalingen en de voorschriften van het bestek
De wet  van  14  juli  1976  betreffende  de  overheidsopdrachten  voor  aanneming  van 

werken, leveringen en diensten en het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten is van toepas-
sing op de litigieuze opdracht;

Artikel 15, §4, van afdeling 2 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 bepaalt onder 
de titel 'Opmaken van de inschrijving' : 'de inschrijver van vreemde nationaliteit moet, 
opdat zijn inschrijving als regelmatig kan worden beschouwd, er bijvoegen of vóór de 
opening van de inschrijvingen aan het bestuur een attest doen toekomen, uitgereikt door 
de bevoegde  overheid  waaruit  blijkt  dat  hij  voldaan  heeft  aan zijn  verplichtingen  ten 
aanzien  van  de  betaling  van  bijdragen  voor  de  sociale  zekerheid,  overeenkomstig  de 
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is'. Die verplichting komt overeen 
met deze welke paragraaf 3 oplegt aan de Belgische inschrijver, nl. het voorleggen van 
een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit bleek dat hij voldeed aan de 
verplichting tot betaling van de bijdragen.

(De eiseressen) hebben aldus bij hun offerte van 16 maart 1995 twee attesten van de 
Duitse fiscale en sociale administraties van 4 augustus 1994 en 3 februari 1995 gevoegd, 
volgens welke 'de belastingadministratie geen enkel bezwaar heeft tegen de deelname van 
WIG aan een overheidsopdracht'  en 'alle  socialezekerheidsbijdragen  door WIG correct 
zijn betaald'.

Paragraaf  7  van  hetzelfde  artikel  15  verplichtte  elke  (Belgische  of  buitenlandse) 
inschrijver, 'opdat zijn inschrijving als regelmatig kan worden beschouwd', daarenboven 
om 'als aannemer geregistreerd te zijn overeenkomstig artikel 299bis van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders'.  Artikel 1.G. van het bijzonder lasterkohier bevestigde dat 'de aannemer,  voor de 
werken  waarop  deze  overheidsopdracht  betrekking  heeft,  ingeschreven  moet  zijn  in 
België'.
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De rechtzetting van 17 februari 1995, dat de bekendmakingen van overheidsopdrachten 
in het Bulletin der aanbestedingen en in het Officieel  Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschap verbeterde, bepaalde het volgende :

'Voor de werken waarop deze overheidsopdracht betrekking heeft, moet de aannemer 
aantonen dat hij geacht wordt zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid, belasting en 
B.T.W. te hebben nageleefd; dat bewijs wordt geleverd door een "registratie". De registra-
tieaanvraag  geschiedt  overeenkomstig  het  koninklijk  besluit  van  5  oktober  1978.  De 
rechtzetting voegt hieraan toe : "voor de regelmatigheid van de offerte (op het tijdstip van 
de neerlegging), is het voldoende dat een afschrift van de registratieaanvraag bij de offerte 
is gevoegd". De rechtzetting vermeldde ten slotte dat "er geen enkele toewijzingsbeslis-
sing genomen zal worden voordat de bevoegde instantie uitspraak heeft gedaan over de 
(registratie)aanvraag".

Het bijzonder lasterkohier werd gewijzigd door een rechtzetting, die deze bepalingen 
hieraan toevoegde en daarenboven het volgende bepaalde : 'In zijn inschrijving verklaart 
de inschrijver, op straffe van nietigheid van zijn offerte, dat hij rekening gehouden heeft 
met deze rechtzetting nr. 1'.

b) Onregelmatigheid van de offerte van de (eiseressen) en nietigheid
De (eiseressen) hebben bij hun inschrijving niet de registratieaanvragen gevoegd die 

door de tweede eiseres en door hun tijdelijke vereniging hadden moeten zijn ingediend. 
De door de Duitse overheden overhandigde sociale en fiscale attesten hadden die waarde 
niet en beantwoordden aan een andere verplichting tot overlegging, zelfs al waren deze 
ook vereist om de registratie te verkrijgen (zie hiervoor).

Zowel artikel 15, §3, 4 en 7, van voormeld koninklijk besluit van 22 april 1977, als de 
rechtzetting nr. 1 van het bijzonder lasterkohier, vereisten overigens dat de inschrijver 
geregistreerd  zou  zijn,  overeenkomstig  het  koninklijk  besluit  van  5  oktober  1978  tot 
uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van 
artikel  30bis  van  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De (eiseressen)  hebben verzuimd het  afschrift  van  hun registratieaanvragen  bij  hun 
offerte te voegen en hebben aldus niet voldaan aan een vormvereiste dat voorgeschreven 
was in de rechtzetting nr. 1 van het bestek.

De rechtzetting van het bijzonder lasterkohier bepaalde uitdrukkelijk dat 'de inschrijver 
in zijn inschrijving, op straffe van nietigheid van zijn offerte, verklaart dat hij rekening 
heeft gehouden met deze rechtzetting nr. 1'.

In zijn beslissing tot gunning van de opdracht stelt de (verweerster) met betrekking tot 
de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund, vast dat 'deze offerte vijf keer de eerste 
plaats in de rangschikking behaalde (...) en (...) daarenboven als regelmatig moet worden 
beschouwd, gelet op (...) de overeenstemming van de offerte met de essentiële bepalingen 
van het bestek en met de bepalingen van de rechtzetting nr. 1, waarmee de inschrijver bij 
het opmaken van zijn offerte rekening heeft gehouden'.

Artikel  25  van  het  voormelde  koninklijk  besluit  van  22  april  1977  bepaalt  het 
volgende : 'onverminderd de nietigheid van elke inschrijving wegens afwijking van de 
essentiële besteksbepalingen zoals die van artikel 14, tweede lid, kan het bestuur inschrij-
vingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen, indien zij niet over-
eenstemmen met de bepalingen van afdeling 2, enig voorbehoud inhouden, of bestand-
delen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen'.  Die verordenende bepa-
ling maakt dus een onderscheid tussen de bepalingen die voorgeschreven zijn op straffe 
van - volstrekte  -  nietigheid,  en die waarvoor  de administratie  over  een discretionaire 
beoordelingsvrijheid beschikt.
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De  essentiële  voorschriften,  waarvan  de  schending  een  volstrekte  en  automatische 
nietigheid tot gevolg heeft, zijn niet alleen die welke opgesomd worden in de voormelde 
verordenende bepaling,  maar  ook die welke  het  bestek omschrijft  als essentiële bepa-
lingen of die waarvan het de schending uitdrukkelijk met nietigheid bestraft.

Hoewel de (verweerster), zoals (zij) opmerkt, verzuimd heeft de offerte van de (eise-
ressen) te verwerpen en ze met de andere offertes vergeleken heeft alvorens de overheids-
opdracht te gunnen, was de offerte automatisch en onafhankelijk van haar wil nietig, en 
kon  zij  van  die  nietigheid  niet  afzien  zonder  voormeld  artikel  25 te  schenden  of  het 
beginsel van gelijkheid van de inschrijvers te miskennen.

c) Geen verplichting om de beslissing tot gunning van de opdracht op te schorten
De (eiseressen) verwijten de (verweerster) dat zij de opdracht gegund heeft zonder te 

hebben  gewacht  tot  zij  de  door  hun  aangevraagde  registraties  verkregen  hadden.  Zij 
beroepen  zich  op  de  rechtzetting  van  het  bijzonder  lasterkohier,  volgens  welke  'geen 
enkele toewijzingsbeslissing genomen zal worden voordat de bevoegde instantie uitspraak 
heeft gedaan over de (registratie)aanvraag'.

Artikel 14 van de voormelde wet van 14 juli 1976 bepaalt evenwel dat een niet regel-
matige offerte nog vóór het onderzoek van de offertes, en dus nog vóór de gunning van de 
opdracht, verworpen moet worden, en het hof (van beroep) heeft reeds voor recht gezegd 
dat de offerte van de (eiseressen) volstrekt nietig was, wat die offerte automatisch en van 
meet af aan van deelneming aan de opdracht uitsloot. Alleen indien de (eiseressen) een 
regelmatige  offerte  hadden  ingediend,  met  toevoeging  van  hun  registratieaanvragen, 
hadden zij van de (verweerster) kunnen eisen dat zij op de toekenning van de litigieuze 
registraties zou hebben gewacht alvorens de opdracht te gunnen.

d) Geoorloofd karakter van de registratieverplichting 
De (eiseressen) voeren ten slotte aan dat de litigieuze registratieplicht strijdig was met 

de artikelen 3, 59 en volgende van het Verdrag van Rome en met het beginsel van de 
wederzijdse erkenning dat vastgelegd is in artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 93/37 
EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken.

Indien het hof (van beroep) niet in die zin zou beslissen, verzoeken zij dat hof om, alvo-
rens uitspraak te doen, de volgende twee prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen :

'Is  het niet strijdig met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie en 
met artikel  24,  tweede lid,  van de richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken, om aan de Belgische aanbestedende overheid de bevoegd-
heid toe te kennen om de buitenlandse inschrijvers te verplichten de geldigheid van de 
attesten die hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale overheden van hun Staat en 
waaruit  blijkt  dat  zij  de  fiscale  en  sociale  verplichtingen  hebben  nageleefd,  door  een 
Belgische overheid - de Registratiecommissie Aannemers - te laten onderzoeken;

Is  de verplichting om geregistreerd te zijn teneinde in België een overheidsopdracht 
toegewezen te krijgen, zoals die welke opgelegd wordt door artikel I.G. van het bijzonder 
lasterkohier dat te dezen van toepassing is, niet strijdig met dat beginsel van vrij verkeer 
binnen de Europese Unie en met dat artikel 24, tweede lid, indien ze zo moet worden 
uitgelegd  dat  ze  de  aanbestedende  overheid  de  mogelijkheid  biedt  de  buitenlandse 
inschrijver-aannemer die niet  geregistreerd is maar de gelijkwaardige attesten van zijn 
nationale overheden overlegt, van de opdracht uit te sluiten ?'.

Volgens het huidige artikel 49, eerste lid, van het EEG-Verdrag (voorheen artikel 59), 
zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap verboden 
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ten aanzien van de onderdanen der Lidstaten die in een ander land van de Gemeenschap 
zijn  gevestigd  dan dat,  waarin  degene is  gevestigd  te  wiens  behoeve  de dienst  wordt 
verricht.

Volgens artikel  50 (voorheen 60), worden als diensten beschouwd, de dienstverrich-
tingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende 
het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van 
toepassing zijn. Het derde lid bepaalt dat, 'onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk 
betreffende het recht van vestiging, degene die de diensten verricht, daartoe zijn werk-
zaamheden  tijdelijk  kan  uitoefenen  in  het  land  waar  de  dienst  wordt  verricht,  onder 
dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt'.

Artikel 24, eerste lid, van de Richtlijn 93/37/EEG bepaalde de gronden van uitsluiting 
die de deelneming van een aannemer aan een overheidsopdracht konden treffen.

Zo bepaalde het dat 'iedere aannemer van deelneming aan een opdracht kan worden 
uitgesloten : e) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling 
van de socialeverzekeringsbijdragen, en f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan 
ten aanzien van de betaling van zijn belastingen'. Het tweede lid bepaalde dat, 'indien de 
aanbestedende dienst van de aannemer het bewijs verlangt dat hij niet in een van de onder 
e) of f)  genoemde omstandigheden verkeert,  deze dienst als voldoende bewijs (...) een 
door een bevoegde instantie van de betrokken Lidstaat afgegeven getuigschrift aanvaardt'.

De (eiseressen) leiden uit die bepalingen af dat de door hen voorgelegde Duitse attesten 
als registratie golden. Nochtans is reeds gezegd dat zowel  de Belgische als de buiten-
landse inschrijvers, op grond van de verordenende bepalingen die van toepassing zijn op 
de litigieuze overheidsopdracht, niet alleen geregistreerd moesten zijn, maar ook moesten 
aantonen dat zij aan hun verplichtingen inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen 
en belastingen hadden voldaan. De attesten waren dus vereist om dat bewijs te leveren en 
de (verweerster)  heeft  ze blijkbaar niet  betwist.  Ze zijn dus aanvaard als een afdoend 
bewijs in de zin van artikel 24, tweede lid, van de richtlijn.

Wat de (bijkomende) registratieplicht betreft, vermeldde het eerste lid van artikel 24 het 
gebrek aan registratie  niet  als één van de mogelijke  uitsluitingsgronden.  Toch kon op 
grond van andere bepalingen van de richtlijn aangenomen worden dat het niet verboden 
was die verplichting op te leggen, op straffe van uitsluiting van deelneming aan de over-
heidsopdracht. 

Er moet vooreerst herhaald worden dat het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot 
uitvoering strekte van de sociale en de fiscale bepalingen die de sociale bescherming van 
de  werknemers  waarborgden  en  die  de  belastingfraude  bestreden.  Ze  bepaalden  dat 
eenieder  die,  voor  het  verrichten  van  door  de  Koning  bepaalde  werkzaamheden,  een 
beroep doet op iemand die niet geregistreerd is als aannemer, hoofdelijk aansprakelijk 
was voor de betaling van de belastingschulden en de socialezekerheidsbijdragen van zijn 
medecontractant, tot beloop van 35 pct. van de totaalprijs van de werken, exclusief b.t.w., 
en 15 pct. van de betalingen diende in te houden en aan de Staat diende te storten, zodat 
die inhoudingen in mindering konden worden gebracht van de fiscale en sociale schulden 
van de aannemer of zijn onderaannemers.

Artikel 2 van het koninklijk besluit bepaalde, op het ogenblik van de litigieuze feiten, 
de voorwaarden waaraan voldaan moest worden om de vereiste registratie te verkrijgen. 
Het bepaalde dat de registratie door de territoraal bevoegde registratiecommissie alleen 
kon worden verleend aan een natuurlijke persoon, die in België of in een andere Lidstaat 
van de Europese Gemeenschappen was gevestigd, of aan een rechtspersoon die opgericht 
was in overeenstemming met de Belgische wetgeving of met die van een andere Lidstaat 
van de Europese Gemeenschappen, en die zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste 
inrichting of zijn zetel van bestuur of beheer binnen die gemeenschappen heeft. Eén van 
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de vereisten bestond met name hierin dat de inschrijver, op het ogenblik van de registra-
tieaanvraag,  geen achterstallige  bedragen verschuldigd mocht  zijn aan belastingen,  aan 
bijdragen te innen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of aan bijdragen te innen 
door of voor rekening van de Fondsen voor bestaanszekerheid. Hij moest daarenboven 
voldoende financiële, administratieve en technische middelen hebben om het naleven van 
fiscale en sociale verplichtingen te waarborgen. De registratiecommissie deed uitspraak 
over de regelmatig ingediende aanvragen tot registratie; geen enkele termijn werd haar 
daarvoor opgelegd. De registratieprocedure gaf de Belgische administratie bijgevolg de 
mogelijkheid om zich ervan te verzekeren dat de aannemer over voldoende financiële, 
administratieve  en  technische  middelen  beschikte  om het  naleven  van  zijn  fiscale  en 
sociale  verplichtingen  te  waarborgen,  zodat  de  inhoudingen  en  sancties  die  bepaald 
werden in het oude artikel 299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, niet verantwoord waren. De Duitse attesten 
volstonden niet om deze waarborg te bieden.

Volgens artikel  26 van de Richtlijn moesten de aanbestedende diensten, om zich te 
verzekeren van de financiële en economische draagkracht van de aannemer, in de aankon-
diging of in de uitnodiging tot inschrijving de referentie of referenties aangeven die zij 
tussen de door die bepaling voorgestelde referenties gekozen hadden, evenals de andere 
bewijsstukken die zij wensten te verkrijgen en die zij dus zelf dienden te bepalen. Indien 
de aannemer om gegronde redenen niet  in staat  was  de door de aanbestedende dienst 
gevraagde referenties over te leggen, dan bood die bepaling hem de mogelijkheid om zijn 
economische en financiële draagkracht aan te tonen met andere documenten die de aanbe-
stedende dienst geschikt achtte. De aanbestedende dienst kon hem daarenboven vragen de 
overgelegde verklaringen en documenten aan te vullen of te verduidelijken (artikel 27).

Artikel 29.4, ten slotte, bepaalde dat, 'voor de inschrijving van aannemers uit andere 
Lid-Staten op een officiële lijst, geen andere bewijzen en verklaringen kunnen worden 
verlangd dan van nationale aannemers en in geen geval andere dan die welke in de arti-
kelen 24 tot en met 27 zijn vermeld'.

De richtlijn verzette zich dus niet tegen de registratieplicht. Het hof (van beroep) stelt 
voor het overige vast dat de (eiseressen) hun registraties verkregen hebben, zonder dat zij 
betoogd  hebben  dat  zij  moesten  voldoen  aan  voorwaarden  die  tegen  de  richtlijn 
indruisten.

De prejudiciële vragen hebben geen belang.
Voor  de  vermeende  schending  van  de  artikelen  49  en  50  van  het  E.E.G.-Verdrag 

beroepen de (eiseressen) zich op het arrest dat het Hof van Justitie op 9 november 2006 
heeft uitgesproken in de zaak C-443/04, waarover de partijen een mondeling debat hebben 
gevoerd op de pleitzittingen.

Dit arrest betreft de overeenstemming, met het Verdrag, van de artikelen 402 en 403 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die het oude artikel 299bis van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  vervangen  hebben,  en  die  bepaalden  dat  de 
inschrijver die een beroep doet op een niet geregistreerde onderaannemer, aansprakelijk is 
voor de betaling van zijn belastingschuld tot beloop van 35 pct. van de totaalprijs van de 
werken en voor de verplichtingen, voor de opdrachtgever, ten aanzien van zijn niet regi-
streerde aannemer, en voor de aannemer, ten aanzien van zijn onderaannemer, om inhou-
dingen ten gunste van de Belgische administratie te verrichten.

De Commissie oordeelde dat de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid 
de vrijheid van dienstverrichting beperkten en maakte de zaak aanhangig bij het Hof van 
Justitie.

Het arrest omschrijft het voorwerp van het beroep en wijst allereerst op het volgende :
'De Belgische regering betwist de door de Commissie gekozen benadering en stelt dat 
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het onderzoek van de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid had moeten 
worden voorafgegaan door een onderzoek van de registratieplicht, aangezien de inhou-
dingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid deel uitmaken van een ruimere regeling 
ter bestrijding van belastingfraude. Die regering voert aan dat, indien het gemeenschaps-
recht niet in de weg staat aan de registratieplicht, ook de inhoudingsplicht en de hoofde-
lijke aansprakelijkheid verenigbaar moeten worden geacht met het gemeenschapsrecht.

Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de vraag of de registratieplicht verenigbaar 
is met het gemeenschapsrecht niet noodzakelijkerwijs beslissend is voor de verenigbaar-
heid van de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid met het gemeenschaps-
recht. 

Het Hof herhaalt dat artikel 49 van het Verdrag de afschaffing beoogt van elke beper-
king op de vrijheid van dienstverrichting die de werkzaamheden van dienstverrichters van 
de  andere  Lidstaten,  die  gelijksoortige  diensten  verrichten,  kan  verbieden  of  minder 
aantrekkelijk kan maken,  maar  dat een dergelijke  beperking niettemin gerechtvaardigd 
kan zijn wanneer zij beantwoordt aan een dwingende reden van algemeen belang - wat het 
geval is voor de bestrijding van belastingontwijking -, tot een gebied behoort dat niet op 
gemeenschapsniveau  geharmoniseerd  is  en  geldt  voor  elke  onderneming  die  op  het 
Belgisch grondgebied werkzaam is en, ten slotte, geschikt is om de verwezenlijking van 
het gestelde doel te waarborgen en niet verder gaat dan ter bereiking van dat doel noodza-
kelijk is.

Het Hof oordeelt dat de bestreden fiscale bepalingen niet toelaatbaar zijn omdat zij, 
zonder enig onderscheid,  van toepassing zijn op alle niet in België gevestigde en niet 
geregistreerde dienstverrichters, terwijl sommigen van hen, in beginsel, de belastingen en 
voorheffingen niet verschuldigd zijn, en omdat ze automatisch en onvoorwaardelijk van 
toepassing zijn, zonder dat rekening gehouden wordt met de individuele situatie van de 
dienstverrichters. Daarenboven wordt de onevenredigheid van de litigieuze maatregelen 
nog versterkt doordat zij cumulatief worden toegepast'.

Het arrest verklaart dat 'het Koninkrijk België, door opdrachtgevers en aannemers die 
een beroep doen op niet in België geregistreerde buitenlandse aannemers te verplichten 15 
pct. van het voor de uitgevoerde werken verschuldigde bedrag in te houden en hen hoof-
delijk aansprakelijk te stellen voor de belastingschulden van die medecontractanten, niet 
heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens de artikelen 49 EG en 50 
EG'.

Hoewel het Hof voorstelt om de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid 
te vervangen door een regeling van informatieuitwisseling en aangifte en door de moge-
lijkheid, voor de dienstverrichters, om de regelmatigheid van hun fiscale situatie aan te 
tonen, beslist het niet dat de registratieplicht zelf strijdig zou zijn met het Verdrag; de 
beslissing heeft alleen betrekking op het cumulatief en automatisch effect van het gebrek 
aan registratie (arrest gepubliceerd in J.L.M.B., 2007, met toelichtingen van B. Kohl). Dit 
was overigens ook het standpunt van de Commissie.

Het  is  aldus  niet  aangetoond  dat  de  litigieuze  registraties  strijdig  waren  met  het 
Gemeenschapsrecht.

Kortom, het hoger beroep is niet gegrond".
Het  bestreden  arrest  beslist  in  zijn  dictum dat  het  hoger  beroep  van  de  eiseressen 

ontvankelijk maar niet gegrond is.
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseressen hebben in hun regelmatig voor het hof van beroep genomen conclusie 

betoogd  dat  (de  verweerster  en  de  Regie  der  Gebouwen)  nooit  het  argument  hadden 
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aangevoerd volgens hetwelk de eiseressen niet in aanmerking kwamen voor toewijzing 
van het dossier, om hun offerte te verwerpen,maar dat ze zich alleen had toegespitst op de 
redenen die de grond van de zaak betroffen, d.w.z. op de bewering dat de offerte van de 
eiseressen minder interessant was, en niet op het argument dat die offerte niet ontvanke-
lijk was.

Indien  het  bestreden  arrest,  dat  zich  aansluit  bij  het  standpunt  van  de  verweerster, 
beslist dat de offerte automatisch en onafhankelijk van de wil van de verweerster nietig 
was,  en dat de verweerster  niet  van die nietigheid afstand kon doen zonder voormeld 
artikel 25 te overtreden, dan antwoordt het geenszins op dat verweer, volgens hetwelk de 
verweerster zich nooit op dat argument had gebaseerd om de offerte van de eiseressen te 
verwerpen, maar zich alleen op de redenen betreffende de grond van de zaak had geba-
seerd.

Het bestreden arrest antwoordt niet op dit omstandig middel en is derhalve niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De gewijzigde artikelen 49 en 50 van het Verdrag verbieden de beperkingen op de vrij-

heid van dienstverrichting binnen de Europese Unie.
Artikel 49 van het Verdrag verlangt niet alleen de afschaffing van iedere discriminatie 

van de in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter op grond van diens nationaliteit, 
maar tevens de opheffing van iedere beperking van de vrijheid van dienstverrichting - ook 
indien deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters en dienstver-
richters  uit  andere  lidstaten  -  die  de  werkzaamheden  van  dienstverrichters  uit  andere 
lidstaten die in hun lidstaat van herkomst rechtmatig gelijksoortige diensten verrichten, 
verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt.

Maatregelen die een marktdeelnemer kunnen ontmoedigen om gebruik te maken van de 
vrijheid van dienstverrichting vallen onder het in het E.G.-Verdrag gestelde verbod.

Wanneer een buitenlandse aannemer bouwwerken voor beroepsdoeleinden wenst uit te 
voeren,  kan  hij  in  de  praktijk  niet  gedwongen  worden  om in  België  geregistreerd  te 
worden als aannemer.

Artikel 24 van de Richtlijn 93/37/EEG bepaalt immers het volgende :
" Van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten iedere aannemer:
a) die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft 

gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel  
die in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van 
de nationale wettelijke regeling;

b) wiens  faillissement  of  liquidatie  is  aangevraagd  of tegen wie  een procedure van 
surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die in de 
nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt; 

c) die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor 
een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt; 

d) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op 
elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken; 

e) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de 
sociale-verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar 
hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst; 

f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn 
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of 
van het land van de aanbestedende dienst; 
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g)  die  zich  in  ernstige  mate  schuldig heeft  gemaakt  aan  valse  verklaringen  bij  het 
verstrekken  van  de  inlichtingen  die  overeenkomstig  dit  hoofdstuk  kunnen  worden 
verlangd. 

Indien de aanbestedende dienst van de aannemer het bewijs verlangt dat hij niet in een 
van de onder a), b), c), e) en f) genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt deze dienst 
als voldoende bewijs:

-  voor  a), b) en c) een uittreksel  uit  het  strafregister  of,  bij  ontbreken daarvan,  een 
gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie 
van  het  land  van  oorsprong  of  van  herkomst  en  waaruit  blijkt  dat  aan  deze  eisen  is 
voldaan;

- voor e) en f) een door een bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat afgegeven 
getuigschrift.

Indien geen zodanig document  of getuigschrift  door het betrokken land wordt  afge-
geven, kan dit worden vervangen door een verklaring onder ede - of, in de Lid-Staten 
waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring - die door betrokkene is 
afgelegd  ten overstaan  van  een gerechtelijke  of  overheidsinstantie,  een notaris  of  een 
bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

De Lid-Staten wijzen de instanties en organisaties aan die voor de afgifte van vorenge-
noemde  documenten  bevoegd  zijn  en stellen  de  overige  Lid-Staten  en de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis". 

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel,  volgens hetwelk de rechter geen rechtsnorm 
mag toepassen die een hogere bepaling schendt, zoals artikel 159 van de Grondwet, dat 
een toepassing van dat beginsel vormt, en krachtens het algemeen rechtsbeginsel, volgens 
hetwelk bepalingen van internationaal recht (met inbegrip van het Gemeenschapsrecht) 
voorrang  genieten  op  bepalingen  van  nationaal  recht,  daar  zij  rechtstreekse  werking 
hebben, kon het hof van beroep de artikelen 15 en 25 van het koninklijk besluit van 22 
april 1977 en de bepalingen van het bestek alleen toepassen indien (het hof) daaraan een 
uitlegging gaf die verenigbaar was met de hiërarchisch hogere Europese bepalingen.

Het bestreden arrest,  dat beslist dat de eiseressen in België als onderneming geregi-
streerd dienden te zijn, schendt aldus de bepalingen van het E.E.G.-Verdrag, die de vrije 
dienstverrichting binnen de Europese Unie waarborgen, alsook artikel 24, tweede lid, van 
de voormelde richtlijn,  artikel  159 van de Grondwet,  en miskent  het de in het middel 
aangewezen algemene rechtsbeginselen. Het wordt immers niet betwist dat de eiseressen 
de vereiste en gelijkwaardige fiscale en sociale attesten van hun nationale administratie 
hadden voorgelegd - de enige attesten die volgens artikel 24 waren vereist. De verweerster 
heeft niettemin de eiseressen uitgesloten van deelneming aan de litigieuze opdracht.

Door aldus te beslissen, schendt het bestreden arrest voormeld artikel 24 en, bijgevolg, 
alle andere in het middel aangevoerde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van 
de Grondwet.

De eiseressen verzoeken  het  Hof subsidiair  om zijn  uitspraak aan te  houden en de 
volgende twee prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen :

1° Is het niet strijdig met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie en 
met  artikel  24, tweede lid, van de richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor de uitvoering van werken, om aan de Belgische aanbestedende overheid de bevoegd-
heid toe te kennen om de buitenlandse inschrijvers te verplichten de geldigheid van de 
attesten die hen zijn overhandigd door de fiscale en sociale overheden van hun Staat en 
waaruit  blijkt  dat  zij  de  fiscale  en sociale  verplichtingen  hebben nageleefd,  door  een 
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Belgische overheid - de Registratiecommissie Aannemers - te laten onderzoeken;
2° Is de verplichting om geregistreerd te zijn teneinde in België een overheidsopdracht 

toegewezen te krijgen, zoals die welke opgelegd wordt door artikel I.G. van het bestek dat 
te dezen van toepassing is, niet strijdig met dat beginsel van vrij verkeer binnen de Euro-
pese Unie en met dat artikel 24, tweede lid, indien ze zo moet worden uitgelegd dat ze de 
aanbestedende overheid de mogelijkheid biedt de buitenlandse inschrijver-aannemer die 
niet geregistreerd is maar de gelijkwaardige attesten van zijn nationale overheden over-
legt, van de opdracht uit te sluiten ?

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het arrest, dat beslist dat, hoewel de verweerster "verzuimd heeft de offerte 
van de (eiseressen) te verwerpen en ze met de andere offertes vergeleken heeft 
alvorens de overheidsopdracht te gunnen, de offerte automatisch en onafhanke-
lijk van haar wil nietig was, en (dat) de verweerster niet van die nietigheid kon 
afzien zonder voormeld artikel 25 te overtreden of het beginsel van gelijkheid 
van de inschrijvers te miskennen",  antwoordt op de conclusie waarin de eise-
ressen  betoogden  dat  hun  offerte  was  verworpen  om redenen  die  betrekking 
hadden op de grond van de zaak en niet wegens de niet-ontvankelijkheid van die 
offerte.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Luidens artikel 15, §7, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende 
de  overheidsopdrachten  voor  aanneming van  werken,  leveringen  en  diensten, 
zoals  het  op  de  litigieuze  overheidsopdracht  van  toepassing  was,  moet  de 
inschrijver,  opdat  zijn inschrijving als regelmatig kan worden beschouwd,  als 
aannemer geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 299bis van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen (1964) en artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders.

Het arrest past deze bepaling toe om te beslissen dat de inschrijving van de 
eiseressen niet regelmatig was, aangezien het bestek van de overheidsopdracht, 
op straffe van nietigheid van de offerte, vereiste dat er een afschrift van de regi-
stratieaanvraag bij de inschrijving gevoegd zou worden.

Het onderdeel betoogt dat het arrest, door aldus te beslissen, hoewel de eise-
ressen de vereiste en met de registratie gelijkwaardige fiscale en sociale attesten 
hadden overgelegd, artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 93/37/EEG van de 
Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen  van  overheidsopdrachten  voor  de  uitvoering  van  werken,  heeft 
geschonden, evenals, derhalve, de artikelen 49 en 50 van het Verdrag van Rome 
en artikel 159 van de Grondwet, en de in het middel bedoelde algemene rechts-
beginselen heeft miskend.

De toetsing van dat onderdeel, dat in hoofdzaak betrekking heeft op de aange-
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voerde schending van voormeld artikel 24, vereist dat de in het dictum van dit 
arrest  vermelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen worden gesteld.

Dictum

Het Hof,

Houdt  de uitspraak  aan  tot  het  Hof van Justitie  van de Europese  Gemeen-
schappen zich heeft uitgesproken over de volgende vragen :

1. Is de verplichting om geregistreerd te zijn teneinde in België een overheids-
opdracht toegewezen te krijgen, zoals die welke opgelegd wordt door artikel I.G. 
van het bestek te dezen van toepassing, niet strijdig met het beginsel van vrij 
verkeer binnen de Europese Unie en met artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 
93/37/EEG van de Raad van 14 juni  1993 betreffende  de coördinatie  van de 
procedures voor het  plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken, indien ze zo moet worden uitgelegd dat ze de aanbestedende overheid de 
mogelijkheid biedt de buitenlandse inschrijver-aannemer die niet geregistreerd is 
maar de gelijkwaardige attesten van zijn nationale overheden overlegt, van de 
opdracht uit te sluiten ?

2. Is het niet strijdig met het beginsel van het vrij verkeer binnen de Europese 
Unie en met artikel 24, tweede lid, van de richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 
14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, om aan de Belgische aanbe-
stedende overheid de bevoegdheid toe te kennen om de buitenlandse inschrijvers 
te verplichten de geldigheid van de attesten die hen zijn overhandigd door de 
fiscale en sociale overheden van hun Staat en waaruit blijkt dat zij de fiscale en 
sociale verplichtingen hebben nageleefd, door een Belgische overheid - de Regi-
stratiecommissie Aannemers - te laten onderzoeken ?

22 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en Heenen.

Nr. 59

1° KAMER - 23 januari 2009

ERFDIENSTBAARHEID - RECHTSTREEKSE OF ZIJDELINGSE UITZICHTEN - SCHUIN AFHELLEND 
DAK - UITZICHT GEVENDE OPENING OF VENSTER - BEOORDELING

Voor de beoordeling of een uitzicht rechtstreeks of zijdelings is, is het niet bepalend of de 
uitzicht gevende opening of het venster geplaatst is in een schuin afhellend dak1.(Artt. 
678 en 679, B.W.)

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

1 Zie Cass., 21 okt. 1909, Pas., 1909, I, 414. 
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ARREST

(A.R. C.08.0109.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 september 2007 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 678 en 679 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat het Velux-raam dat door de verweerder werd geplaatst in 

zijn dak een schuin of zijdelings uitzicht is in de zin van artikel 679 van het Burgerlijk 
Wetboek, en dus niet een 'rechtstreeks uitzicht' in de zin van artikel 678 van het Burgerlijk 
Wetboek en dit op de volgende gronden:

"3.2.1.  Tijdens  de  plaatsopneming  heeft  de  rechtbank  vastgesteld  dat  het  door  (de 
verweerder) geplaatste dakvenster geopend kan worden en dat (de verweerder) vanuit het 
geopend dakvenster 'rechtstreeks zicht' kan nemen in de woning van (de eisers), alsook in 
de serre en in een klein deel van de tuin.

Terecht merkt dus (de verweerder) op dat het hier om een louter feitelijke vaststelling 
gaat, zodat de rechtsvraag of dit uitzicht een rechtstreeks uitzicht is of een uitzicht gevend 
venster in de zin van artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een zijdelings of 
schuin uitzicht in de zin van artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek nog beslecht moet 
worden.

3.2.2. Onder een rechtstreeks uitzicht of uitzichtgevend venster in de zin van artikel 678 
van het Burgerlijk Wetboek wordt verstaan het venster dat zodanig is aangebracht dat het 
mogelijk is op het door zijn opening beperkte vlak een loodlijn te trekken die op gelijk 
welk punt het vlak of de vlakken raakt die op de scheidingslijn van de erven loodrecht op 
de grond werden opgericht (Cass., 21 oktober 1909, Pas., 1909, I, 414).

Aangezien het hier gaat om een dakvenster, geplaatst in een schuin afhellend dak, is het 
uitzicht dat (verweerder) door dit dakvenster heeft, een schuin of zijdelings uitzicht in de 
zin van artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2.2. Krachtens artikel  679 van het Burgerlijk Wetboek moet de afstand tussen het 
dakvenster, van waaruit dit schuin of zijdelings uitzicht op het erf van (de eisers) door (de 
verweerder)  genomen  kan  worden,  en  de  eigendomsgrens  van  de  erven  van  partijen 
minstens 6 decimeter bedragen" (bestreden vonnis, folio 492).

Grieven 
Eerste onderdeel
De  motivering  van  het  bestreden  vonnis  is  door  een  tegenstrijdigheid  aangetast  en 

schendt zodoende artikel 149 van de Grondwet. Immers, het is tegenstrijdig enerzijds vast 
te stellen dat de verweerder vanuit het geopend dakvenster "rechtstreeks zicht" kan nemen 
in de woning van de eisers, alsook in de serre en in een klein deel van de tuin doch, ander-



242 HOF VAN CASSATIE 23.1.09 - Nr. 59 

zijds, te oordelen dat het uitzicht dat de verweerder door dit dakvenster heeft een schuin 
of zijdelings uitzicht is in de zin van artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek. Deze tegen-
strijdigheid staat gelijk met de afwezigheid van een redengeving zodat het vonnis niet 
voldoet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Een rechtstreeks uitzicht of uitzichtgevend venster in de zin van artikel 678 van het 

Burgerlijk Wetboek is het venster dat zodanig is aangebracht dat het mogelijk is op het 
door zijn opening beperkte vlak een loodlijn te trekken die op gelijk welk punt het vlak of 
de vlakken raakt die op de scheidingslijn van de erven loodrecht op de grond werden 
opgericht. Dergelijk denkbeeldig vlak dat op de scheidingslijn van de erven loodrecht op 
de grond werd opgericht reikt uit de aard tot in het oneindige door. Een loodlijn die wordt 
getrokken op het vlak van een Velux-raam, ook al is dit raam geplaatst in een schuin 
afhellend dak, raakt noodzakelijkerwijze op een bepaald punt het vlak dat op de schei-
dingslijn van het erf loodrecht op de grond werd geplaatst; dit zou enkel anders zijn indien 
het Velux-raam volledig horizontaal zou zijn geplaatst. De omstandigheid dat het dakven-
ster door de verweerder werd geplaatst in een schuin afhellend dak staat er niet aan in de 
weg dat  het  uitzicht  dat  men door  dit  vensterraam heeft  een rechtstreekse  uitzicht  of 
uitzichtgevend venster is in de zin van artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek. Nu de 
appelrechters  tijdens  de  plaatsopneming  zoals  vastgesteld  in  het  proces-verbaal  van 
plaatsopneming en zoals bevestigd in het bestreden vonnis vaststellen dat de verweerder 
vanuit het geopend dakvenster rechtstreeks zicht kan nemen in de woning van de verweer-
ders alsook in de serre en in een klein deel van de tuin verantwoorden zij niet naar recht 
hun beslissing dat het uitzicht dat de verweerder door dit dakvenster heeft een schuin of 
zijdelings uitzicht is in de zin van artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek op grond van de 
enkele overweging dat het hier gaat om een dakvenster geplaatst in een schuin afhellend 
dak. De appelrechters schenden dan ook het rechtsbegrip rechtstreeks uitzicht of uitzicht-
gevend venster in de zin van artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek (schending artikel 
678 van het Burgerlijk Wetboek), en voor zoveel als nodig ook van het rechtsbegrip zijde-
lings of schuin uitzicht van artikel 679 van het Burgerlijk Wetboek (schending van artikel 
679 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek mag men op het besloten 
of  niet  besloten  erf  van  zijn  nabuur  geen  rechtstreekse  uitzichten  of  uitzicht 
gevende vensters, noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken 
hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter is tussen de muur waar 
men die maakt, en het erf.

Krachtens artikel 679 van dit wetboek mag men op datzelfde erf geen zijde-
lingse of schuine uitzichten hebben, tenzij er een afstand is van zes decimeter.

2. Het is voor de beoordeling of een uitzicht rechtstreeks of zijdelings is, niet 
bepalend of de uitzicht gevende opening of het venster geplaatst is in een schuin 
afhellend dak.

3.  Het bestreden vonnis oordeelt  dat  het  door de eiser  aangebracht  uitzicht 
schuin of zijdelings is doordat het geplaatst is in een schuin afhellend dak. 

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 kant van het 
vernietigde vonnis. 

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

Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Brugge,  zitting 
houdende in hoger beroep.

23 januari  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever:  de  h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 60

1° KAMER - 23 januari 2009

LEVENSONDERHOUD - OUDERLIJKE ONDERHOUDSVERPLICHTING - ONTVANGSTMACHTIGING - 
TOEKENNING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDE

Uit  artikel  203ter  van  het  Burgerlijk  Wetboek  volgt  dat  de  rechter  alleen  dan  een 
ontvangstmachtiging zal toekennen wanneer de schuldenaar de verplichting niet nakomt  
of dreigt niet na te komen. (Art. 203ter, B.W.)

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. C.08.0128.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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 

(...)
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Tweede middel

8. Artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien de schuldenaar 
de verplichting opgelegd bij artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek niet nakomt, 
de schuldeiser, onverminderd de rechten van derden, zich kan doen machtigen 
om,  met  uitsluiting  van  voornoemde  schuldenaar,  onder  de  voorwaarden  en 
binnen de grenzen door het  vonnis gesteld,  de inkomsten van deze laatste of 
iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen.

Uit deze bepaling volgt dat de rechter alleen dan een ontvangstmachtiging zal 
toekennen wanneer de schuldenaar de verplichting niet nakomt of dreigt niet na 
te komen.

9. De eiser heeft zich in zijn appelconclusie verzet tegen de toekenning van 
een ontvangstmachtiging omdat hij zijn verplichtingen tot dan nakwam.

10. De appelrechter kent de ontvangstmachtiging toe met de enkele reden dat 
"de  ontvangstmachtiging immers  inert  blijft  zolang appellant  stipt  betaalt.  De 
ontvangstmachtiging kan wel slechts werken voor de toekomst".

Hij verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum 

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de verweerster ontvangstmachti-
ging verleent voor de alimentatiebijdrage.

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

23 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Verougstraete, voorzitter  –  Verslag-
gever:  de  h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Baets en De Gryse.

Nr. 61

1° KAMER - 23 januari 2009

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK - TERMIJN - PLEIDOOIEN - AANVANG - 
TUSSENGESCHIL OVER DE RECHTSPLEGING - ONTVANKELIJKHEID

Een verzoek tot wraking van een magistraat dat werd ingeleid nadat partijen reeds hadden 
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gepleit over een tussengeschil nopens de rechtspleging, terwijl de verzoeker de tegen die  
magistraat aangevoerde wrakingsgronden toen reeds kende, en zonder dat een nieuwe 
wrakingsgrond  wordt  aangevoerd  die  zou  ontstaan  zijn  nadat  de  verzoeker  over  dit  
tussengeschil had gepleit, is niet ontvankelijk1. (Art. 833, Ger.W.)

(KINEPOLIS GROEP nv)

ARREST

(A.R. C.09.0008.N)
I. VERZOEK TOT WRAKING

Het verzoek tot wraking, waarvan een afschrift aan dit arrest is gehecht, werd 
neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel op 6 januari 2009. 
Het is ondertekend door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is inge-
schreven.

De magistraten wiens wraking gevorderd wordt, hebben op 6 en 7 januari 2009 
de bij  artikel  836, tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek, voorgeschreven 
verklaring gedaan,  volgens welke kamervoorzitter  Paul Blondeel  weigert  zich 
van de zaak te onthouden en de raadsheren Koenraad Moens en Catharina Van 
Santvliet verklaren dat het verzoek ten hunne opzichte zonder voorwerp is, daar 
zij geen deel uitmaken of meer uitmaken van de achttiende kamer van het Hof 
van Beroep te Brussel  en ook geen bijzondere opdracht hebben gekregen om 
zitting te houden in de zaak. 

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF

1. De verzoekster vordert de wraking van kamervoorzitter Paul Blondeel en 
van de raadsheren Koenraad Moens en Catherine Van Santvliet op grond van de 
artikelen 828, 1°, en 828, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek om reden dat deze 
magistraten eerder van datzelfde geschil reeds kennis zouden hebben genomen, 
minstens niet zouden beschikken over de vereiste onpartijdigheid en objectivi-
teit. 

2.  Krachtens  artikel  833  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  moet  hij  die  een 
wraking wil voordragen dit doen voor de aanvang van de pleidooien, ook van die 
welke betrekking hebben op de tussengeschillen over de rechtspleging, tenzij de 
wrakingsgronden daarna zijn tussengekomen.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan volgt dat de verzoekster 
in de zaak AR 2008/MR/22 op 20 november 2008 een conclusie heeft neerge-
legd, waarbij zij niet alleen vorderde dat de zaak overeenkomstig het artikel 88, 
§2 juncto het artikel 109 van het Gerechtelijk Wetboek door de eerste voorzitter 
zou worden toebedeeld aan een andere kamer dan de achttiende kamer, maar, in 
ondergeschikte  orde,  ook  dat  de  achttiende  kamer  door  tussenkomst  van  de 
1 Zie Cass., 26 dec. 2001, AR P.01.1716.F, AC, 2001, nr. 722.
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eerste voorzitter op grond van het "non bis in idem" beginsel anders zou worden 
samengesteld.

Wat de gevorderde  toebedeling van de zaak aan  een andere  kamer betreft, 
wees de verzoekster er op dat krachtens het bijzonder reglement van het Hof van 
Beroep  te  Brussel  de eerste  kamer bis als inleidingskamer  fungeert  voor alle 
burgerlijke en commerciële zaken, zodat het verzoekschrift tot hoger beroep ten 
onrechte rechtstreeks werd ingediend bij de achttiende kamer van dit hof.

Wat de in ondergeschikte orde gevorderde wijziging van de samenstelling van 
de achttiende kamer betreft, zette de verzoekster uiteen dat een behandeling van 
de zaak door de achttiende kamer voor gevolg zou hebben dat magistraten, die 
eerder  reeds  kennis  namen  van  het  geschil,  er  opnieuw  kennis  zouden  van 
nemen, buiten een van de uitzonderingsgevallen voorzien door het artikel 828, 
9°, van het Gerechtelijk Wetboek, hetgeen meteen ook niet zou stroken met "de 
vereiste  objectieve  onpartijdigheid,  algemeen  rechtsbeginsel  dat  onder  meer 
uitdrukking vindt in de artikelen 292 en 828, 8° en 9°, Ger.W.".

In haar conclusie van 21 november 2008 stelde de nv UGC Belgium dat de 
verzoekster, die zelfs niet betwist dat de achttiende kamer bevoegd is om in deze 
zaak uitspraak te doen ten gronde, misbruik maakt van haar mogelijkheid een 
verdelingsincident uit te lokken.

Voorts wees de nv UGC Belgium er op dat, waar de verzoekster zich beroept 
op  artikel  828,  9°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  zij  zich  in  werkelijkheid 
beroept op een wrakingsgrond, zodat er manifest geen sprake is van een verde-
lingsincident. Gezien de vormvoorschriften van artikel 835 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet  werden  nageleefd zou deze vordering tot  wraking evenwel  niet 
ontvankelijk zijn.

Door de vzw FCB werd in dezelfde zin geconcludeerd dat hetgeen door de 
verzoekster werd aangevoerd niet kon worden aangebracht "via een zgn. verde-
lingsincident doch enkel via een verzoek tot wraking op grond van de daartoe 
geëigende procedure".

Bij arrest van de achttiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 23 
december  2008 werd  vastgesteld  dat  door de  onderscheiden  partijen  over  dit 
tussengeschil werd gepleit ter terechtzitting van 25 november 2008.

Voorts werd het verzoek van de verzoekster bij dit arrest verworpen in zoverre 
het de toepassing beoogde van het artikel 88, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Inzoverre het verzoek in werkelijkheid de wraking van rechters beoogde werd 
het  als  niet  ontvankelijk  afgewezen  omdat  het  niet  werd  ingesteld  zoals,  op 
straffe van nietigheid, voorzien in artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. Hieruit volgt dat het verzoek tot wraking in zoverre gericht tegen kamer-
voorzitter Paul Blondeel werd ingeleid nadat partijen reeds hadden gepleit over 
een tussengeschil nopens de rechtspleging, terwijl de verzoekster de tegen die 
magistraat  aangevoerde  wrakingsgronden  toen  reeds  kende.  Het  verzoek  tot 
wraking gewaagt niet van een nieuwe wrakingsgrond die zou ontstaan zijn nadat 
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de verzoekster ter terechtzitting van 25 november 2008 over het tussengeschil 
had gepleit.

Het verzoek is in zoverre niet ontvankelijk. 

5. In zoverre gericht tegen de raadsheren Koenraad Moens en Catharina Van 
Santvliet, die geen deel uitmaken of meer uitmaken van de achttiende kamer van 
het Hof van Beroep te Brussel en ook geen bijzondere opdracht hebben gekregen 
om in de onderhavige zaken te zetelen of verder te zetelen, is het verzoek zonder 
voorwerp.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek.

Wijst gerechtsdeurwaarder Jacqueline Buisseret, met kantoor te 1180 Ukkel, 
Edith Cavellstraat  81, aan om het  arrest  binnen de achtenveertig uren aan de 
partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoekster in de kosten.

23 januari  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h..Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
–  Advocaten:  mrs.  Maes,  Verbist,  J.  Ysewyn,  Brussel,  P.  Van Der Putten,  Brussel,  P. 
Wytinck, Brussel, D. Van Liedekerke, Brussel, M. Gillis, Brussel, A. Beaucourt, Kortrijk, 
F. De Langhe, Kortrijk. 

Nr. 62

3° KAMER - 26 januari 2009

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "QUOD NULLUM EST, NULLUM PRODUCIT 
EFFECTUM" - "WAT NIETIG IS, HEEFT GEEN ENKELE UITWERKING" - DRAAGWIJDTE

Er  bestaat  geen algemeen rechtsbeginsel  "Quod nullum est,  nullum producit  effectum" 
(Wat nietig is, heeft geen enkele uitwerking)1.

(LB EUROPE bvba T. NATIONALE DELCREDEREDIENST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0355.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

1 Wat  de  algemene  rechtsbeginselen  betreft,  zie  m.n.  "Les  Principes  généraux  du  droit  dans  la 
jurisprudence de la Cour de Cassation", A. BOSSUYT, J.T., 2005, p. 275 e.v.; "Quelques réflexions sur 
les principes généraux du droit", J. Sace, in Mélanges Philippe Gérard, Bruylant, 2002, p. 79 e.v. 
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De  zaak  is  bij  beschikking  van  9  januari  2009  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 31 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen in het 

algemeen;
- de artikelen 6, 1108 tot 1110, 1134, 1234, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel "Quod nullum est, nullum producit effectum", zoals het met 

name volgt uit de artikelen 1108 tot 1110, 1134 en 1234 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  beslist  dat  de  eiseres,  bij  het  sluiten  van  het  tweede  akkoord  tussen  de 

partijen, inlichtingen voor de verweerder heeft  verzwegen,  waardoor  de verweerder de 
verzekeringsdekking terecht niet heeft verstrekt.

Het arrest  verantwoordt  die beslissing op grond van alle redenen die hier thans als 
volledig weergegeven worden beschouwd, en met name om de volgende redenen :

"15. (De verweerder) beroept zich in hoofdorde op de nietigheid van de verzekerings-
polis wegens verzwijging door zijn verzekerde.

16. De wetgever heeft exportkredietverzekeringen uit het toepassingsgebied van de wet 
op de verzekeringen willen uitsluiten. De verhouding tussen de partijen wordt bijgevolg 
geregeld door het gemeen recht en, meer in het bijzonder, door de overeenkomst die ze 
gesloten hebben en die de partijen strekt tot wet.

17.  De  algemene  polis  die  (de  verweerder)  op  26  oktober  1990  heeft  opgemaakt, 
verwijst naar de algemene voorwaarden '681-90' (hierna 'de algemene voorwaarden').

Artikel 6 van de algemene voorwaarden bepaalt het volgende :
'6.1.  De  verzekerde  moet  alle  hem  bekende  gebeurtenissen  en  omstandigheden 

meedelen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de te verzekeren risico's 
door (de verweerder).

6.2. Elke onjuiste opgave van de verzekerde en elke verzwijging, zowel op het tijdstip 
waarop de aanvraag wordt ingediend als tijdens de verzekeringsperiode, maken de verze-
kering van rechtswege nietig'.

18. Om de gegrondheid van het standpunt (van de verweerder) te beoordelen, moet de 
rechter het tijdstip van de aanvaarding van de debiteur, d.i. 1 oktober 1991, in aanmerking 
nemen. In dit document wordt immers met terugwerkende kracht, tot 10 juni 1991, de 
dekking van het risico gepreciseerd, en met name (de dekking van het risico van het) 'in 
gebreke  blijven  van  de  debiteur  (met  inbegrip  van  het  aan  de  schuldvergelijking 
verbonden risico)'.

De omvang van de dekking wordt (als volgt) omschreven :
'de bedragen die nog door H.F.A. (debiteur van de eiseres) verschuldigd zouden zijn, na 
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schuldvergelijking tussen
- enerzijds, de bedragen die H.F.A. verschuldigd is voor (de) verkopen tot 8 juli 1991;
- anderzijds, de inkomsten uit de verkoop van de producten die door H.F.A. zijn gele-

verd,  met  name  in  het  kader  van  de  overeenkomsten  met  Magotteaux,  waarvan  de 
volgende kosten afgetrokken kunnen worden (...)'.

Het wordt niet betwist dat die aanvaarding van de debiteur berust op het beginsel dat 
H.F.A. zijn activiteiten moet voortzetten en, meer bepaald, in België ferrochroom moet 
blijven leveren.

19. (De verweerder) betoogt dat (de eiseres) hem niet alle inlichtingen heeft verstrekt 
die zij in haar bezit had of waarvan zij kennis had moeten hebben door haar bevoorrechte 
relatie met H.F.A. Hij verwijt haar met name dat de inlichtingen die hem zijn verstrekt 
met betrekking tot de moeilijke financiële situatie van H.F.A., op zich niet volstonden om 
het te dekken risico te beoordelen.

(De  verweerder)  somt  een  reeks  inlichtingen  op  die  hem  niet  zijn  verstrekt  maar 
waarvan  de verzekerde,  volgens  hem,  weet  had,  en benadrukt  dat  die  inlichtingen  de 
beoordeling en de evolutie van het risico hadden kunnen beïnvloeden. Deze inlichtingen 
zijn de volgende :

- op 7 juni 1991 herinnerde (de eiseres) H.F.A. eraan dat zij  alles in het werk had 
gesteld om haar te helpen haar liquiditeitsproblemen te boven te komen en zo een langdu-
rige vertrouwensrelatie op te bouwen; (de eiseres) stelde op die datum evenwel vast, ener-
zijds, dat H.F.A. haar schuld niet afloste en, anderzijds, dat zij haar verbintenis om die 
schuld te vereffenen door de levering van goederen, niet nakwam;

- op 12 juni 1991 stelde (de eiseres) H.F.A. een opening op de Amerikaanse markt voor 
en stelde zij haar zelfs een voorlopige financiering voor om haar activiteiten te kunnen 
ontplooien;

- op 17 juni 1991 stelde (de eiseres) H.F.A. voor om haar een voorschot van 5.000.000 
Amerikaanse dollar toe te kennen, indien haar aandeelhouders hetzelfde deden;

- op 20 juni 1991 wees (de eiseres) op een onderhoud dat zij met de Griekse Minister 
van Financiën had gehad, en in de loop waarvan zij in kennis was gesteld van de beslis-
singen die de regering met betrekking tot H.F.A. genomen had, en inzonderheid de beslis-
sing om haar elektriciteitsschuld te bevriezen;

- uiterlijk  op 1 juli  1991 vernam (de eiseres)  dat de  vereffening  van H.F.A. op de 
agenda van haar algemene vergadering stond;

- op 9 juli 1991 richtte (de eiseres) tot de Griekse Minister van Financiën de vraag of 
haar voorstel tot overname van H.F.A. interesse kon wekken bij de aandeelhouders; in 
haar brief wees zij op de afwezigheid van productie en op (de( onzekere toekomst van de 
vennootschap;

- op 11 juli 1991 schreef (de eiseres) opnieuw naar de minister van Financiën, om hem 
het activiteitenplan toe te lichten dat  zij  na  de overname van  H.F.A.  ten uitvoer  wou 
brengen;

- begin augustus 1991 vroeg (de eiseres) uitleg over de rechtspositie van H.F.A., indien 
zij onder de toepassing viel van artikel 44 van de wet 1892/90;

- op 13 augustus 1991 antwoordde de Griekse raadsman van (de eiseres) op die vragen 
dat er volgens hem geen faillissement te vrezen was, op voorwaarde dat de overname van 
H.F.A. concrete vorm zou krijgen;

- op 3 september 1991 stuurde H.F.A. een fax naar (de eiseres), waarin zij voorbehoud 
maakte omtrent de verzending van goederen die bedoeld waren om haar schuld te veref-
fenen;



250 HOF VAN CASSATIE 26.1.09 - Nr. 62 

- op 5 september 1991 wees (de eiseres) een Belgische onderneming erop dat de fabriek 
aan het staken was;

- op datzelfde tijdstip speelde (de eiseres) documentatie door aan een journalist van 
Metal Week, die in zijn artikel met name schreef dat 'H.F.A. één van de mogelijke kandi-
daten voor vereffening is in het kader van het privatiseringsprogramma van de regering'.

20. Die inlichtingen, en meer bepaald die welke aan (de eiseres) ter kennis zijn gebracht 
tussen 23 augustus  1991 (datum waarop  (de verweerder)  haar  een nieuw voorstel  tot 
dekking had gedaan) en 10 september 1991 (datum waarop (de eiseres) dat voorstel heeft 
aanvaard) waren van doorslaggevend belang, aangezien, zoals hierboven is gezegd, die 
nieuwe dekking afhing van de voortzetting van de activiteiten van H.F.A., terwijl uit die 
inlichtingen het volgende bleek :

- H.F.A. maakte voorbehoud omtrent de schuldvergelijking die aan de verzekering was 
voorgelegd;

- H.F.A. was in staking;
- het was mogelijk dat H.F.A. in vereffening zou worden gesteld;
Die inlichtingen, samen met die welke vermeld worden in de hierna besproken fax van 

11 september 1991 (nr. 22), hebben een invloed op de beoordeling van het risico, aange-
zien het bedrag gedekt moest worden dat nog door H.F.A. verschuldigd was na de schuld-
vergelijking tussen :

- enerzijds, de bedragen die H.F.A. verschuldigd was voor de verkopen van (de eiseres) 
tot 8 juli 1991, 

- anderzijds, de inkomsten uit de verkoop van producten die door H.F.A. waren gele-
verd of nog geleverd moesten worden, inzonderheid in het kader van de overeenkomsten 
met de vennootschap Magotteaux,

wat een exact en volledig beeld impliceerde van de situatie van de debiteur H.F.A., die 
aan de vennootschap Magotteaux nog 2.700 ton goederen te leveren had.

21  Door  die  inlichtingen  niet  te  verstrekken,  heeft  (de  eiseres)  dus  een  element 
verzwegen.

Luidens  voormeld  artikel  6  van  de  algemene  voorwaarden,  die  de  partijen  tot  wet 
strekken, volgt daaruit dat de verzekeringspolis nietig verklaard moet worden.

22.  (De  eiseres)  betwist  tevergeefs  dat  zij  de  fax  van  11  september  1991  heeft 
ontvangen  (die  weliswaar  is  opgemaakt  na haar  aanvaarding  van  het  voorstel  van  23 
augustus 1991, maar vóór de daaropvolgende toekenning van de aanvaarding van de debi-
teur), waarin alle schuldenaars van H.F.A. op de hoogte zijn gebracht van de beslissing 
van de Griekse Minister van Industrie om de productie van de vennootschap stop te zetten 
en haar in vereffening te stellen.

(De eiseres) is immers niet geloofwaardig, aangezien ze een bijzondere band had met 
H.F.A. en de Griekse regering, zoals uit het voorgaande blijkt.

23. (De eiseres) betoogt ook dat artikel 6.2 zelf nietig is, aangezien het bepaalt dat 'elke 
verzwijging,  zowel  op het tijdstip  waarop  de aanvraag wordt  ingediend  als tijdens de 
verzekeringsperiode',  de  nietigheid  van  de  verzekering  tot  gevolg  heeft  en  dat  (de 
verweerder) dus zelf slecht geplaatst is om de vergoeding op die basis te weigeren.

Het probleem van de verzwijging rijst op het tijdstip van de uitgifte van de algemene 
polis, d.i. te dezen 26 oktober 1990.

Het probleem van de verzwijging rijst echter ook naar aanleiding van de uitgifte van de 
aanvaardingen van limieten of van de aanvaardingen van debiteurs, die, noodzakelijker-
wijs,  in  de loop van  de verzekeringsperiode  worden  afgegeven.  Aangezien  het  wijzi-
gingen van de overeenkomst betreft, is de verzekerde ook verplicht om geen inlichtingen 
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te verzwijgen die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. Een andere 
uitlegging  van  artikel  6.2  van  de  algemene  voorwaarden  zou  daaraan  elke  betekenis 
ontnemen.

Het standpunt van (de eiseres) is dus niet gegrond.
24. (De eiseres) betoogt daarenboven dat er slechts één enkele polis bestaat, die werd 

aangepast aan de evolutie van de relatie met H.F.A. en dat, bijgevolg, de verzwijging die 
haar verweten wordt, geen invloed heeft op de geldigheid van de verzekeringspolis, daar 
de verzwijging heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Uit de aan het hof (van beroep( voorgelegde stukken blijkt dat er, in het kader van de 
algemene  polis,  twee  dekkingsovereenkomsten  zijn  gesloten,  respectievelijk  op  9 
november 1990 en op 1 oktober 1991, waarbij de eerste betrekking heeft op de dekking 
van leveringen die voor een bepaald maximumbedrag met wissels betaald konden worden, 
terwijl  de tweede betrekking heeft  op de risico's  van de schuldvergelijking tussen (de 
eiseres( en H.F.A.

Het standpunt van (de eiseres( is om de hierboven uiteengezette reden niet gegrond.
(...)
30. (De eiseres) betoogt dat, daarenboven, hoewel de aanvaarding van 1 oktober 1991 

nietig is, zij op grond van de eerste aanvaarding nog steeds recht heeft op vergoeding.
Enerzijds is het risico dat gedekt wordt door de aanvaarding van 1 oktober 1991, van 

een  totaal  andere  aard  dan  het  risico  dat  gedekt  wordt  door  de  aanvaarding  van  9 
november 1990, omdat de eerste aanvaarding dekking biedt voor de risico's van niet-beta-
ling van de door (de eiseres( verrichte leveringen, terwijl de tweede aanvaarding dekking 
biedt voor de risico van niet-betaling van het nog verschuldigde saldo na vergelijking 
tussen de schuldvordering die (de eiseres( op H.F.A. heeft, en de bedragen die de klanten 
van H.F.A. dienden te betalen voor de door H.F.A. vervaardigde producten die zij hadden 
aangekocht.

Anderzijds  is  de  aanvaarding van  9 november  1990 uitdrukkelijk  ontbonden bij  de 
uitgifte van de volgende aanvaarding.

Daarenboven moet erop gewezen worden dat de verrichting waarvan de dekking gewij-
zigd werd, niet gedekt kan worden, aangezien ook de betalingsvoorwaarden zijn gewij-
zigd.

Hoewel, zoals (de eiseres( betoogt, de betalingswijze geen wezenlijk bestanddeel van 
de verzekeringspolis is, had de vennootschap niettemin moeten beseffen dat die wijziging 
een invloed zou hebben op de dekking van het risico, aangezien zij (de verweerder( op 10 
juli 1991 verzocht om te bevestigen dat zij wel degelijk gedekt was tegen de verliezen die 
de schuldvergelijking tot gevolg kon hebben".

Grieven
(...)
Vierde onderdeel (subsidiair)
Volgens het algemeen rechtsbeginsel "quod nullum est, nullum producit effectum", dat 

met name af te leiden valt uit de artikelen 1108 tot 1110, 1134 en 1234 van het Burgerlijk 
Wetboek, en, voor zover nodig, volgens die wettelijke regels, heeft de nietigheid van een 
akte terugwerkende kracht en betreft ze alle gevolgen van die akte, met inbegrip van het 
beding dat ertoe strekt een vroegere akte te ontbinden. Aangezien de akte nietig wordt 
beschouwd, wordt ze geacht nooit te hebben bestaan. Bijgevolg wordt de vorige akte, die 
deze akte verklaart te vervangen, geacht nooit te zijn ontbonden en nooit te hebben opge-
houden te bestaan.

De enige uitzondering op dat beginsel kan voortvloeien uit de uitdrukkelijke wil van de 
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partijen om de vernietiging van de vorige akte in stand te houden, zelfs als de nieuwe akte 
nietig zou zijn. Het arrest vermeldt te dezen niet dat uit de aanvaarding van 1 oktober 
1991  blijkt  dat  de  partijen  overeengekomen  zijn  om  de  oorspronkelijke  aanvaarding 
betreffende  de  eerste  verzekeringsdekking  ambtshalve  te  beëindigen,  zelfs  indien  de 
nieuwe aanvaarding nietig zou zijn.

De eiseres heeft  in haar hoofdconclusie  betoogd dat,  hoewel  de aanvaarding van  1 
oktober  1991 nietig is,  zij  krachtens de eerste aanvaarding,  d.i.  deze van 9 november 
1990, nog steeds recht heeft op vergoeding.

Het  arrest  beslist  dat  de aanvaarding van  9 november  1990 ontbonden werd  bij  de 
uitgifte van de daaropvolgende aanvaarding op 1 oktober 1991, die het arrest overigens 
als nietig aanmerkt.

Het arrest miskent bijgevolg het voormelde algemeen rechtsbeginsel en schendt, voor 
zover nodig, de artikelen 1108 tot 1110, 1134 en 1234 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

(...)

Vierde onderdeel

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "Quod nullum est, nullum producit 
effectum".

Het arrest, dat vermeldt dat "de aanvaarding van 9 november 1990 uitdrukke-
lijk is ontbonden bij de uitgifte van de volgende aanvaarding", stelt daarenboven 
niet vast dat de vorige aanvaarding is ontbonden wegens die nieuwe aanvaar-
ding.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever:  mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal  –  Advocaten:  
mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 63

3° KAMER - 26 januari 2009
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1º WRAKING - OPENBAAR MINISTERIE - HOOFDPARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

2º OPENBAAR MINISTERIE - HOOFDPARTIJ - WRAKING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het verzoek tot wraking van de magistraat van het O.M., die uitspraak moet doen 
over  het  oorspronkelijke  verzoekschrift  van  de  verzoeker  tot  wraking  van  een 
onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk, aangezien die magistraat van het O.M. hierin als  
hoofdpartij in de uitoefening van de strafvordering optreedt1. (Art. 832, Ger.W.)

(R.; t.a.v. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.09.0021.F)
I. DE VORDERING

De eiser vordert, bij een met redenen omklede akte, ondertekend door Meester 
Jean-Marie Flagothier,  advocaat  bij de balie te Brussel,  en op 9 januari  2009 
neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel, de wraking van de heer 
Luc de Vidts, advocaat-generaal met opdracht bij het Hof van Beroep te Brussel.

Die magistraat heeft op 9 januari 2009 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk  Wetboek,  voorgeschreven  verklaring  gesteld,  waarin  zijn  met 
redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden, is vervat.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  19  januari  2009  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Luidens artikel 832 van het Gerechtelijk Wetboek, gelden de redenen waarom 
een rechter kan worden gewraakt,  voor het openbaar ministerie,  tenzij het als 
hoofdpartij in het geschil optreedt.

Uit de processtukken blijkt dat de verzoeker de wraking vordert van onder-
zoeksrechter F. Lugentz, zodat zijn huidige vordering tot wraking van de advo-
caat-generaal met opdracht bij het hof van beroep, die belast is met de uitspraak 
over zijn oorspronkelijke vordering tot wraking, betrekking heeft op de uitoefe-
ning van de strafvordering.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de vordering tot wraking.

Wijst  gerechtsdeurwaarder  Bernard  Buyse,  Sint-Joostplein 1,  Sint-Joost-ten-

1 Zie Cass., 7 nov. 2003, AR C.03.0546.F, AC, 2003, nr. 562.
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Noode, aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren 
aan de verzoeker en aan F.G. te betekenen.

Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de beteke-
ning van dit arrest.

26 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever:  de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal  – Advocaat: mr. 
J.-M. Flagothier, Brussel.

Nr. 64

3° KAMER - 26 januari 2009

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - BESLISSING - RECHTSPERSOON - BEVOEGD ORGAAN - RAAD 
VAN BESTUUR - ONREGELMATIGE SAMENSTELLING - BESLISSING DIE NIETIG VERKLAARD KAN 
WORDEN - GEVOLG - GRENS - VERBINTENIS VAN DE RECHTSPERSOON

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAPPEN - ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ - BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - BESLISSING - BEVOEGD ORGAAN - RAAD VAN BESTUUR - 
ONREGELMATIGE SAMENSTELLING - BESLISSING DIE NIETIG VERKLAARD KAN WORDEN - GEVOLG - 
GRENS - VERBINTENIS VAN DE RECHTSPERSOON

3º OPENBARE ORDE - WET 19 MAART 1991 - ONTSLAG VAN DE 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN IN DE ONDERNEMINGSRAAD, COMITÉ VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID, 
VERFRAAIING VAN WERKPLAATSEN - BEPALING VAN OPENBARE ORDE - VERTEGENWOORDIGING VAN 
DE RECHTSPERSOON - WERKGEVER - WEERSLAG

1º en 2° De omstandigheid dat een beslissing betreffende de bijzondere ontslagregeling  
voor  personeelsafgevaardigden  in  de  ondernemingsraden  en  in  de  comités  van 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, genomen wordt door een onregelmatig samengestelde raad 
van bestuur van een naamloze vennootschap, heeft niet tot gevolg dat die beslissing,  
zelfs al kon ze worden nietig verklaard, niet bindend zou zijn voor de vennootschap die  
door dat college wordt vertegenwoordigd1. (Artt. 2, 3, §1, 14, 16 en 17, W. 19 maart 1991; 
Art. 61, Wetboek van vennootschappen)

3º  Het  feit  dat  artikel  3,  §1,  eerste  lid,  W.  19  maart  1991  houdende  bijzondere  
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden de openbare orde raakt, heeft geen weerslag op de 
regel betreffende de vertegenwoordiging van de rechtspersoon, die optreedt door zijn 
orgaan  waarvan  de  bevoegdheden  worden  vastgesteld  in  het  Wetboek  van 
vennootschappen,  conform zijn  maatschappelijk  doel  en  in  zijn  statuten2.  (Art.  3,  §1, 
eerste lid, W. 19 maart 1991; Art. 61, Wetboek van vennootschappen)

(P.e.a. T. CONTINENTAL BENELUX nv)

1 Artikel 61, Wetboek van vennootschappen, zoals het te dezen van toepassing is.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0069.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2007 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, §1, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 

ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de  ondernemingsraden  en  in  de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden:

- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 61, 64, meer bepaald 2°, 178, 519, 521 en 522 van het Wetboek van 

vennootschappen (wet van 7 mei 1999).
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de vordering van de eisers tot betaling van de vergoeding die de 

wet van 19 maart 1991 toekent in geval van niet-naleving van de voorwaarden en proce-
dures voor het ontslag van een beschermde werknemer die zijn vastgelegd in de artikelen 
2 en 11 van die wet, met name, in dit geval, een beslissing tot ontslag die genomen werd 
door een onregelmatig samengestelde raad van bestuur en, bijgevolg, de ongeldigheid van 
de aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde paritair comité. Het beslist aldus op de 
volgende gronden:

"Volgens artikel  3, §1,  van de wet  van 19 maart  1991,  moet  de werkgever  die een 
personeelsafgevaardigde  of  een  kandidaat-personeelsafgevaardigde  wil  ontslaan  om 
economische of technische redenen, de zaak vooraf bij een ter post aangetekende brief 
aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité. De wet omschrijft de voorwaarden en 
de wijzen van die aanhangigmaking niet nader;

In dit geval is de werkgever die in die wetsbepaling bedoeld wordt, de (verweerster), 
(...) een naamloze vennootschap. Om uit te maken welk vertegenwoordigend orgaan van 
laatstgenoemde bevoegd is om de zaak zoals vereist aanhangig te maken, bestaat er geen 
andere oplossing dan te verwijzen naar het wetboek van vennootschappen, wat overigens 
door alle partijen in het geschil en ook door de eerste rechters erkend wordt.

Artikel 522 van dat wetboek kent aan de raad van bestuur van een naamloze vennoot-
schap zodanige bevoegdheden toe, dat te dezen wel moet worden vastgesteld dat de raad 
van bestuur van de (verweerster) binnen de perken van die bevoegdheden gebleven is toen 
hij op 31 maart 2001 besliste om de zaak bij het bevoegde paritair comité aanhangig te 
maken;

(...) De rechtbank van koophandel heeft ondubbelzinnig beslist dat de raad van bestuur 
van de (verweerster), op zijn zitting van 31 mei 2001, onregelmatig was samengesteld en 
dat die raad de statutaire regels van de vennootschap tot vaststelling van de nadere regels 
voor de werking van dat orgaan geschonden heeft. Het gezag van gewijsde van die beslis-
sing bindt alle partijen in dit geschil, wat door hen overigens wordt toegegeven;
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Is  de  beslissing om de zaak bij  het  paritair  comité  aanhangig te  maken,  die  in  die 
omstandigheden op 31 mei 2001 is genomen, bijgevolg ambtshalve nietig of is ze niet 
tegenstelbaar aan de werknemers  ? Aangezien de wet  van 19 maart  1991 hierop geen 
duidelijk antwoord geeft, moet de oplossing gezocht worden in het Wetboek van vennoot-
schappen, zoals (de verweerster) betoogt maar wat de (eisers) niet meer erkennen;

Uit artikel 64, 2°, van dat wetboek blijkt evenwel dat de betrokken beslissing, zoals ze 
is genomen, alleen nietig verklaard kan worden voor zover er sprake was van bedrieglijk 
opzet. Uit artikel  178 volgt  ook dat die nietigheid uitgesproken moet worden door de 
rechtbank van koophandel, op verzoek van elke betrokkene;

De werknemers hebben te dezen de nietigverklaring van de beslissing om de zaak bij 
het  paritair  comité  aanhangig  te  maken,  niet  verkregen  en  zelfs  niet  gevraagd.  (De 
verweerster)  leidt,  op  grond  van  de  door  haar  aangevoerde  rechtspraak  en  rechtsleer, 
hieruit terecht af dat die beslissing ten volle geldt zolang ze niet nietig is verklaard;

Daarenboven valt uit het vonnis van de rechtbank van koophandel af te leiden dat de 
werknemers niet het vereiste belang hebben om die beslissing nietig te doen verklaren;

Let  wel,  men mag zich hier niet  vergissen :  dit  belang is niet  het  belang op grond 
waarvan  de  huidige  rechtsvordering  van  de  (eisers)  ontvankelijk  is  verklaard,  en  dat 
bestaat in de vordering van het materieel voordeel, met name de gevorderde bijzondere 
beschermingsvergoedingen;  het belang waarop  de (eisers)  zich voor  de rechtbank van 
koophandel daarentegen niet kunnen beroepen, bestaat in het belang om een beslissing die 
net ertoe strekte de wet van 1991 toe te passen en de belangen zelf van de beschermde 
werknemers te waarborgen, door het paritair comité in staat te stellen vooraf na te gaan of 
de voor het ontslag aangevoerde economische of technische redenen wel terecht waren, 
nietig  te  doen  verklaren  wegens  schending  van  de  werkingsregels  van  de  raad  van 
bestuur;

Daarenboven moet worden onderstreept dat de litigieuze beslissing evenmin krachtens 
artikel 64, 2°, van het Wetboek van vennootschappen nietig verklaard kan worden, daar 
niet is aangetoond dat de onregelmatige samenstelling van de raad van bestuur van 31 mei 
2001 door bedrieglijk opzet zou zijn ingegeven. Welk bedrieglijk opzet kan er overigens 
aan de basis liggen van de beslissing om zich te gedragen naar de wet  van 19 maart  
1991 ?

Kortom, niet alleen is die beslissing niet nietig verklaard, het ziet er ook niet naar uit 
dat zij nietig verklaard kan worden. Het arbeidsgerecht, dat natuurlijk niet bevoegd is om 
de beslissing nietig te verklaren, heeft bijgevolg evenmin enige geldige juridische reden 
om, in casu, de beslissing aan de (eisers) niet-tegenstelbaar te verklaren;

Die beslissing van de raad van bestuur van de (verweerster) was dus doelmatig. Bijge-
volg moet worden vastgesteld dat de zaak daadwerkelijk door de werkgever bij het pari-
tair comité aanhangig is gemaakt, zoals vereist bij artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 
1991. Daarenboven is gebleken dat er aan het enige vereiste van deze bepaling, met name 
het aangetekend verzenden van de brief, is voldaan. Ten slotte moet worden opgemerkt 
dat de (eisers) niet de vraag opwerpen of de vordering bij het paritair comité is ingesteld 
op het ogenblik dat de werkgever nog maar alleen het voornemen had om de (eisers) te 
ontslaan;

Daarenboven stellen zij de regelmatigheid van de beslissing zelf van het paritair comité 
van 13 juni 2001 in vraag, op grond dat het paritair comité, in het beschikkend gedeelte 
van die beslissing, verklaart dat 'het het bestaan erkent van economische redenen voor (...) 
het  ontslag  van  bepaalde  personeelsafgevaardigden  en  kandidaat-personeelsafgevaar-
digden', zonder de betrokkenen uitdrukkelijk bij naam te noemen. Dergelijke kritiek treft 
geen  doel,  aangezien  die  betrokkenen,  waaronder  alle  (eisers),  werknemers  waren  die 
vermeld  werden  in  een lijst  die  gevoegd  was  bij  de  aanvraag  van  de werkgever.  De 
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(eisers) vermelden bovendien de rechtsgevolgen niet die de aangevoerde onregelmatig-
heid volgens hen heeft. Zij gaan blijkbaar niet zover als te betogen dat de beslissing van 
het paritair comité, alleen al om die reden, nietig en ongedaan moet worden geacht;

Wat de grond, de essentie dus, van de zaak betreft, betwisten de (eisers) het bestaan niet 
van de economische of technische redenen zoals deze door het paritair comité zijn erkend. 
Het gaat immers om de - helaas wel degelijk reële - sluiting van de afdeling van de onder-
neming waarin ze tewerkgesteld waren".

Grieven
De wet van 19 maart 1991 heeft een zeer strikte procedure ingevoerd voor het ontslag 

van een beschermde werknemer om economische of technische redenen.
De volgende bepalingen zijn in dat geval van toepassing :
- Artikel 2 : "§1. De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardig-

den kunnen slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeids-
gerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het 
bevoegd paritair orgaan werden erkend";

- Artikel 3 : "1. De werkgever die een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-perso-
neelsafgevaardigde wil ontslaan om economische of technische redenen, moet vooraf de 
zaak bij een ter post aangetekende brief aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité. 
(...).

Het paritair comité (...) moet zich uitspreken over het al dan niet bestaan van economi-
sche of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die 
hiertoe door de werkgever werd gedaan. 

Bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn, vastgesteld in 
het vorige lid, mag de werkgever de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeels-
afgevaardigde enkel ontslaan in geval van sluiting van de onderneming of van een afde-
ling van de onderneming of in geval van het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep 
(...).

§2. (...).
§3. De werkgever  behoort het bewijs te leveren van de voor het ontslag ingeroepen 

technische en economische redenen evenals van het feit dat het ontslag niet indruist tegen 
het bepaalde in §2"; 

- Artikel 14 van dezelfde wet bepaalt daarenboven dat, "wanneer  de werkgever een 
einde maakt  aan de arbeidsovereenkomst  zonder de bij  de artikelen 2 tot 11 bedoelde 
voorwaarden en procedures na te leven, de werknemer of de organisatie die zijn kandida-
tuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie in de onderneming kan aanvragen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke hij voor de beëindiging van de overeenkomst genoot, op voor-
waarde  dat  bij  een ter  post  aangetekende  brief  hiertoe  een aanvraag  wordt  ingediend 
binnen dertig dagen die volgen";

- Artikel  16 :  "Wanneer  de werknemer  of de organisatie die zijn kandidatuur  heeft 
voorgedragen,  zijn reïntegratie  niet  heeft  aangevraagd binnen de bij  artikel  14 vastge-
stelde termijnen, moet de werkgever hem, uitgezonderd in het geval dat de verbreking 
heeft plaatsgehad voor de indiening van de kandidaturen, onverminderd het recht op een 
hogere vergoeding, verschuldigd op grond van de individuele of collectieve arbeidsover-
eenkomst of van de gebruiken en op elke andere schadevergoeding wegens materiële of 
morele schade, een vergoeding betalen gelijk aan het lopende loon dat overeenstemt met 
de duur van :

- twee jaar zo hij minder dan tien dienstjaren in de onderneming telt;
- drie jaar zo hij tien doch minder dan twintig dienstjaren in de onderneming telt;
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- vier jaar zo hij twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt";
Artikel 17 : "§1. Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft 

voorgedragen zijn reïntegratie heeft aangevraagd en deze door de werkgever niet werd 
aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangete-
kende brief werd gezonden,  moet  deze werkgever  aan de werknemer de bij artikel  16 
bedoelde vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de 
periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen 
bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest. 

§2. In geval van betwisting moet de werkgever het bewijs leveren dat hij de reïnte-
gratie, die hem gevraagd werd, aanvaard heeft".

Te dezen is niet  de vraag aan de orde welke waarde,  in het vennootschappenrecht, 
gehecht kan worden aan een beslissing die genomen werd door een onregelmatig samen-
gestelde raad van bestuur en onder welke voorwaarden een dergelijke beslissing nietig is 
of nietig verklaard kan worden, maar veeleer de vraag of de verweerster haar aanvraag om 
de eisers te ontslaan op regelmatige wijze bij het paritair comité heeft ingediend, terwijl 
het volgens artikel 3, §1, van de wet van 19 maart 1991, de werkgever is die de beslissing 
neemt om de beschermde werknemer of werknemers te ontslaan en die vervolgens het 
paritair comité op de hoogte moet brengen van zijn voornemen om ze te ontslaan: "de 
werkgever  die  een  personeelsafgevaardigde  of  een  kandidaat-personeels-afgevaardigde 
wil ontslaan om economische of technische redenen, moet vooraf de zaak bij een ter post 
aangetekende brief aanhangig maken bij het bevoegd paritair comité" (artikel 3, §1).

Kan men met andere woorden zeggen dat, wanneer de beslissing tot ontslag is goedge-
keurd  door  een  niet  regelmatig  samengestelde  raad  van  bestuur,  het  wel  degelijk  "de 
werkgever" is die de beslissing heeft genomen en dat hij die beslissing vervolgens rechts-
geldig aan het bevoegde paritair comité ter kennis heeft gebracht? Indien de beslissing om 
een  beschermde  werknemer  te  ontslaan  niet  is  genomen  door  het  daartoe  bevoegde 
orgaan, kan dan nog gezegd worden dat de werkgever zijn beslissing tot ontslag rechts-
geldig aan het paritair comité heeft voorgelegd?

Die vragen moeten negatief beantwoord worden.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 maart 1991 blijkt dat de regels 

betreffende het ontslag van een beschermde werknemer de openbare orde raken, aange-
zien zij ertoe strekken de verhoogde bescherming van de personeelsafgevaardigde van een 
wettelijk  kader  te  voorzien  en de werkgever  tegelijkertijd  in  staat  te  stellen hem om 
economische of technische redenen te ontslaan.

Het feit  dat de beslissing om de beschermde werknemer te ontslaan, alleen door de 
werkgever  zelf  genomen kan worden,  met  uitsluiting van elke andere  persoon,  is  een 
essentiële voorwaarde voor de bescherming van de werknemer.

De beslissing om een bedrijf te sluiten, vormt een ernstige aantasting van de belangen 
van de werknemers. Een dergelijke beslissing kan a fortiori niet genomen worden door 
een onregelmatig samengestelde raad van bestuur, wanneer ze beschermde werknemers 
treft. Dit is nu net de betekenis van de beschermingsmaatregelen die de wet van 19 maart 
1991 ten voordele van de beschermde werknemers heeft ingevoerd.

Wat dat betreft, en in tegenstelling tot wat het arrest beweert, ondersteunt het vennoot-
schappenrecht het bepaalde van artikel 3, §1, van de wet van 19 maart 1991 en bevestigt 
het de strikte uitlegging van die bepaling :

"De vennootschappen handelen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden 
vastgesteld door dit wetboek, het doel en de statuten" (artikel 61 van het Wetboek van 
vennootschappen);

"Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het 
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recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In 
dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve 
benoeming doen" (artikel 519);

"De bestuurders vormen een college. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende 
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten 
van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig 
schriftelijk akkoord van de bestuurders" (artikel 521);

"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig 
zijn  tot  verwezenlijking  van  het  doel  van  de  vennootschap,  behoudens  die  waarvoor 
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is" (artikel 522, §1);

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als 
eiser of als verweerder. De statuten kunnen echter aan een of meer bestuurders bevoegd-
heid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Zodanige 
bepaling kan aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze bevoegd-
heid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen, evenmin als de eventuele 
verdeling van  de taken door  de bestuurders  overeengekomen,  niet  aan derden worden 
tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt" (artikel 522, §2).

Uit die bepalingen vloeit voort dat een beslissing van een onregelmatig samengestelde 
raad van bestuur niet bindend is voor de vennootschap. Bijgevolg is die beslissing, gelet 
op het feit dat de wet van 19 maart 1991 de openbare orde raakt, niet tegenstelbaar aan de 
werknemer die door de beslissing getroffen wordt, terwijl een dergelijke beslissing niet 
rechtsgeldig aan het paritair comité kan worden voorgelegd en ze derhalve als onbestaand 
moet worden beschouwd, ook al is geen enkele rechtsvordering ingesteld om haar nietig 
te doen verklaren.

Wat dat betreft werpt het arrest vergeefs op dat, krachtens artikel 178 van het Wetboek 
van vennootschappen, de nietigverklaring van de beslissing van de raad van bestuur om 
de eisers te ontslaan en om deze beslissing met het oog hierop bij het  paritair  comité 
aanhangig te maken, aan de rechtbank van koophandel gevraagd had moeten worden en 
dat die rechtbank die beslissing alleen nietig had kunnen verklaren in zoverre er sprake 
was van bedrieglijk opzet (artikel 64, 2°, van het Wetboek van vennootschappen).

De artikelen 64, 2°, en 178 van het Wetboek van vennootschappen betreffen de beslis-
sing die genomen wordt door een algemene vergadering en niet die welke genomen wordt 
door een onregelmatig samengestelde raad van bestuur.

Het feit dat de beslissing van de raad van bestuur van de verweerster de bevoegdheden 
van die raad niet overschreed, heeft geen belang, daar ze is genomen door een onregel-
matig samengestelde raad van bestuur en, bijgevolg,  door een orgaan zonder collegiale 
beslissingsmacht.

Het arrest werpt al even vergeefs op dat de eisers geen belang erbij hebben om zich te 
beroepen op de nietigheid van de beslissing van de raad van bestuur van de verweerster, 
die voortvloeit  uit de onregelmatige samenstelling van de raad, aangezien de litigieuze 
beslissing net ertoe strekte de wet van 1991 toe te passen.

De beslissing van de raad van bestuur van de verweerster druist in tegen de belangen 
van de eisers, en meer bepaald tegen de belangen van openbare orde die de wet van 19 
maart 1991 heeft willen beschermen, aangezien, zoals hierboven is aangegeven, de beslis-
sing is genomen door een onregelmatig  samengestelde raad van bestuur,  waarin  twee 
kaderleden  van  de  vennootschap  zitting  hielden  ter  vervanging  van  twee  afwezige 
bestuurders.

Een dergelijke beslissing kan niet geacht worden door de werkgever te zijn genomen, 
de enige die krachtens de wet van 19 maart 1991 bevoegd is om een beschermde werk-
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nemer te ontslaan.
De omstandigheid  dat de  twee  afwezige  bestuurders  twee  kaderleden gelast  zouden 

hebben hen te vervangen en dat die vervanging niet zou zijn betwist, is niet van dien aard 
dat ze de nietigheid van de beslissing van de raad van bestuur van de verweerster opheft.

Overeenkomstig artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, kan door bijzondere overeen-
komsten geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde betreffen.

Het  arrest  is  derhalve  niet  naar  recht  verantwoord,  in zoverre  het  om de hierboven 
weergegeven redenen beslist dat de beslissing van de raad van bestuur van de verweerster 
om de eisers te ontslaan,  "doelmatig"  was,  en dat,  "bijgevolg",  de werkgever  de zaak 
regelmatig aan het paritair comité heeft voorgelegd, zoals vereist bij artikel 3, §1, van de 
wet van 19 maart 1991, zodat de rechtsvordering van de eisers tot betaling van de bij die 
wet  voorgeschreven  beschermingsvergoeding  moet  worden  verworpen  (schending  van 
alle, in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen, en meer bepaald van de artikelen 3, 
§1, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het arrest stelt vast dat de raad van bestuur van de verweerster, een naamloze 
vennootschap die de eisers tewerkstelt, op 31 mei 2001, hoewel hij onregelmatig 
was samengesteld, met toepassing van artikel 3, §1, eerste lid, van de wet van 19 
maart  1991 houdende bijzondere  ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaar-
digden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaar-
digden,  beslist  heeft  de  economische  of  technische  redenen  die  aan  de  basis 
lagen van het voornemen om die werknemers te ontslaan, aan het bevoegde pari-
tair comité voor te leggen.

Krachtens artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, zoals het op de 
feiten  van  toepassing  is,  handelen  de  vennootschappen  door  hun  organen 
waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door dit wetboek, het doel en de 
statuten.

Het feit dat artikel 3, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 de openbare 
orde raakt, heeft geen invloed op die regel  betreffende de vertegenwoordiging 
van de rechtspersoon.

De omstandigheid dat een beslissing genomen wordt door een onregelmatig 
samengestelde raad van bestuur van een naamloze vennootschap, heeft niet tot 
gevolg dat die beslissing, zelfs al kon ze worden nietig verklaard, niet bindend 
zou zijn voor de vennootschap die door dat college wordt vertegenwoordigd.

De enige  overweging van het  arrest  dat  de litigieuze beslissing "niet  nietig 
werd verklaard" en dat zij, bijgevolg, "ten volle geldt", volstaat om zijn beslis-
sing volgens welke de zaak door de werkgever van de eisers bij het bevoegde 
paritair comité aanhangig is gemaakt in de zin van voormeld artikel 3, §1, naar 
recht te verantwoorden.

De andere overwegingen van het arrest waarop het middel kritiek uitoefent, 
zijn derhalve overtollig.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

26 januari 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h..Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Genicot,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  De 
Bruyn en van Eeckhoutte..

Nr. 65

3° KAMER - 26 januari 2009

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - VORDERING IN 
RECHTE - BEVOEGD ORGAAN - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2º VORDERING IN RECHTE - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
BEVOEGD ORGAAN - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

1º en 2° De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om in rechte 
op  te  treden  en  hoger  beroep  in  te  stellen,  wordt  genomen  door  de  raad  voor 
maatschappelijk welzijn. (Artt. 24, 28, §1, vierde lid, en 115, §2, O.C.M.W.-wet)

(A. T. O.C.M.W HERSTAL)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0115.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2008 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 703, vierde lid, en 728, §3 in fine, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 24, 27, §1, eerste lid, 28, §1, vierde lid, en 115, §2, van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
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Het arrest verklaart  "het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, wijzigt  het beroepen 
vonnis en vernietigt de veroordeling (van de verweerder) tot betaling, (aan de eiser), van 
maatschappelijke dienstverlening gelijk aan het leefloon voor alleenstaanden, met ingang 
van 6 september 2005, vermeerderd met de gerechtelijke interest, verklaart het beroep van 
(de eiser) tegen de beslissing van (de verweerder) van 4 oktober 2005 niet-gegrond en 
herstelt die beslissing in al haar beschikkingen, veroordeelt (de verweerder) in de kosten, 
die voor (de eiser) zijn vereffend, in eerste aanleg, op 214,18 euro en in hoger beroep op 
160,78 euro, verklaart de rechtsvordering tot gedwongen tussenkomst, die ertoe strekt de 
beslissing ten aanzien van de Belgische Staat bindend en hem tegenstelbaar te verklaren, 
ontvankelijk", en grondt die beslissing op de volgende redenen :

"Het beroepen vonnis van 15 februari 2006 is op 21 februari 2006 ter kennis gebracht.
Het verzoekschrift in hoger beroep is op 13 maart 2006 ontvangen op de griffie van het 

Arbeidshof.
(De eiser) werpt tegen het hoger beroep een middel van niet-ontvankelijkheid op, op 

grond dat het verzoekschrift  in hoger beroep niet vermeldt dat (de verweerder) te dien 
einde door zijn voorzitter vertegenwoordigd wordt.

Artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt welke vermeldingen, op straffe van 
nietigheid, in de akte van hoger beroep vervat moeten zijn, met name 'de naam, de voor-
naam, het beroep en de woonplaats van de eiser in hoger beroep'.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat krachtens artikel 2 van de wet 
van  8  juli  1976  rechtspersoonlijkheid  bezit,  wordt  in  de  akte  van  hoger  beroep  op 
afdoende wijze geïdentificeerd door de vermelding 'Openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn te Herstal', met de vermelding van de plaats waar de zetel gevestigd is.

Artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende :
'Rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun bevoegde organen.
Om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte van rechtsple-

ging is het voldoende hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op 
te geven.

De partij tegen wie zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, heeft evenwel 
het recht om in elke stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit 
meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn.

Het  vonnis  over  de  zaak  kan  worden  uitgesteld  zolang  aan  deze  vordering  niet  is 
voldaan'. 

Artikel 703 maakt geen enkel onderscheid tussen private en publieke rechtspersonen; 
indien niet voldaan wordt aan de vereiste van identificatie van de natuurlijke persoon of 
personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen, bestaat de enige sanctie in 
een verdaging van de uitspraak.

Hoewel  de  voorzitter  van  het  openbaar  centrum  voor  maatschappelijk  welzijn  dat 
centrum, ter uitvoering van artikel 2, §1, vierde lid, inderdaad in gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke  handelingen  vertegenwoordigt,  maakt  de afwezigheid  van  de vermelding 
'vertegenwoordigd door zijn voorzitter' die akte van hoger beroep niet ongeldig, aangezien 
bewezen is  dat  de  beslissing om hoger  beroep in  te stellen,  op rechtsgeldige  wijze  is 
genomen.

'De beslissing om hoger beroep in te stellen moet genomen worden door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn zelf, maar niets belet dat deze beslissing de bekrachtiging kan 
inhouden van een hoger beroep dat voorafgaandelijk werd ingesteld' (Cass., 2 juni 1997, 
AC, 1997, nr. 253).

De beslissing die de vaste raad voor maatschappelijk welzijn van de (verweerder) op 1 
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maart 2006 genomen heeft, vermeldt uitdrukkelijk de beslissing die dat bureau genomen 
heeft om tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank van 15 februari 2006 hoger beroep in 
te stellen.

Het hoger beroep, dat regelmatig is naar vorm en dat binnen de wettelijke termijn is 
ingesteld, is ontvankelijk ".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat de beslissing om hoger beroep in te stellen, genomen moet worden 

door de raad voor maatschappelijk welzijn en dat het hoger beroep ontvankelijk is, na te 
hebben vastgesteld dat de beslissing om hoger beroep in te stellen, op 1 maart 2006 is 
genomen door het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn .

Het is tegenstrijdig een hoger beroep ontvankelijk te verklaren dat is ingesteld door een 
beslissing van het vast bureau van de raad, na te hebben geoordeeld dat die beslissing 
door de raad voor maatschappelijk welzijn zelf moest zijn genomen.

Het arrest is wegens die tegenstrijdigheid niet regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Rechtspersonen  treden  in  rechte  op  door  tussenkomst  van  hun  bevoegde  organen 

(artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Krachtens het in het middel bedoelde artikel 24 van de wet van 8 juli 1976, regelt de 

raad voor maatschappelijk welzijn alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

Uit het onderling verband tussen die bepaling en de artikelen 28, §1, vierde lid, en 115, 
§2, eerste lid, van dezelfde wet, dat de beslissing van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn om in rechte op te treden, wordt genomen door de raad voor maat-
schappelijk welzijn.

Het vast bureau, dat binnen de raad voor maatschappelijk welzijn is opgericht, is krach-
tens artikel 27, §1, eerste lid, van dezelfde wet, alleen belast met het afhandelen van de 
zaken  van  dagelijks  bestuur  en  waaraan  de  raad  bovendien  andere  wel  omschreven 
bevoegdheden kan overdragen.

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk, waarvan de eiser 
de ontvankelijkheid  betwist  had,  na  te  hebben  beslist  dat  de  beslissing  om dat  hoger 
beroep in te stellen, op 1 maart 2006 was genomen " door het vast bureau van de raad 
voor  maatschappelijk  welzijn  "  van  de  verweerder,  terwijl  die  beslissing  moest  zijn 
genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn, die bevoegdheid niet aan het vast 
bureau kan worden overgedragen, het arrest daarenboven niet vaststelt dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn de duidelijk omlijnde bevoegdheid om hoger beroep in te stellen, 
aan het vast bureau heeft  overgedragen,  of de beslissing van het bureau om dat hoger 
beroep in te stellen, achteraf zou hebben goedgekeurd, en het arrest evenmin vaststelt dat 
het litigieuze hoger beroep één van de zaken van dagelijks bestuur zou zijn die het vast 
bureau dient af te handelen.

Aangezien de beslissing om hoger beroep in te stellen door een onbevoegd orgaan is 
genomen, had het arrest dat hoger beroep niet-ontvankelijk moeten verklaren en had het 
dit zelfs ambtshalve moeten doen, gelet op het feit dat de in het middel bedoelde bepa-
lingen van de wet van 8 juli 1976 de openbare orde raken.

Het arrest, dat dit niet gedaan heeft, is dus niet naar recht verantwoord (schending van 
alle  in  het  middel  bedoelde  bepalingen,  met  uitzondering  van  artikel  149  van  de 
Grondwet, inzonderheid van de artikelen 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en 
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van de in het middel bedoelde artikelen van de wet van 8 juli 1976).
Het arrest bevat op zijn minst geen enkele vaststelling op grond waarvan het Hof van 

Cassatie  het  hem  opgedragen  wettelijkheidstoezicht  kan  houden,  inzonderheid  op  de 
vermeende bevoegdheid van het vast bureau om hoger beroep in te stellen of op de goed-
keuring, door de raad voor maatschappelijk welzijn, van het hoger beroep dat ten gevolge 
van de beslissing van het vast bureau is ingesteld.

Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Artikel  24  van  de  organieke  wet  van  8  juli  1976 betreffende  de  openbare 
centra  voor maatschappelijk welzijn bepaalt  dat de raad voor maatschappelijk 
welzijn alles regelt wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

Uit het onderling verband tussen die bepaling en de artikelen 28, §1, vierde lid, 
en 115, §2, van dezelfde wet, volgt dat de beslissing van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn om in rechte op te treden en hoger beroep in te 
stellen, genomen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het arrest, dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart, na te hebben vastge-
steld dat dit hoger beroep was ingesteld door het vast bureau van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en niet door die raad, schendt de voormelde wetsbepa-
lingen.

Het onderdeel is gegrond.

De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard aan de partij 
die met het oog daarop voor het Hof in de zaak is opgeroepen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Belgische Staat, vertegenwoor-
digd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
de verweerder in de kosten.

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

26 januari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h..Storck, voorzitter – Verslaggever:  de h. 
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Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal  – Advocaat: mr. 
Simont.

Nr. 66

2° KAMER - 27 januari 2009

STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN 
OPZET - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - TOEPASSING

Artikel  65  van  het  Strafwetboek  is  niet  van  toepassing  op  de  bijzondere 
verbeurdverklaring1.(Artt. 64 en 65, Sw.)

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

ARREST

(A.R. P.08.1299.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent, correctionele kamer, van 26 juni 2008.

De eiser I voert in een memorie en in een aanvullende memorie die aan dit 
arrest zijn gehecht, telkens een middel aan.

De eisers II en III voeren geen middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Eerste middel

Eerste onderdeel

3.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  de  artikelen  42,  43,  43bis,  65, 
324ter,  §4,  en  505 Strafwetboek:  bij  een  voortgezet  misdrijf  wordt  krachtens 
artikel 65, eerste lid, Strafwetboek enkel de zwaarste straf uitgesproken; te dezen 
is de zwaarste straf deze verbonden aan de inbreuk op artikel 324ter, §4, Straf-
wetboek; dit artikel voorziet niet in een verbeurdverklaring als bijkomende straf; 
de  appelrechters  die  de  verbeurdverklaring  van  de  zaken  die  het  voorwerp 
uitmaken  van  de  telastleggingen  D.1,  D.2  a,  D.2.b  en  D.2.c  van  zaak 
GE.45.L5.103155-04, bevelen op grond van artikel  505 Strafwetboek,  verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

1 Cass., 25 okt. 2006, AR P.06.0751.F, AC, 2006, nr. 514.



266 HOF VAN CASSATIE 27.1.09 - Nr. 66 

4.  Krachtens  artikel  64  Strafwetboek  worden  de  straffen  van  bijzondere 
verbeurdverklaring  wegens  verscheidene  misdaden,  wanbedrijven  of  overtre-
dingen, altijd samen opgelegd. Hieruit volgt dat artikel 65 van hetzelfde wetboek 
niet toepasselijk is op de verbeurdverklaring.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 

5. Op grond van artikel 505 Strafwetboek verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing over voornoemde verbeurdverklaring naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

27 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 67

2° KAMER - 27 januari 2009

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEKVONNIS - 
AANVANG

Krachtens de artikelen 187, 373 en 413, derde lid, Wetboek van Strafvordering, neemt de  
termijn waarover de beklaagde beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een bij  
verstek gewezen vonnis, een aanvang bij het verstrijken van de vijftiende dag na die van 
de betekening, indien hij niet in verzet is gekomen1. (Artt. 187, 373 en 413, derde lid, Sv.)

(D.)

ARREST

1 Zie Cass., 20 okt. 1978, AC, 1978-1979, 165; Cass., 21 maart 1979, AC, 1978-1979, 847; Cass., 13 
jan. 1987, AR 665, AC, 1986-1987, nr. 277.
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(A.R. P.08.1549.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-
onele Rechtbank te Antwerpen van 24 september 2007.

De eiser voert geen middel aan.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Krachtens de artikelen 187, 373 en 413, derde lid, Wetboek van Strafvorde-
ring  neemt  de  termijn  om  cassatieberoep  in  te  stellen  tegen  een  bij  verstek 
gewezen vonnis, een aanvang bij het verstrijken van de vijftiende dag na die van 
de betekening, indien de veroordeelde niet in verzet is gekomen.

2. Het bestreden vonnis is bij verstek gewezen en is op 27 november 2007 
betekend. Het cassatieberoep dat pas op 20 oktober 2008 is ingesteld,  is laat-
tijdig.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h..Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 68

2° KAMER - 27 januari 2009

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DUUR VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDEN

2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDEN

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF VEROORDEELDE PERSONEN - 
HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT TERUGGAVE EN SCHADEVERGOEDING - ONTSLAG VAN 



268 HOF VAN CASSATIE 27.1.09 - Nr. 68 

RECHTSVERVOLGING WEGENS VERJARING - GEVOLG

4º MISDRIJF — ALLERLEI - SUBSIDIEFRAUDE - KB VAN 31 MEI 1933 - TEN ONRECHTE 
BETAALDE SOMMEN - AMBTSHALVE DOOR DE RECHTBANK GELASTE TERUGGAVE - AARD

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - SUBSIDIEFRAUDE - KB VAN 31 
MEI 1933 - STRAFRECHTER REGELMATIG GEVAT VOORALEER DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING IS INGETREDEN - VASTSTELLING DAT SUBSIDIES TEN ONRECHTE WERDEN 
VERKREGEN, BEHOUDEN OF VAN HUN DOEL WERDEN AFGEWEND - TAAK VAN DE RECHTER

6º MISDRIJF — ALLERLEI - SUBSIDIEFRAUDE - KB VAN 31 MEI 1933 - STRAFRECHTER 
REGELMATIG GEVAT VOORALEER DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING IS INGETREDEN - 
VASTSTELLING DAT SUBSIDIES TEN ONRECHTE WERDEN VERKREGEN, BEHOUDEN OF VAN HUN DOEL 
WERDEN AFGEWEND - TERUGGAVE

1º en 2° Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en 
zonder  zijn  herhaalde  tussenkomst,  zolang  het  doel  dat  hij  beoogde  niet  werd 
verwezenlijkt en zolang de oorspronkelijke handeling die hem wordt verweten, zonder dat  
hij  zich ertegen verzet,  de gunstige uitwerking blijft  hebben die hij  ervan verwachtte1.  
(Artt. 196, 197 en 213, Sw.)

3º De door artikel 50 Strafwetboek bepaalde hoofdelijke gehoudenheid treft alleen zij die 
wegens  een  misdrijf  werden  veroordeeld;  deze  hoofdelijke  gehoudenheid  is  niet  
toepasselijk op beklaagden die van rechtsvervolging worden ontslagen wegens verjaring  
van de strafvordering. (Art. 50, Sw.)

4º De door artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen  
af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, bedoelde teruggave 
van  de  ten  onrechte  betaalde  sommen  is  een  bijzondere  civielrechtelijke 
herstelmaatregel. (Artt. 2 en 3, K.B. 31 mei 1933)

5° en 6º De strafrechter die, vooraleer de verjaring ervan was ingetreden, regelmatig gevat 
werd van de strafvordering wegens een inbreuk op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 
betreffende de verklaringen af  te  leggen in verband met  subsidies,  vergoedingen en 
toelagen, en daarbij vaststelt dat ten onrechte een subsidie, vergoeding of toelage, werd  
verkregen,  behouden  of  aangewend  voor  andere  doeleinden  dan  waarvoor  ze  werd 
verkregen, moet ambtshalve de teruggave ervan uitspreken, zonder dat deze in natura, 
versta als dusdanig, in het vermogen van de ontvanger ervan worden teruggevonden2.  
(Art. 3, K.B. 31 mei 1933)

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

ARREST

(A.R. P.08.1639.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

1 Cass., 23 dec. 1998, Verenigde kamers, AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; Cass., 23 april 2008, 
AR P.08.0163.F, AC, 2008, nr. 246.
2 Anders dan het Hof oordeelde was het Openbaar Ministerie op grond van deze regel juist  van 
oordeel dat het middel van eiser op dit punt gegrond was: de door artikel 3 van het KB van 31 mei 
1933 bedoelde teruggave is een civielrechtelijke herstelmaatregel; aldus zal de strafrechter die gevat 
werd van een strafvordering wegens inbreuk op dit KB, vooraleer deze strafvordering was verjaard, 
ingevolge die dwingende bepaling ambtshalve de teruggave moeten uitspreken tegen diegene die de 
subsidie heef genoten, of die nu in zake is of niet, als hij  vaststelt  dat ten onrechte een subsidie, 
toelage of vergoeding werd verkregen, behouden of aangewend voor andere doeleinden.
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correctionele kamer, van 17 september 2008.

De  eiser  voert  in  een  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 196 en 197 Strafwetboek, 
21  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  en  1,  2  en  3  koninklijk 
besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen:  de verweerders werden vervolgd wegens 
mededaderschap aan het gebruik van valse stukken waardoor ten onrechte subsi-
dies  werden  betaald,  gebruikt  en  behouden;  het  bestreden  arrest  oordeelt  ten 
onrechte dat deze feiten verjaard zijn; er is inderdaad, in hoofde van de verweer-
ders en ten opzichte van de subsidiërende overheid, geen enkele positieve daad 
aannemelijk geworden die in rechte zou kunnen worden gelijkgesteld met de 
beëindiging  van  de  feiten  inzake  het  beweerde  gebruik  van  de  van  valsheid 
betichte stukken.

2. Het gebruik van een vals stuk duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de 
dader en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het doel dat hij beoogde niet 
werd  verwezenlijkt  en  zolang  de  oorspronkelijke  handeling  die  hem  wordt 
verweten, zonder dat hij zich ertegen verzet, de gunstige uitwerking blijft hebben 
die hij ervan verwachtte.

De rechter stelt onaantastbaar vast welk het doel was van de dader die gebruik 
maakte van een vals stuk, en waarin dit gebruik heeft bestaan. Het Hof toetst 
alleen of de feitelijke vaststellingen die de rechter ter zake maakt, zijn oordeel 
omtrent dat doel en gebruik naar recht kunnen verantwoorden.

3. De verweerders zijn vervolgd voor strafbare valsheid in geschrifte, namelijk 
valsheid van zes facturen, om onrechtmatig overheidssteun te verkrijgen (telast-
legging I/A) en het gebruik van deze stukken met hetzelfde bedrieglijk opzet of 
oogmerk om te schaden (telastlegging I/B).

4. Anders dan het middel aanvoert, vermeldt de tegen de verweerders uitge-
brachte  telastlegging  van  gebruik  van  valse  stukken  niet  het  gebruik  of  het 
behoud van de overheidssteun maar enkel de verkrijging ervan.

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen:

- dat het doel van de beide facturatiestromen bereikt werd op het moment dat 
enerzijds  de  Boelwerf  Vlaanderen  nv  de  subsidiering  uitgekeerd  kreeg  (12 
augustus  1994) en dat  anderzijds GTI nv vervolgens  voor haar  medewerking 
vergoed werd (17 augustus 1994);



270 HOF VAN CASSATIE 27.1.09 - Nr. 68 

- dat bijgevolg het gebruik niet voortgeduurd heeft tot op het moment van de 
inbeslagname van de facturen (16 mei 1997) zoals door het openbaar ministerie 
werd voorgehouden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van de artikelen 44, 49, 50 Strafwetboek, 
161 Wetboek van Strafvordering en 3 koninklijk besluit van 31 mei 1933 betref-
fende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en 
toelagen: het bestreden arrest veroordeelt ten onrechte de verweerders niet tot 
teruggave van de ten onrechte betaalde sommen.

6. De door artikel 3 koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verkla-
ringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, bedoelde 
teruggave van de ten onrechte betaalde sommen is een bijzondere civielrechte-
lijke herstelmaatregel. De strafrechter die vooraleer de verjaring ervan was inge-
treden, regelmatig gevat werd van de strafvordering wegens een inbreuk op het 
bedoelde  koninklijk  besluit  en daarbij  vaststelt  dat  ten onrechte  een  subsidie, 
vergoeding  of  toelage,  werd  verkregen,  behouden  of  aangewend  voor  andere 
doeleinden  dan  waarvoor  ze  werd  verkregen,  moet  ambtshalve  de  teruggave 
ervan uitspreken.

Anderzijds is een subsidie, vergoeding of toelage, uit zijn aard een vervang-
bare zaak, die zich in de regel vermengt met de rest van het geldelijke vermogen 
van hem die ze ontvangt. De door de wet beoogde ambtshalve veroordeling tot 
terugbetaling van ten onrechte betaalde sommen heeft niet tot voorwaarde dat 
deze in  natura,  versta  als  dusdanig,  in het  vermogen van de ontvanger  ervan 
worden teruggevonden.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest (p. 24) blijkt dat Boelwerf Vlaan-
deren nv de subsidiëring uitgekeerd kreeg en niet de verweerders.

7. De door artikel 50 Strafwetboek bepaalde hoofdelijke gehoudenheid treft 
alleen zij die wegens een misdrijf werden veroordeeld.

Het middel dat inhoudt dat deze hoofdelijke gehoudenheid ook toepasselijk is 
op beklaagden die van rechtsvervolging worden ontslagen wegens verjaring van 
de strafvordering, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing betreffende de strafvordering

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

Dictum

Het Hof.

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
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27 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:   de h. Huybrechts –  Andersluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, S. Sonck, Brussel, D. Martens, Gent, 
K. Van den Bussche, Gent en Geinger.

Nr. 69

2° KAMER - 27 januari 2009

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BESCHULDIGDE - 
SCHRIFTELIJK VERWEER OVER DE SCHULDVRAAG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN 
ASSISEN - BESCHULDIGDE - SCHRIFTELIJK VERWEER OVER DE SCHULDVRAAG

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OVERHANDIGING VAN DE 
PROCESSTUKKEN AAN DE JURY - AKTE VAN VERDEDIGING - TOEPASSING

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OVERHANDIGING VAN DE 
PROCESSTUKKEN AAN DE JURY - ARTIKEL 341 SV. - NIET-VERMELDING VAN DE AKTE VAN 
VERDEDIGING - GEVOLG

5º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - GEEN VERMELDING VAN DE KENNISNAME VAN DE 
AKTE VAN VERDEDIGING - GEVOLG

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEOORDELING - CRITERIA

7º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - BEOORDELING - CRITERIA

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - 
VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN - GEVOLG

9º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ANTWOORD OP DE VRAGEN - 
GEVOLG

10º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
ANTWOORD OP DE VRAGEN - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - PROCEDURE VOOR HET 
HOF VAN ASSISEN - BEGRIP

12º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
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BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN ASSISEN - BEGRIP

13º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN 
ASSISEN - BEGRIP

14º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - WIJZE WAAROP DE PROCEDURE IS GEREGELD - 
GEVOLG

15º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE JURY - PROCEDURE 
VOOR HET HOF - AARD

16º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELING - MOTIVERING

17º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - EINDARREST - VEROORDELING - MOTIVERING

1º  en  2°  Voor  het  hof  van  assisen  verkeert  de  beschuldigde  in  de  mogelijkheid  om 
schriftelijk verweer over de schuldvraag te voeren. (Artt. 235bis, 312bis, 313, 335bis en 
339, Sv.)

3º Alle door de partijen overhandigde stukken, daarin begrepen de akte van verdediging 
opgesteld door de beschuldigde of diens raadsman, maken deel uit van de stukken van 
het proces en worden dus ook aan de gezworenen overhandigd1.  (Art. 341, eerste lid, 
Sv.)

4º De loutere omstandigheid dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering melding  
maakt van de akte van beschuldiging, welk stuk essentieel is voor de regelmatigheid van  
de rechtspleging voor het hof van assisen, en niet van de akte van verdediging, heeft niet  
voor gevolg dat aan het openbaar ministerie meer rechten worden verleend dan aan de 
beschuldigde of dat de beschuldigde in een minder gunstige positie wordt geplaatst dan  
het openbaar ministerie2. (Art. 341, eerste lid, Sv.)

5º Uit het enkele feit dat het arrest van het hof van assisen niet vermeldt dat het hof kennis  
heeft genomen van de akte van verdediging, kan niet afgeleid worden dat het hof van 
assisen geen acht geslagen heeft op deze akte van verdediging. 

6º  en  7°  De eerbiediging  van het  recht  op  een eerlijk  proces  dat  is  vastgelegd in  de 
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO-Verdrag, wordt beoordeeld met inachtneming van de 
rechtspleging in haar geheel, rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen 
aan de concrete zaak3 4.

8º, 9° en 10° De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de 
gestelde vragen over de ten laste gelegde misdrijven slechts bevestigend of ontkennend  
dienen te beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog geen schending op 
van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO-Verdrag567.

11º,  12°  en  13°  Het  recht  op  een  eerlijk  proces  en  het  recht  van  verdediging  zijn  
gewaarborgd wanneer de beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de 
mogelijkheid heeft  gehad al  zijn  verweermiddelen  te laten gelden8.  (Art.  6.1,  Verdrag 

1 Cass., 20 jan. 2004, AR P.03.1478.N, AC, 2004, nr. 32.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, AC, 1995, nr. 62.
4 Zie Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268. 
5 Zie Cass., 1 feb. 1995, AR P.94.1545.F, AC, 1995, nr. 62.
6 Zie Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268..
7 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55. 
8 Ibid.
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Rechten van de Mens; Art. 14.1, BUPO-Verdrag.)

14º De procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde 
uitspraak  kan  krijgen  over  de  wettigheid  en  de  regelmatigheid  van  het  bewijs  en 
voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury tot zijn beslissing heeft gebracht  
en welke niet9. (Artt. 241, 294, 312bis, 313 en 377, Sv.)

15º  De samenstelling  van de jury  en de procedure  voor  het  hof  van assisen,  die  niet  
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden de nodige 
waarborgen tegen willekeur. 

16º en 17° Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, is het veroordelend arrest  
van het hof van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed  
wanneer het, zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord  
op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet  
zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven1011. (Art. 149, Ger.W.)

(Y.)

ARREST

(A.R. P.08.1677.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  gewezen op 24 oktober 2008 
door het Hof van Assisen van de Provincie Vlaams-Brabant, waarbij uitspraak 
gedaan wordt over de tegen de eiser ingestelde strafvordering.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Middel 

(...)

Tweede grief

3. De grief voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet, 6.1 EVRM, 
14.1 IVBPR, evenals 313, 341, 342, 348, 350 en 352 Wetboek van Strafvorde-
ring en meer in het bijzonder miskenning van het gelijkheidsbeginsel, het recht 
van verdediging, het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter en het 
recht op een eerlijk proces.

Vooreerst wordt in de grief gesteld dat de miskenning van eisers recht op een 
eerlijk proces en zijn recht van verdediging blijkt uit het feit dat de eiser in de 
onmogelijkheid was om schriftelijk verweer over de schuldvraag te voeren bij 
middel van conclusies.

9 Ibid.
10 Zie Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0345.F, AC, 1995, nr. 268.
11 Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007, nr. 55.
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De miskenning  van  het  gelijkheidsbeginsel,  het  recht  van  verdediging,  het 
recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter en het recht op een eerlijk 
proces blijkt vervolgens uit het feit dat de akte van verdediging door de voor-
zitter van het hof van assisen niet zoals onder meer de akte van beschuldiging 
afzonderlijk overhandigd werd aan de gezworenen wanneer zij zich terugtrokken 
voor de beraadslaging over  de schuldvragen;  evenmin vermeldt  het  bestreden 
arrest dat het hof van assisen kennis heeft genomen van de akte van verdediging 
zodat hieruit mag afgeleid worden dat het hof van assisen er geen acht heeft op 
geslagen.

Het feit dat de gezworenen op de schuldvragen antwoorden met een loutere 
"ja" of "neen" zonder dat hun beslissing ter zake verder gemotiveerd wordt, laat 
ten slotte het Hof niet toe zijn wettigheidscontrole uit te oefenen op het vlak van 
de regelmatigheid van de bewijsvoering en de schuldigverklaring.

4. Artikel 312bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de partijen, voor-
aleer  tot de voorlezing bedoeld in artikel 313 wordt overgegaan, de middelen 
bedoeld in artikel 235bis die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen, bij 
conclusie dienen te omschrijven. Het hof doet daarover onmiddellijk uitspraak. 
De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen het 
eindarrest, bedoeld in artikel 373.

Artikel  313, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt  dat de beschul-
digde of zijn raadsman, nadat de procureur-generaal de akte van beschuldiging 
heeft voorgelezen, de akte van verdediging voorleest.

De verdediging kan verder conclusies nemen om een rechtsprobleem of een 
feitelijke betwisting door het hof van assisen te laten oplossen of bijkomende 
vragen, onder meer met betrekking tot een verschoningsgrond, te laten stellen.

5. In zoverre de grief stelt dat de beschuldigde voor het hof van assisen in de 
onmogelijkheid verkeert om schriftelijk verweer over de schuldvraag te voeren, 
faalt hij naar recht.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 
een conclusie heeft neergelegd in de zin van artikel 312bis Wetboek van Straf-
vordering  of  een  conclusie  waarin  hij  een  rechtsprobleem  of  een  feitelijke 
betwisting opwerpt of een bijkomende vraag voorstelt. Wel blijkt uit het proces-
verbaal van de rechtszitting van het hof van assisen van 20 oktober 2008 (kaft 
"Algemeen dossier van de zitting",  stuk 66, p. 20), dat de raadslieden van de 
eiser  de  akte  van  verdediging  hebben  voorgelezen  en  neergelegd,  en  dat  de 
afschriften van de akte van verdediging uitgedeeld werden aan de juryleden, de 
plaatsvervangende  gezworenen,  de  raadslieden  van  de  burgerlijke  partij,  de 
assessoren en de voorzitter.

Aldus heeft de eiser de mogelijkheid gehad schriftelijk verweer te voeren over 
de schuldvraag.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.

7. Artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat na de vragen 
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gesteld te hebben,  de voorzitter  aan de gezworenen naast  de gestelde vragen, 
tevens de akte van beschuldiging,  de processen-verbaal  die  het  misdrijf  vast-
stellen en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen 
van de getuigen, overhandigt.

Alle  door  de  partijen  overhandigde  stukken,  daarin  begrepen  de  akte  van 
verdediging opgesteld door de beschuldigde of diens raadsman, maken deel uit 
van de stukken van het proces en worden dus ook aan de gezworenen overhan-
digd.

De loutere omstandigheid dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring melding maakt van de akte van beschuldiging, welk stuk essentieel is voor 
de regelmatigheid van de rechtspleging voor het hof van assisen, en niet van de 
akte van verdediging,  heeft  niet  voor gevolg dat  aan het  openbaar  ministerie 
meer rechten worden verleend dan aan de beschuldigde of dat de beschuldigde in 
een minder gunstige positie wordt geplaatst dan het openbaar ministerie.

In zoverre faalt de grief naar recht.

8. Gelet  op het feit  dat de akte van verdediging op de rechtszitting van 20 
oktober 2008 werd uitgedeeld aan de juryleden,  de plaatsvervangende gezwo-
renen, de raadslieden van de burgerlijke partij, de assessoren en de voorzitter, 
vermag  de  eiser  geen  miskenning  van  de  wapengelijkheid,  het  recht  op  een 
eerlijk proces en het recht van verdediging af te leiden uit het enkele feit dat het 
proces-verbaal van de rechtszitting niet vermeldt dat de voorzitter dezelfde akte 
van verdediging andermaal aan de gezworenen in de persoon van de hoofdman 
heeft  overhandigd,  daar waar de voorzitter hem wel de andere stukken, zoals 
bepaald  in  artikel  341  Wetboek  van  Strafvordering,  heeft  overhandigd  (kaft 
"Algemeen dossier van de zitting", stuk 66, p. 55).

In zoverre is de grief bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

9. Uit het enkele feit dat het bestreden arrest  niet  vermeldt dat het hof van 
assisen kennis heeft genomen van de akte van verdediging vermag de eiser niet 
af te leiden dat het hof van assisen geen acht geslagen heeft op deze akte van 
verdediging.

In zoverre faalt de grief naar recht.

10. De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in de 
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, wordt beoordeeld met inachtneming van de 
rechtspleging in haar geheel. Dit dient beoordeeld te worden rekening houdende 
met de specifieke omstandigheden, eigen aan de concrete zaak.

Artikel 6.1 EVRM verplicht de rechter zijn beslissingen te motiveren.

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, omkleedt de rechter zijn 
beslissing dat de misdrijven bewezen zijn, evenwel regelmatig met redenen door 
te  oordelen  dat  de  aan  de  beklaagde  of  de  beschuldigde  verweten  en  in  de 
bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn.

11. De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen de 
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gestelde  vragen  over  de  ten  laste  gelegde  misdrijven  slechts  bevestigend  of 
ontkennend dienen te beantwoorden zonder bijkomende motivering, levert nog 
geen schending op van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR.

De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen die niet 
vergelijkbaar  is met deze voor de correctionele of de politierechtbank,  bieden 
immers de nodige waarborgen tegen willekeur.

Zo verplicht  artikel  241 Wetboek van Strafvordering de procureur-generaal 
een akte van beschuldiging op te stellen die beschrijft:

1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt;

2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of vermin-
deren.

Artikel 294 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de akte van beschuldiging 
aan de beschuldigde moet worden betekend samen met de dagvaarding om voor 
het hof van assisen te verschijnen.

Overeenkomstig artikel 312bis Wetboek van Strafvordering dienen de partijen 
onmiddellijk na de eedaflegging van de jury en voor de aanvang van de verdere 
rechtspleging de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering 
die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen, bij conclusie te omschrijven. 
Het hof van assisen moet daarover onmiddellijk uitspraak doen. Tegen dit arrest 
kan  cassatieberoep  worden  ingesteld  samen met  het  cassatieberoep  tegen  het 
eindarrest.

Overeenkomstig artikel  313 Wetboek van Strafvordering moet onmiddellijk 
daarna onder meer de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen en 
de raadsman de akte van verdediging. De verdere procedure voor het hof van 
assisen kenmerkt zich door de onmiddellijkheid van het mondeling voorstellen 
en bediscussiëren van het bewijs en huldigt een maximaal recht op tegenspraak 
en verdediging.

Overeenkomstig artikel 377 en volgende Wetboek van Strafvordering spreekt 
ten slotte de jury zich uit over de schuld aan de hand van precieze vragen die uit 
de akte van beschuldiging volgen en eventuele vragen over een of meer verzwa-
rende omstandigheden of over een door de beschuldigde aangevoerde grond van 
verschoning.

12. Deze procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een 
gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van 
het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury tot zijn 
beslissing heeft gebracht en welke niet.

In zoverre faalt de grief naar recht.

13. Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaar-
borgd wanneer de beschuldigde, zoals hier, tijdens de procedure voor het hof van 
assisen de mogelijkheid heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 
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- de akte van beschuldiging die vóór de aanvang van het assisenproces aan de 
eiser werd betekend, op zeer concrete wijze de feiten die aan de eiser werden ten 
laste gelegd, omschrijft;

- de eiser geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een conclusie in 
de zin van artikel 312bis Wetboek van Strafvordering neer te leggen;

- de eiser een akte van verdediging heeft voorgelezen en aan onder meer de 
gezworenen  heeft  laten  overhandigen.  In  deze  akte  van  verdediging  heeft  de 
eiser niet betwist dat hij door een aantal snij- en steekwonden ernstige verwon-
dingen aan T. B. heeft toegebracht. Hij heeft de gezworenen enkel gevraagd "de 
feiten op de juiste wijze te kwalificeren, hetzij als het opzettelijk toebrengen van, 
zij het ernstige, letsels aan mevrouw T. B." in plaats van als poging tot moord, 
zoals bepaald in het verwijzingsarrest en de akte van beschuldiging;

- de eiser op geen enkel ogenblik een conclusie heeft neergelegd waarin hij een 
rechtsprobleem of een feitelijke betwisting opwerpt;

- de eiser evenmin bij conclusie het stellen van een bijkomende vraag heeft 
voorgesteld met betrekking tot een verschoningsgrond.

14.  Bij  ontstentenis  van  daartoe  strekkende  conclusies,  is  het  veroordelend 
arrest van het hof van assisen, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen 
omkleed wanneer het, zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend 
heeft geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de 
bewoordingen van de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn 
aangegeven.

In de gegeven omstandigheden verantwoordt het bestreden arrest aldus zonder 
schending van de in de grief vermelde artikelen en zonder miskenning van de 
vermelde algemene rechtsbeginselen zijn beslissing naar recht.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. M. Decat, Brussel en S. Sonck, BrusseL
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Nr. 70

2° KAMER - 27 januari 2009

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BEOORDELING 
VAN DE GEESTESTOESTAND VAN EEN GEÏNTERNEERDE - BEOORDELING OF DE VOORWAARDEN VAN 
RECLASSERING VERVULD ZIJN - NIEUWE VERVOLGINGEN NA EEN EERDERE INTERNERING - OORDEEL 
VAN DE FEITENRECHTER DAT BETROKKENE OP HET OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK NIET IN ERNSTIGE 
STAAT VAN GEESTESSTOORNIS VERKEERT - GEVOLG

De Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij beoordeelt op onaantastbare  
wijze, in feite, of de geestestoestand van de geïnterneerde voldoende verbeterd is en of 
de voorwaarden van reclassering vervuld zijn; de omstandigheid dat in een andere zaak  
wordt geoordeeld dat de betrokkene op het ogenblik van de uitspraak niet meer in een  
ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeert, die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn daden, staat niet eraan in de weg dat de voormelde  
commissie nadien anders oordeelt over de geestestoestand van de geïnterneerde1. (Art. 
18, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(R.)

ARREST

(A.R. P.08.1816.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, van 27 november 2008. 

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

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 71 Strafwetboek, en van de arti-
kelen 1, 17 en 18 Wet Bescherming Maatschappij: de Hoge Commissie oordeelt 
ten onrechte dat de geestestoestand van de eiser nog meer dient te verbeteren dan 
de volledige toerekeningsvatbaarheid,  zoals na deskundigenverslag vastgesteld 
door het Hof van Beroep te Brussel bij definitief arrest van 9 september 2008, en 
dat nog verder reclasseringsvoorwaarden aan de eiser moeten worden opgelegd. 

2. De Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij beoordeelt op 
onaantastbare  wijze,  in  feite,  of  de  geestestoestand  van  de  geïnterneerde 
voldoende verbeterd is en of de voorwaarden van reclassering vervuld zijn.

De omstandigheid dat in een andere zaak wordt geoordeeld dat de betrokkene 
op het ogenblik van die uitspraak niet meer in een ernstige staat van geestes-

1 Zie Cass., 15 jan. 1980, AC, 1979-1980, nr. 291; Cass., 8 aug. 1990, AR 4720, AC, 1989-1990, nr. 
644; Cass., 19 jan. 1993, AR 7255, AC, 1993, nr. 37.
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stoornis  of  van  zwakzinnigheid  verkeert,  die  hem  ongeschikt  maakt  tot  het 
controleren  van  zijn  daden,  staat  niet  eraan  in  de  weg  dat  de  voormelde 
commissie nadien anders oordeelt over de geestestoestand van de geïnterneerde.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

27 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h..Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal  – Advocaat: mr. H. Vanheusden, Turnhout.

Nr. 71

2° KAMER - 28 januari 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
ONDERTEKENING VAN HET VONNIS DOOR DE RECHTERS DIE HET HEBBEN GEWEZEN - 
ONMOGELIJKHEID VAN ONDERTEKENING - VERMELDING DOOR DE GRIFFIER ONDERAAN OP DE AKTE - 
GELDIGHEID VAN DE BESLISSING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
ONDERTEKENING VAN HET VONNIS DOOR DE RECHTERS DIE HET HEBBEN GEWEZEN - 
ONMOGELIJKHEID VAN ONDERTEKENING - VERVANGING VAN DE VERHINDERDE RECHTERS BIJ 
BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN HET RECHTSCOLLEGE - NIET-EERBIEDIGING VAN DE BIJ ART. 
785, EERSTE LID, GER.W. VOORGESCHREVEN MODALITEIT - GELDIGHEID VAN DE BESLISSING

1º Krachtens de artt. 779 en 782, eerste lid, Ger.W., wordt het vonnis, vóór de uitspraak, 
ondertekend door de rechters die het hebben gewezen, nadat zij alle zittingen over de  
zaak hebben bijgewoond,  alsook door  de griffier;  indien de  voorzitter  of  een van de 
rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, maakt de griffier 
daarvan  melding  onderaan  op  de  akte  en  de  beslissing  is  dan  geldig  met  de 
handtekening van de overige rechters van de zetel die ze hebben uitgesproken. (Art. 785, 
eerste lid, Ger.W.)

2º  Aangezien  de vervanging  bij  beschikking  van de in  art.  782bis,  tweede lid,  Ger.W.  
bedoelde  voorzitter  van  het  rechtscollege,  alleen  geldt  voor  de  kamervoorzitter  die 
verhinderd is het vonnis uit te spreken en niet voor de magistraten die verhinderd zijn de 
door hen gewezen beslissing te ondertekenen, is het arrest nietig dat niet is ondertekend 
door  twee  van  de  magistraten  die  het  hebben  gewezen  en  wier  afwezigheid  bij  de  
ondertekening niet verantwoord is volgens de modaliteiten die bij art. 785, eerste lid, van 
het voormelde wetboek zijn voorgeschreven. 
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(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0403.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
correctionele kamer, van 14 februari 2008.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

-  de  artikelen  779,  782,  eerste  lid,  782bis,  tweede  lid,  en  785,  eerste  lid, 
Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens de artikelen 779 en 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt het 
vonnis, vóór de uitspraak, ondertekend door de rechters die het hebben gewezen, 
nadat zij alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, alsook door de griffier.

Artikel 785 van datzelfde wetboek bepaalt dat indien de voorzitter of een van 
de rechters  in de onmogelijkheid verkeert  om het  vonnis te ondertekenen,  de 
griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte. De beslissing is dan geldig 
met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.

De vervanging bij beschikking van de voorzitter van het rechtscollege die in 
artikel 782bis, tweede lid, is bedoeld, geldt alleen voor de kamervoorzitter die 
verhinderd is het vonnis uit te spreken en niet voor de magistraten die verhinderd 
zijn de door hen gewezen beslissing te ondertekenen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de zaak, op verzet van de eiser 
van 28 december 2007, met dagvaarding voor de rechtszitting van 16 januari 
2008, op die rechtszitting werd behandeld door de kamer samengesteld uit raads-
heer  Nicole  Londot,  als  waarnemend  voorzitter,  en  de  raadsheren  Brigitte 
Wauthy en Michel Charpentier.

Het  bestreden  arrest  werd  ondertekend  door  raadsheer  Luc  Lambrecht,  als 
waarnemend  voorzitter,  en  door  de  raadsheren  Nicole  Londot  en  Dominique 
Gérard en door dezelfde magistraten op de rechtszitting van 14 februari  2008 
uitgesproken.

Het arrest vermeldt dat de raadsheren Brigitte Wauthy en Michel Charpentier 
die wettig verhinderd waren om de uitspraak bij te wonen van het arrest waar-
over zij hebben beraadslaagd, bij beschikkingen van de eerste voorzitter van het 
hof  van  beroep  vervangen  werden  door  respectievelijk  de  raadsheren  Luc 
Lambrecht en Dominique Gérard.
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Het arrest is dus niet ondertekend door twee van de magistraten die het hebben 
gewezen en hun afwezigheid bij de ondertekening is niet verantwoord volgens de 
modaliteit die bij artikel 785, eerste lid, is voorgeschreven.

Het arrest schendt aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

28 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:   de h. Cornelis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 72

2° KAMER - 28 januari 2009

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET DOOR DE EERSTE RECHTER ONTVANKELIJK VERKLAARD - 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET IN HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD - GEVOLG - KENNISNEMING VAN DE GRONDSLAG VAN HET VERZET EN VAN HET 
VERSTEKVONNIS

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERZET 
DOOR DE EERSTE RECHTER ONTVANKELIJK VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VERZET IN HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD - GEVOLG - 
KENNISNEMING VAN DE GRONDSLAG VAN HET VERZET EN VAN HET VERSTEKVONNIS

1º  en  2°  Wanneer  het  rechtscollege  in  hoger  beroep,  dat  kennisneemt  van  het  hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis dat het verzet van de beklaagde  
ontvankelijk  en  gedeeltelijk  gegrond  verklaart,  het  verzet  van  de  beklaagde  niet  
ontvankelijk  verklaart  wegens  laattijdigheid,  houdt  deze  beslissing  in  dat  het  vonnis  
waartegen verzet is aangetekend volle uitwerking heeft en dat het rechtscollege in hoger  
beroep geen kennis kan nemen van de grondslag van het verzet en dus evenmin van het 
verstekvonnis1.

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1324.F)

1 Zie Cass., 7 okt. 1992, AR 9938, AC, 1991-1992, nr 652. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele rechtbank te Luik, van 23 juni 2008.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Bij verstekvonnis van 26 oktober 2006 had de politierechtbank te Luik C. G. 
tot één enkele geldboete veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 418 en 
420bis van het Strafwetboek, 38, §1, 2°, van de wet betreffende de politie over 
het  wegverkeer  (telastlegging  A),  alsook  wegens  drie  overtredingen  van  het 
wegverkeersreglement (telastleggingen B, C en D). Zij had daarnaast uitspraak 
gedaan op de burgerlijke rechtsvordering die door P. D. is ingesteld.

De politierechtbank die uitspraak doet op het verzet van de beklaagde, heeft bij 
vonnis  van  1  maart  2007  dat  verzet  ontvankelijk  en  gedeeltelijk  gegrond 
verklaard.

Nadat de correctionele rechtbank die uitspraak doet op de hogere beroepen die 
door de beklaagde en het openbaar ministerie tegen dat vonnis zijn gericht, heeft 
vastgesteld dat het verstekvonnis van 26 oktober 2006 op 11 januari 2007 werd 
betekend en dat uit het ontvangstbewijs bleek dat de beklaagde op 12 januari 
2007 kennis had genomen van de akte van betekening, beslist zij dat het op 6 
februari 2007 betekende verzet niet ontvankelijk was en heeft zij over de grond 
van de zaak uitspraak gedaan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel 

De  correctionele  rechtbank  die  kennisneemt  van  het  hoger  beroep  van  het 
openbaar ministerie, heeft naar recht het verzet van de beklaagde niet ontvanke-
lijk verklaard wegens laattijdigheid. Deze beslissing houdt in dat het vonnis van 
26 oktober 2006 waartegen verzet is aangetekend, volle uitwerking heeft.

Bijgevolg kon zij geen kennis nemen van de grondslag van het verzet en dus 
evenmin van het verstekvonnis.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat het verzet niet ontvan-
kelijk verklaart en uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering.
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Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

28 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:   de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 73

2° KAMER - 28 januari 2009

1º INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - HERSTELVORDERING - 
RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE GETROFFENE VÓÓR HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING 
- VORDERING VAN DE IN DE PLAATS VAN HET SLACHTOFFER GETREDEN VERZEKERAAR - 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING NA HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - 
HERSTELVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - 
RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE GETROFFENE VÓÓR HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING 
- VORDERING VAN DE IN DE PLAATS VAN HET SLACHTOFFER GETREDEN VERZEKERAAR - 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING NA HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - 
INDEPLAATSSTELLING VAN DE GETROFFENE - HERSTELVORDERING - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE 
GETROFFENE VÓÓR HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - VORDERING VAN DE IN DE PLAATS VAN 
HET SLACHTOFFER GETREDEN VERZEKERAAR - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING NA HET VERVAL VAN DE 
STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°  en  3°  Wanneer  de  verzekeraar  het  strafgerecht  verzoekt  de  voor  de  schade 
aansprakelijke  derde  te  veroordelen  om  hem  het  bedrag  terug  te  betalen  van  de  
vergoeding  die  hij  tot  herstel  van  die  schade  heeft  uitgekeerd,  stelt  hij  geen 
rechtsvordering in die onderscheiden is van deze van de getroffene maar oefent hij bij  
wege van een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering uit van de getroffene zelf, in 
wiens  rechten  hij  krachtens  de  wet  is  getreden;  wanneer  de  indeplaatssteller  zich  
burgerlijke partij  heeft  gesteld vóór het verval  van de strafvordering, verantwoordt  de  
strafrechter  bijgevolg  niet  naar  recht  zijn  beslissing  om  de  vordering  van  de 
indeplaatsgestelde niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat deze na het overlijden van 
de beklaagde werd ingesteld1.

(GENERALI BELGIUM n.v..T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1364.F)

1 Cass., 29 jan. 1992, AR 9330, AC, 1991-1992, nr 279; zie ook Cass., 3 sept. 2003, AR P.03.0256.F, 
AC, 2003, nr 410. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele rechtbank te Charleroi, van 17 juni 2008.

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

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel 

Het bestreden vonnis stelt vast dat :

- de beklaagde P. T., die wegens verschillende overtredingen van het wegver-
keersreglement, vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie wordt vervolgd, op 19 maart 
2004 is overleden,

-  M.  S.  zich  op  20  januari  2004  burgerlijke  partij  had  gesteld  tegen  de 
beklaagde en diens verzekeraar, de vennootschap Touring Verzekeringen,

- J.-P. T. op de rechtszitting van 11 januari 2005 het geding dat tegen zijn 
vader is aangespannen, heeft hervat,

- de vennootschap Generali Belgium, die de verzekeraar is van M. S. en in 
diens rechten is getreden ten belope van het bedrag van de schadevergoeding die 
zij heeft  uitbetaald, zich op 29 november 2005 burgerlijke partij heeft gesteld 
tegen J.-P. T. en de vennootschap Touring Verzekeringen.

Krachtens artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering-over-
eenkomst, treedt de verzekeraar, die in het kader van een verzekering tot vergoe-
ding van schade de schadevergoeding heeft betaald, ten belope van het bedrag 
van die vergoeding, in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de 
begunstigde tegen de voor de schade aansprakelijke derden.

Wanneer de verzekeraar het strafgerecht verzoekt de voor de schade aanspra-
kelijke derde te veroordelen om hem het bedrag terug te betalen van de vergoe-
ding die hij tot herstel van die schade heeft uitgekeerd, stelt hij geen rechtsvorde-
ring in die onderscheiden is van deze van de getroffene maar oefent hij bij wege 
van een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering uit van de getroffene zelf, in 
wiens rechten hij met toepassing van het voormelde artikel 41 is getreden.

Wanneer het bestreden vonnis vaststelt dat de indeplaatssteller zich burgerlijke 
partij heeft gesteld vóór het verval van de strafvordering, verantwoordt het niet 
naar recht zijn beslissing om de vordering van de indeplaatsgestelde niet ontvan-
kelijk te verklaren, op grond dat deze na het overlijden van de beklaagde werd 
ingesteld.

Het middel is gegrond.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burger-
lijke rechtsvordering van de eiseres.

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

Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten van het cassatieberoep.

Verwijst  de aldus beperkte zaak naar  de correctionele rechtbank te Bergen, 
zitting houdende in hoger beroep.

28 januari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h..de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:   de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaat: mr. M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 74

1° KAMER - 29 januari 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - WETSARTIKEL - WIJZIGING - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 6 - VERKEERSTEKEN - VERKEERSLICHTEN - 
VOORRANG - VERKEERSREGELS - UITSLUITING

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1.1° EN 2 - 
VERKEERSLICHTEN - NAAR LINKS AFSLAANDE BESTUURDER - TEGENLIGGER DIE HET VERKEERSLICHT 
VOORBIJRIJDT - VOORRANG

1º Het middel volgens hetwelk het artikel van een wet waarvan de tekst door een latere wet 
is gewijzigd, geschonden is doelt op dat artikel zoals het is gewijzigd. (Art. 1080, Ger.W.)

2º Uit artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement volgens hetwelk de verkeerstekens enkel 
boven de verkeersregels gaan wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld, 
volgt dat artikel 19.3.3° en de daaruit  voortvloeiende voorrang niet  van toepassing is,  
zelfs niet  wanneer er  twijfel  bestaat over de kleur  van de lichten.  (Artt.  6 en 19.3.3°, 
Wegverkeersreglement1975)

3º De bestuurder die op een kruispunt naar links afslaat, mag zijn voertuig in beweging 
brengen wanneer hij ziet dat de verkeerslichten voor de tegenliggers ofwel op rood ofwel 
op  oranjegeel  gesprongen  zijn,  mits  de  voertuigen  die  het  kruispunt  naderen  op 
voldoende  veilige  wijze  kunnen  stoppen.  (Artt.  19.3.3°  en  61.1.2°  en  3°, 
Wegverkeersreglement 1975)

(P. e.a. T. P&V VERZEKERINGEN  c.v.b.a))

ARREST (vertaling)
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(A.R. C.07.0616.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 4 mei 2007 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan:

Geschonden wettelijke bepalingen 
-  de  artikelen  12.4,  12.5,  19.3.3°,  61.1.2°  en  3°,  van  het  koninklijk  besluit  van  1 

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hierna 
"Wegverkeersreglement";

- artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verwerpt het bestreden vonnis de 

vorderingen van de eisers die ertoe strekken de verzekerde van de verweerster, de heer G. 
D., aansprakelijk te stellen voor het litigieuze ongeval en hem te veroordelen tot vergoe-
ding zowel van de lichamelijke als van de materiële schade van de eisers. Het motiveert 
zijn beslissing als volgt:

"Te dezen moet de bromfietser (thans de eiser), die de enige (oorspronkelijke) eiser is, 
de fout die hij aan de autobestuurder D. verwijt, bewijzen en moet hij aantonen dat hij het 
kruispunt is overgestoken toen het licht op groen stond of dat hij regelmatig het kruispunt 
is opgereden toen die lichten op oranjegeel gesprongen waren;

Zoals de eerste rechter opmerkte is de bewering (van de eiser) dat hij het kruispunt is 
overgestoken toen het licht op groen stond, niet bewezen, aangezien mevrouw T. aanvoert 
dat het licht op rood stond toen hij het kruispunt overstak en dat geen enkel objectief 
gegeven de mogelijkheid biedt tussen de standpunten van de partijen terzake te beslissen.

Van zijn kant heeft de heer D. niet verklaard dat de bromfietser het licht was voorbijge-
reden toen het op oranjegeel stond, maar heeft hij alleen aan de verbalisanten gezegd dat 
hij  zijn  voertuig  opnieuw in  beweging  had  gebracht  toen  een  weggebruiker,  die  het 
verkeerslicht in acht nam, stopte nadat het op oranjegeel gesprongen was en dat op dat 
ogenblik  een bromfietser  de wagen  van  die  weggebruiker  rechts  is  voorbijgereden  en 
vervolgens door het licht is gereden;

Het valt dus onmogelijk uit te maken of het licht nog altijd op oranjegeel stond dan wel 
reeds op rood gesprongen was toen de bromfietser het voorbijreed;

De rechter heeft beslist dat de bij artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement aan de 
bestuurder die naar links afslaat opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de 
tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten, niet geldt wanneer de tegenligger met 
overtreding van artikel 61.1.1°, van het Wegverkeersreglement bij rood licht de stopstreep 
of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbijrijdt, of wanneer de bestuurder 
met  overtreding van artikel  61.1.2° van het Wegverkeersreglement  bij  vast  oranjegeel 
licht de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbijrijdt, zonder 
dat  de  voorwaarden  hiertoe  vervuld  zijn,  inzonderheid  omdat  de  bestuurder,  bij  het 
aangaan van dat licht, niet zo dicht genaderd was dat hij niet meer op voldoende veilige 
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wijze kan stoppen (Cass., 11 januari 1994, AC, 1994, nr. 11);
Gelet op de tegenstrijdige verklaringen van de partijen en de getuige beslist de eerste 

rechter hier terecht dat er twijfel bestond over de kleur van de door de bromfietser voor-
bijgereden verkeerslichten;

Aangezien  (de  eisers)  het  vereiste  bewijs  niet  leveren,  dient  hun  hoger  beroep  te 
worden afgewezen en dient het voorgelegde vonnis te worden bevestigd".

Grieven
Krachtens artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement "moet de bestuurder die naar 

links afslaat, voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten".
Bovendien "moet de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, zoals zijn voertuig 

opnieuw in beweging brengen, voorrang verlenen aan de andere weggebruikers" (artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement) en "mag hij slechts verder rijden indien hij zulks kan 
doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun 
snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden" (artikel 12.5 van het Wegverkeersregle-
ment).

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast "dat het (...) onmogelijk valt uit te maken of het 
verkeerslicht nog altijd op oranjegeel stond dan wel of het reeds op rood gesprongen was 
op het ogenblik dat de bromfietser  (thans de eiser) het voorbijreed",  maar het wijst  er 
tevens op dat de verzekerde van de verweerster "zijn voertuig opnieuw in beweging had 
gebracht" nadat hij een eerste weggebruiker had zien stilstaan voor het oranjegele licht.

Het feit dat er twijfel bestaat over de vraag of de eiser het rode dan wel het oranjegele 
verkeerslicht is voorbijgereden belet niet dat de verzekerde van de verweerster van zijn 
verplichting om aan de eiser voorrang te verlenen slechts bevrijd kon zijn indien hij zou 
bewijzen dat hij in zijn verwachtingen was bedrogen, dat het hem totaal onmogelijk was 
voorrang te verlenen.

Met andere woorden, hij die beweert bevrijd te zijn, moet het bewijs leveren van het 
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht (artikelen 1315, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het doet er wat dat betreft niet toe dat het volgens het bestreden vonnis niet bewezen is 
dat de eiser het kruispunt regelmatig is opgereden toen de verkeerslichten op oranjegeel 
stonden. Die twijfel verantwoordt niet dat de verzekerde van de verweerster bevrijd is van 
zijn voorrangsplicht.

Hoewel  oranjegeel  licht  betekent  dat  de  bestuurder  moet  stoppen  (artikel  61.1.2°), 
verbiedt het de bestuurder, die op het kruispunt stilstaat en wacht om naar links te kunnen 
afslaan, om zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen zonder acht te slaan op de altijd 
mogelijke nadering van een tegenligger (artikelen 12.5 en 19.3.3° van het Wegverkeersre-
glement).

Zoals artikel 61.1.2° van het Wegverkeersreglement de bestuurder die voor het oranje-
geel licht niet is kunnen stoppen, verbiedt het kruispunt over te steken, mag de bestuurder 
die op het kruispunt staat en voorrang moet verlenen aan de tegenliggers, zijn voertuig 
niet opnieuw in beweging brengen zodra een van hen stopt voor het oranjegele licht. Net 
zoals de bestuurder die voor een rood licht gestopt is,  moet hij wachten tot het groen 
wordt alvorens het kruispunt verder over te steken (artikel 61.1.3° van het Wegverkeersre-
glement).

Bijgevolg schendt  het  bestreden vonnis,  door  de rechtsvorderingen  van  de eisers te 
verwerpen op de hierboven weergegeven gronden, niet alleen de in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen van het Wegverkeersreglement, maar ook de regels van 
de bewijslast (schending van de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

1.  Het  middel  dat  een  wettelijke  bepaling  die  naderhand  werd  gewijzigd, 
aanwijst, verwijst naar het artikel zoals dit is gewijzigd.

Het middel wijst artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement als geschonden 
aan en verwijst derhalve naar dat artikel zoals het gewijzigd is bij artikel 1, 1°, 
van het koninklijk besluit van 29 januari 2007, dat van kracht geworden is op 1 
maart 2007. Laatstgenoemde versie van artikel 12.4 houdt geen verband met de 
grief betreffende de uitspraak over een ongeval dat zich op 30 december 2000 
heeft voorgedaan.

Overigens blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de 
eisers  voor  de  appelrechters  hebben  aangevoerd  dat  de  verzekerde  van  de 
verweerster verder is gereden, hoewel hij dat niet kon doen zonder gevaar voor 
ongevallen, gelet op de plaats van de overige weggebruikers, hun snelheid en de 
afstand waarop zij zich bevonden. In zoverre het middel gegrond is op de schen-
ding van artikel 12.5 van het Wegverkeersreglement, vereist het een onderzoek 
van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre het middel gegrond is op de schending van de voormelde artikelen 
12.4 en 12.5, is het niet ontvankelijk.

2.  Artikel  6.2 van het  Wegverkeersreglement  bepaalt  dat  de verkeerstekens 
boven de verkeersregels gaan.

Daaruit kan worden afgeleid dat, wanneer, zoals te dezen, het verkeer op een 
kruispunt geregeld wordt door verkeerslichten, artikel 19.3.3° van dat wetboek 
en  de  daaruit  voortvloeiende  voorrang  niet  van  toepassing  zijn,  zelfs  niet 
wanneer er twijfel bestaat over de kleur van de lichten.

Overigens voeren de eisers voor de appelrechters aan dat de verzekerde van de 
verweerster een fout heeft begaan door aan de eiser op het litigieuze kruispunt 
geen voorrang te verlenen alvorens naar links af te slaan, hoewel de eiser voor-
rang  had  omdat  hij  de  verkeerslichten  voorbijgereden  was  toen  ze  op  groen 
stonden of op zijn minst regelmatig voorbijgereden was toen ze op oranjegeel 
gesprongen waren.

Het bestreden vonnis dat beslist dat "(de eiser) de fout die hij aan (de verze-
kerde van de verweerster) verwijt moet bewijzen en dat hij moet aantonen (dat 
de eiser) het kruispunt is overgestoken toen het licht op groen stond of dat hij 
regelmatig het kruispunt is opgereden toen die lichten op oranjegeel stonden", 
schendt noch artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, noch artikel 
870 van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 19.3.3°, van het 
Wegverkeersreglement,  1315, tweede lid,  van het  Burgerlijk  Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, kan het niet worden aangenomen.

3. Voor het overige mag de bestuurder die op een kruispunt naar links afslaat, 
zijn voertuig in beweging brengen wanneer hij ziet dat de verkeerslichten voor 
de tegenliggers ofwel op rood ofwel op oranjegeel gesprongen zijn, mits de voer-
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tuigen die het kruispunt naderen op voldoende veilige wijze kunnen stoppen.

In  zoverre  het  middel  betoogt  dat  de  bestuurder  die  zich op  het  kruispunt 
bevindt  en  voorrang  moet  verlenen  aan  de  tegenliggers,  zijn  voertuig  niet 
opnieuw in beweging mag brengen zodra één van hen gestopt is voor het oranje-
gele licht, maar, net zoals de bestuurder die voor een rood licht gestopt is, moet 
wachten tot het licht op groen springt in de rijrichting die hij gaat volgen om het 
kruispunt verder over te steken, faalt het naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

29 januari  2009 – 1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h..Mathieu,  waarnemend  voorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht.

Nr. 75

1° KAMER - 29 januari 2009

CHEQUE - ALGEMENE KRUISING - OVERDRACHT - GEVOLGEN - INNING

Het feit dat een cheque met algemene kruising door de betrokkene slechts kan worden 
betaald aan een bankier of aan een cliënt van de betrokkene belet niet dat de gekruiste 
cheque wordt overgedragen en door de geëndosseerde. geïnd (Art. 38, Chequewet)

(P. T. D. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0628.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 12 december 2006 en 13 
maart 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste als volgt is gesteld:

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1239, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 en 1984 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 14, 17, 37 en 38 van de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque;

- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 12 december 2006 beslist dat, "ten gevolge van het feit dat de 

litigieuze cheque op naam van een lasthebber is gesteld en dat de notaris het door hem op 
te maken en door de lasthebber te ondertekenen ontvangstbewijs niet heeft opgemaakt, de 
identiteit niet bekend is van degene van zijn cliënten, de coöperatieve vennootschap Bras-
serie Dawance of de in eigen naam optredende [eerste verweerder] aan wie (de eiser) dat 
bedrag ter beschikking stelde", dat de eiser "ongetwijfeld wist en ook wel diende te dat hij 
de lasthebber hierdoor dwong die cheque in zijn eigen naam te innen alvorens het geld 
aan zijn lastgever derwijze over te maken dat de precieze herkomst van het geld hoe dan 
ook geheim bleef" en dat het "voldoende vaststaat en boven elke menselijkerwijs redelijke 
twijfel verheven is dat (...) de tweede verweerder, een eenvoudig man, die alleen maar 
handelde op bevel van zijn meerdere, door de (eiser) ertoe werd gedwongen om, tegen 
zijn  wil  en  zijn  opmerkingen  in,  een  op  zijn  naam gestelde  en  gekruiste  cheque  te 
ontvangen; [dat] de tweede (verweerder) gedwongen werd die gekruiste cheque te innen" 
en, ten slotte, dat de eiser, die wist dat de tweede verweerder optrad in de hoedanigheid 
van lasthebber, "die hoedanigheid miskend heeft".

Deze beslissing is gegrond op alle redenen van het bestreden arrest  die hier geacht 
worden volledig weergegeven te zijn.

Grieven
Eerste onderdeel
Geen van de partijen - en in het bijzonder de tweede verweerder niet - had aangevoerd 

dat de eiser, door een gekruiste cheque op naam van de tweede verweerder op te maken, 
de identiteit geheimgehouden had van degene onder zijn cliënten aan wie het bedrag ter 
beschikking werd gesteld,  noch dat de tweede verweerder  "ertoe werd gedwongen om 
tegen zijn wil  en zijn opmerkingen in,  een op zijn naam gestelde gekruiste  cheque te 
ontvangen".

Het bestreden arrest, dat die middelen ambtshalve opwerpt om daaruit een "fout" aan de 
zijde van de eiser af te leiden, zonder hem de gelegenheid te geven daarover uitleg te 
verstrekken, miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 14 en 17 van de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering 

in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque kan de cheque die betaal-
baar is gesteld aan een met name genoemde persoon, worden overgedragen door middel 
van een endossement die alle uit de cheque voortvloeiende rechten overdraagt.

Krachtens de artikelen 37 en 38 van dezelfde wet kan overigens een cheque met alge-
mene kruising door de betrokkene  slechts worden  betaald aan een bankier  of aan een 
cliënt van de betrokkene.

Uit deze bepalingen kan worden afgeleid dat een gekruiste cheque die op naam van een 
lasthebber  is  gesteld,  aan  diens  lastgever  derwijze  kan  worden  overgedragen  dat  de 
precieze herkomst van de gelden geenszins geheim blijft.

Het bestreden arrest van 12 december 2006, dat beslist dat de eiser "die een voor een 
van zijn cliënten bestemde cheque overhandigde en daarbij in de plaats van diens identi-
teit de naam vermeldde (van de tweede verweerder), hoewel hij wist dat deze slechts een 
gewone  lasthebber  was,  (...)  en die  deze  op naam van  de  lasthebber  gestelde  cheque 
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kruiste, ongetwijfeld wist en ook diende te weten dat hij de lasthebber hierdoor dwong om 
die cheque in eigen naam te innen alvorens het geld aan zijn lastgever derwijze over te 
maken dat de precieze herkomst van het geld hoe dan ook geheim bleef", schendt zowel 
de artikelen  14,  17,  37  en 38  van  de  wet  van  1 maart  1961  als  het  wettelijk  begrip 
vermoeden alsook de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het 
aan de door het arrest aangewezen gegevens een gevolg verbindt dat op grond daarvan 
niet kan worden verantwoord.

Derde onderdeel
Krachtens artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek kan de betaling gedaan worden aan 

iemand die volmacht van de schuldeiser heeft, terwijl de lastgeving naar luid van artikel 
1984 van hetzelfde  Wetboek een handeling is,  waarbij  een persoon aan een ander  de 
macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.

Het arrest heeft niet zonder die bepalingen te schenden kunnen beslissen dat de eiser 
die wist dat de tweede verweerder lasthebber was, die hoedanigheid miskend heeft door 
hem een op zijn naam gestelde cheque te overhandigen voor een betaling die voor zijn 
lastgever was bestemd.

Vierde onderdeel
Nergens in zijn procesgeschriften heeft de eiser aangevoerd dat hij "redenen had om te 

denken dat hij een betaling 'in het zwart' ontvangen had".
Als het bestreden arrest van 12 december 2006 aldus moet worden uitgelegd dat de 

procesgeschriften van de eiser die bewering wel degelijk bevatten, voegt het daaraan een 
element toe dat er niet in voorkomt en miskent het derhalve de bewijskracht ervan (schen-
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Aangezien het hof van beroep in zijn arrest niet aangeeft op welke gegevens het zich 
baseert om een dergelijke bewering aan de eiser toe te schrijven, kan het Hof niet nagaan 
of zijn beslissing gegrond is op gegevens die regelmatig tijdens het debat zijn overgelegd 
dan wel op gegevens die de rechter uit eigen wetenschap kende. Het schendt derhalve 
zowel de regels inzake bewijs (schending van de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk  Wetboek  en  870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek)  als  artikel  149  van  de 
Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, dat door de eerste verweerder in dit 
onderdeel wordt aangevoerd: het middel heeft geen belang

De eerste verweerder voert aan dat de redenen van het arrest waartegen het 
middel  opkomt, ten overvloede gegeven zijn,  zodat  het dictum van het  arrest 
verantwoord blijft door de niet bekritiseerde overweging dat, "ten gevolge van 
het feit dat de litigieuze cheque op naam van een lasthebber gesteld is en dat de 
notaris  het  door  hem  op  te  maken  en  door  de  lasthebber  te  ondertekenen 
ontvangstbewijs niet  heeft  opgemaakt,  de identiteit  niet bekend is van degene 
van  zijn  cliënten,  de  coöperatieve  vennootschap  Brasserie  Dawance  of  de  in 
eigen  naam optredende [eerste  verweerder]  aan  wie de  [eiser]  dat  bedrag  ter 
beschikking stelde".
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Het arrest leidt eisers wil tot geheimhouding, waardoor zijn cliënten in staat 
waren  de  rechten  van  de  Schatkist  te  ontduiken,  af  uit  het  feit  dat  de  drie 
volgende omstandigheden aanwezig zijn: de cheque is gesteld op naam van een 
lasthebber, aangezien die cheque gekruist was, diende hij door die lasthebber in 
eigen  naam te worden geïnd,  en de eiser heeft  geen gedetailleerd  bewijs van 
ontvangst  van die cheque opgemaakt.  De overwegingen van het  arrest  betref-
fende het feit dat de cheque op naam van de lasthebber is gesteld en het bewijs 
van ontvangst van de cheque ontbreekt, volstaan op zich niet om de beslissing te 
verantwoorden.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

De gegrondheid van dit onderdeel

Krachtens de artikelen 14 en 17 van de wet van 1 maart 1961 betreffende de 
invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque, kan 
de cheque die betaalbaar is gesteld aan een met name genoemd persoon, overge-
dragen worden door middel van een endossement die alle uit de cheque voort-
vloeiende rechten overdraagt.

Overeenkomstig artikel 38 van voormelde wet kan een cheque met algemene 
kruising door de betrokkene slechts worden betaald aan een bankier of aan een 
cliënt van de betrokkene. Deze bepaling belet niet dat de gekruiste cheque als 
een gewone cheque wordt overgedragen en door de geëndosseerde geïnd.

Het hof van beroep dat het bedrog van de eiser waardoor zijn cliënten in staat 
waren de rechten van de Schatkist te ontduiken, grondt op de overweging dat 
"[de eiser], door die op naam van de lasthebber gestelde cheque te kruisen, onge-
twijfeld wist en ook diende te weten dat hij die lasthebber hierdoor dwong om de 
cheque in eigen naam te innen, alvorens het geld aan zijn lastgever derwijze over 
te maken dat  de precieze herkomst van het  geld hoe dan ook geheim bleef", 
schendt de artikelen 14, 17 en 38 van de wet van 1 maart 1961.

Het onderdeel is gegrond.

De vernietiging van het arrest van 12 december 2006 leidt tot de nietigverkla-
ring van het arrest van 13 maart 2007 dat er het gevolg van is, zowel wat betreft 
de rechtsvordering van de eiser  tegen de eerste  verweerder  als wat betreft  de 
rechtsvordering van de eiser tegen de tweede verweerder.

Overige grieven

Er is geen grond tot onderzoek van de overige grieven, aangezien deze niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest van 12 december 2006, behalve in zoverre het 
arrest het principaal en het incidenteel beroep van de tweede verweerder ontvan-
kelijk verklaart en uitspraak doet over de nieuwe vordering van de eerste tegen 
de tweede verweerder, en verklaart het arrest van 13 maart 2007 nietig.
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Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest en van het nietigverklaarde 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.

29 januari  2009 – 1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h..Mathieu,  waarnemend  voorzitter  – 
Verslaggever:   mevr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe. 

Nr. 76

1° KAMER - 29 januari 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE TOT INLEIDING VAN HET GEDING - 
BETEKENING - WOONPLAATS - BEGRIP

Onder het begrip woonplaats in artikel 4, §1, tweede lid, van de wet van 15 juli 1935 op het  
gebruik der talen in gerechtszaken dient de gerechtelijke woonplaats te worden verstaan, 
dat is de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende 
aldaar zijn hoofdverblijf. (Art. 4, §1, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken)

(D. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0046.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 29 juni en 13 december 
2007 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan:

Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel  4, §1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken;
- artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 29 juni 2007 beslist dat de oorspronkelijke dagvaarding rechts-

geldig in het Frans is betekend.
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Het  verantwoordt  die  beslissing op alle  gronden  die  hier  als  volledig  weergegeven 
worden beschouwd en inzonderheid op grond van de overweging, zakelijk weergegeven 
als volgt:

"Artikel 4, §1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalt dat de akte tot inleiding van het geding in het Frans wordt gesteld, 
indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied, in het Nederlands, indien de 
verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied; in het Frans of in het Nederlands, 
ter keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brus-
selse agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft.

Te dezen werd de gedinginleidende dagvaarding in het Frans betekend aan '(la deman-
deresse), sans profession, née le 3 mars 1932, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert, rue 
Vergote  26'.  Het wordt  niet betwist  dat (de eiseres), zoals tevens blijkt  uit  het aan de 
dagvaarding  gehechte  uittreksel  uit  het  rijksregister,  al  meer  dan dertig  jaar,  namelijk 
vanaf 6 december 1976, op het bovenvermelde adres in de bevolkingsregisters is inge-
schreven als hebbende aldaar haar hoofdverblijf.

(De eiseres) voert nochtans aan dat voor de toepassing van de voormelde bepaling van 
de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken onder 'woonplaats' moet worden verstaan 
de plaats  waar  zij  haar  hoofdverblijf  heeft,  te  dezen het  domein  Everberg,  dat  in  het 
Nederlands taalgebied gelegen is en waar de partijen werkelijk wonen sedert 1957, en dat 
hun inschrijving in het register van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 'puur fictief' is.

De wet op het taalgebruik in gerechtszaken omschrijft het begrip woonplaats niet. Het 
is nochtans overduidelijk dat voor de toepassing van de bovenvermelde bepaling van deze 
wet die, zoals de aanhef aangeeft, een gerechtelijke materie regelt, de gerechtelijke woon-
plaats in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek en niet de burgerlijke woon-
plaats in de zin van artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking moet worden 
genomen, ook al dagtekent het Gerechtelijk Wetboek van na de wet van 1935 op het taal-
gebruik  (zie  in  die  zin:  G.  Closset-Marchal,  'Considérations  sur  l'emploi  des  langues 
devant les juridictions civiles, commerciales et du travail au premier degré, Annales de 
droit de Louvain, 1989, p 183; D. Lindemans,Taalgebruik in gerechtszaken, A.P.R., 94, 
p.58).

Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt trouwens dat 'de in dit wetboek gestelde 
regels  van  toepassing  zijn  op  alle  rechtsplegingen,  behoudens  wanneer  deze  geregeld 
worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door  rechtsbeginselen, 
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met die van de bepalingen van dit wetboek'.

Te dezen bestaat er geen gevaar voor tegenstrijdigheid, omdat de wet op het taalgebruik 
in gerechtszaken het begrip woonplaats nergens omschrijft.

Bovendien moet de dagvaarding, zoals het op verzet gewezen vonnis van 15 februari 
2006 terecht opmerkte, worden betekend overeenkomstig de artikelen 33 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek, die, in een strikt na te leven volgorde, de verschillende wijzen 
van betekening opsommen.

Krachtens artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt de betekening, indien zij 
niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de woonplaats, of bij gebreke van een woon-
plaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde. Het afschrift van de akte wordt ter hand 
gesteld  aan een bloedverwant,  aanverwant,  dienstbode of  aangestelde van de geadres-
seerde. Artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat onder woonplaats wordt 
verstaan,  de  plaats  waar  de  persoon  op  de  bevolkingsregisters  is  ingeschreven  als 
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf. Artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat, 'ingeval het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend zoals vast-
gesteld in artikel 35, de betekening bestaat in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten 
aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadres-
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seerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de 
gegevens bepaald in artikel 44, eerste lid'.

Te dezen heeft de gerechtsdeurwaarder de gedinginleidende dagvaarding geldig bete-
kend door een afschrift van het exploot achter te laten op de woonplaats van (de eiseres) 
overeenkomstig artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk de woonplaats 
voorrang heeft op de verblijfplaats.

Het doet niet terzake dat (de eiseres) niet werkelijk verblijft op het adres waarop zij al 
meer dan dertig jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters. Voor de toepassing van het 
Gerechtelijk Wetboek schept de inschrijving in de bevolkingsregisters een onweerlegbaar 
vermoeden van de echtheid van de woonplaats, en wordt eenieder die vraagt om in een 
gemeente  te  worden  ingeschreven  of  de  inschrijving  laat  voortbestaan,  vermoed  de 
daaraan verbonden gevolgen te kennen; de persoon kan dat vermoeden niet omkeren en 
moet alle risico's  dragen die verbonden zijn aan een inschrijving die niet of niet meer 
beantwoordt aan een effectieve verblijfplaats ('Le domicile', R.P.D.B., aanv. VIII, 1995, p. 
323).

Het zou absurd zijn indien de gerechtsdeurwaarder die verplicht is het gedinginleidend 
exploot bij voorrang te betekenen aan de gerechtelijke woonplaats in de zin van artikel 36 
van het Gerechtelijk Wetboek, voor de taal van dat exploot rekening zou moeten houden 
met een ander begrip 'woonplaats',  namelijk de effectieve verblijfplaats van de geadres-
seerde, wanneer deze niet overeenkomt met de gerechtelijke woonplaats.

Het is overigens nogal vreemd te moeten vaststellen dat (de eiseres) (de verweerder) 
beschuldigt van een 'gebrek aan loyaliteit waardoor haar de in de wet van 1935 op het 
taalgebruik bedoelde procedurele waarborg werd ontzegd', op grond dat de gedinginlei-
dende dagvaarding haar in het Frans werd betekend, terwijl zij afkomstig is uit Frankrijk, 
het Frans zowel haar moedertaal als haar voertaal is en zij blijkens de niet betwiste verkla-
ringen (van de verweerder) slechts een rudimentaire kennis van het Nederlands bezit; het 
is trouwens veelbetekenend dat (de eiseres) de eerste rechter niet om een verandering van 
taal verzocht heeft, hoewel zij daartoe het recht had, indien zij werkelijk had gewild dat 
de rechtspleging verder in het Nederlands werd gevoerd.

De eerste rechter heeft dus terecht en om oordeelkundige redenen waarbij het hof (van 
beroep) zich aansluit beslist dat de gedinginleidende dagvaarding regelmatig in het Frans 
werd betekend".

Het bestreden arrest van 13 december 2007 beslist dat de dagvaarding tot verbetering 
rechtsgeldig in het Frans werd betekend.

Het  verantwoordt  die  beslissing  door  alle  redenen die  geacht  worden  hier  volledig 
weergegeven te zijn en in het bijzonder door de overweging in essentie dat:

"In hoofdorde voert de eiseres aan dat de dagvaarding tot verbetering nietig is, op grond 
dat deze haar in het Frans betekend is aan haar woonplaats in de Vergotestraat 26 te Sint-
Lambrechts-Woluwe, terwijl zij volgens haar in het Nederlands had moeten worden bete-
kend aan haar 'werkelijke woonplaats' in de Prinsendreef 93 te Everberg.

De dagvaarding tot verbetering werd rechtsgeldig in het Frans betekend aan het adres 
waarop de verweerster al meer dan dertig jaar in het bevolkingsregister ingeschreven is, 
door achterlating van een afschrift van het exploot op dat adres, aangezien artikel 38 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 'de woonplaats voorrang heeft op de verblijfplaats'.  
Het hof (van beroep) heeft reeds in het arrest waarvan de verbetering wordt gevraagd, de 
door (de eiseres) met dezelfde redenen omklede argumenten betreffende de nietigheid van 
de gedinginleidende dagvaarding verworpen; het hof (van beroep) verwijst derhalve naar 
de motivering van dit arrest op dit punt, die hier als weergegeven wordt beschouwd".

Grieven
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Artikel  4,  §1,  tweede lid,  van de wet  van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken bepaalt dat "de akte tot inleiding van het geding in het Frans wordt gesteld, 
indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlands, indien de 
verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied; in het Frans of in het Nederlands, 
ter keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brus-
selse agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft".

Het begrip woonplaats in deze bepaling dient niet te worden opgevat in de zin van de 
gerechtelijke woonplaats, dat is "de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is 
ingeschreven  als  hebbende  aldaar  zijn  hoofdverblijf"  (artikel  36  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek), maar in de zin van de burgerlijke woonplaats in de zin van artikel 102 van het 
Burgerlijk Wetboek, namelijk "het hoofdverblijf van de persoon", dat is de gewone zetel 
van zijn activiteit, de plaats waar men hem meestal ontmoet en aantreft.  Aangezien de 
burgerlijke woonplaats de enige was die wettelijk omschreven was op de dag waarop de 
wet van 15 juni 1935 werd goedgekeurd, is die woonplaats noodzakelijkerwijs deze waar-
naar artikel 4, §1, tweede lid, van deze wet verwijst. Dit artikel is niet opgeheven door het 
Gerechtelijk Wetboek. Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat in dit 
wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer 
deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbe-
ginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek.

In haar syntheseconclusie voerde de eiseres aan dat de verweerder de partijen in 1957 
gemakshalve  fictief  had laten inschrijven op de woonplaats  van haar tante te Brussel, 
maar dat de partijen daar nooit hadden gewoond, daar hun hoofdverblijf altijd gevestigd 
was op het domein Everberg.

Het bestreden arrest van 29 juni 2007, dat beslist dat het begrip woonplaats, als bedoeld 
in artikel 4, §1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerecht-
zaken, doelt op de gerechtelijke woonplaats in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk 
Wetboek en niet op de burgerlijke woonplaats, namelijk het in artikel 102 van het Burger-
lijk Wetboek omschreven hoofdverblijf van de persoon, en dat bijgevolg beslist dat de 
oorspronkelijke dagvaarding, die betekend was aan de gerechtelijke woonplaats van de 
eiseres in het Brusselse gewest, en niet aan haar burgerlijke woonplaats in het Nederlands-
talig gewest, rechtsgeldig is betekend in het Frans, schendt de artikelen 4, §1, tweede lid, 
van de wet van 15 juni 1935 en 102 van het Burgerlijk Wetboek, maakt een verkeerde 
toepassing van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, en schendt aldus die drie bepa-
lingen alsook artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek. Doordat het bestreden arrest van 13 
december 2007 om dezelfde redenen beslist dat de dagvaarding tot verbetering rechts-
geldig in het Frans is betekend, schendt het tevens die wetsbepalingen.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft, 

zoals het met name is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid;
- de artikelen 2 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd artikel zoals het is 

ingevoerd bij de wet van 1 juli 1974 en achtereenvolgens bij de wetten van 2 december 
1982 en 16 april 2000 werd gewijzigd.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 29 juni 2007 beslist dat er geen enkele reden was om artikel 

232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing te verklaren op verweer-
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ders eis tot echtscheiding.
Het  verantwoordt  die  beslissing  door  alle  redenen die  hier  geacht  worden  volledig 

weergegeven te zijn, meer bepaald door de overweging, in essentie dat: 
"In strijd met wat (de eiseres) betoogt, is het huwelijk geen gewoon contract waarvan 

de rechten en verplichtingen, of nog, de wijze van ontbinding ervan, door de echtgenoten 
eens en voorgoed zouden vastgesteld zijn op het ogenblik van het sluiten ervan.

Hoewel  de  toestemming  van  de  echtgenoten  voor  het  huwelijk  uiteraard vereist  is, 
wordt de wil door de wet beperkt tot de keuze van de medecontractant en tot de toetreding 
tot de echtverbintenis zoals het recht deze heeft geregeld, dat wil zeggen tot een statuut; 
aldus geldt het beginsel van de wilsautonomie, dat is neergelegd in artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet voor de vorm van het huwelijk, de voorwaarden, de gevolgen, 
de gronden tot ontbinding ervan die immers uitsluitend bij wet worden geregeld (cf. Rép. 
Not., I,  "Les personnes',  Boek IX,'Le mariage',  p. 61). Het huwelijk kan aldus worden 
omschreven als 'une communauté de vie entre deux personnes, que la loi civile institue et 
protège, à laquelle les époux adhèrent par un acte volontaire et solennel et qui ne peut être 
relâchée ou dissoute que dans les cas prévus par la loi' (cf. A. Ch. Van Gysel, Précis de 
droit de la famille, Bruylant, 2004, p. 162-165). Het beginsel van de wilsautonomie van 
de partijen strekt zich dus niet uit tot de omschrijving van de gronden tot ontbinding van 
het huwelijk die enkel het werk kan zijn van de wetgever.

Eveneens ten onrechte betoogt (de eiseres) dat, toen zij in 1954 in het huwelijk trad, het 
huwelijk  'onaantastbaar'  of  'onontbindbaar'  was,  aangezien  er,  zoals  zij  dat  trouwens 
verderop  in  (haar)  conclusie  toegeeft,  reeds  toen  twee  vormen  van  echtscheiding 
bestonden,  de  echtscheiding op grond  van  bepaalde  feiten  (overspel,  gewelddaden  en 
mishandelingen, grove beledigingen) en de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Nog altijd ten onrechte beroept (de eiseres) zich op het in artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek vastgelegde beginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft, om te beletten 
dat (de verweerder) in een in 2006 ingeleide procedure een door de wetgever in 1974 
ingevoerde grond tot ontbinding van het huwelijk zou kunnen aanvoeren, op grond dat 
deze niet bestond op het ogenblik dat de partijen in het huwelijk traden in 1954. Te dezen 
kan van terugwerkende kracht geen sprake zijn, aangezien er bij de inwerkingtreding van 
de wet van 1 juli 1974 tussen de partijen geen enkele echtscheidingsprocedure liep, terwijl 
de door (de verweerder) tot staving van zijn eis tot echtscheiding aangevoerde scheiding, 
die in 2003 begonnen was, dagtekent van lang na de inwerkingtreding zowel van de wet 
van 1 juli 1974 als van de wetten van 2 december 1982 en 6 april 2000 die de voor de 
feitelijke  scheiding vereiste  duur  respectievelijk  tot  vijf  en  twee  jaar  hebben  terugge-
bracht.

Over het algemeen wordt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek in de huidige rechtsleer 
aldus uitgelegd dat het twee afzonderlijke principes bevat: de nieuwe wet wordt vermoed 
geen terugwerkende kracht te hebben en zij wordt geacht onmiddellijk van toepassing te 
zijn. Aldus is de nieuwe wet  onmiddellijk van toepassing, niet alleen op de rechtstoe-
standen die ontstaan zijn na de inwerkingtreding ervan, maar ook op de huidige gevolgen 
van de rechtstoestanden die ontstaan zijn voor de inwerking ervan. Dat beginsel van de 
onmiddellijke toepassing van de wet is een uitvloeisel van de verbindende kracht ervan: 
het is ontoelaatbaar dat een wet die uit haar aard verplichtingen schept, sommigen wel 
verplichtingen zou opleggen en anderen niet; afwijkingen zijn enkel toelaatbaar in zoverre 
de wet  zelf  ze  toestaat.  Het  beginsel  dat  de  wet  onmiddellijk  uitwerking  heeft  wordt 
tevens verantwoord door de overweging dat de nieuwe wet geacht wordt een vooruitgang 
te zijn ten opzichte van het vroegere recht, en door de overweging dat van de wetgever 
niet kan worden geëist dat hij de uitoefening van onze huidige rechten voor onbepaalde 
tijd zou waarborgen in de toekomst. Overigens werkt de wet enkel terug als zij rechtstoe-
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standen wijzigt die onder de vorige wet definitief geregeld zijn (cf. G. Closset-Marchal, L' 
application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruylant, 1983, p. 9 tot 17). 

Te dezen staat het vast dat er hier duidelijk niets wordt gewijzigd aan een rechtstoe-
stand die definitief geregeld was onder de vroegere wet. De wet van 1 juli 1974 die een 
nieuwe echtscheidingsgrond toevoegt aan de reeds bestaande, namelijk langdurige feite-
lijke scheiding, en die in werking getreden is op 1 februari 1975 (koninklijk besluit van 14 
januari 1975, artikel 1), moet dus worden toegepast op de ontbinding van huwelijken die 
zowel voor als na de inwerkingtreding van die wet zijn gesloten, aangezien de wetgever 
op dat punt geen enkel onderscheid maakt en dat onderscheid trouwens als puur discrima-
toir zou overkomen.

Ten slotte zijn de wetten op de staat en de bekwaamheid van de personen uiteraard van 
openbare orde en zijn ze van toepassing op alle burgers zonder onderscheid naargelang 
van hun sociale rang of hun godsdienstige of filosofische overtuigingen. Aan (de eiseres) 
kan dus niet  wegens haar sociale rang of nog wegens  de duur van haar huwelijk  een 
'verkregen recht' worden toegekend op beperking van de gronden van ontbinding van haar 
huwelijk tot die welke bestonden ten tijde van het sluiten ervan.

De  eerste  rechter  heeft  voorts  terecht  beslist  dat  (de  eiseres)  niet  in  alle  ernst  kon 
beweren dat zij niet gehuwd zou zijn indien zij had geweten dat haar huwelijk op grond 
van feitelijke scheiding had kunnen worden ontbonden; het is immers niet aannemelijk dat 
het bestaan van deze of gene grond tot echtscheiding een rol zou kunnen spelen bij de 
beslissing om al dan niet in het huwelijk te treden.

Aangezien de rechter de wet moet toepassen zonder zich af te vragen of de redenen die 
tot  de goedkeuring ervan hebben geleid,  al dan niet gewettigd waren,  wordt  ten over-
vloede opgemerkt dat niet in te zien valt waarom de wetgever van 1974 de aard van het 
instituut huwelijk zou hebben 'miskend', zoals (de eiseres) hem verwijt, door de langdu-
rige feitelijke scheiding in te voeren als nieuwe echtscheidingsgrond. De wetgever van 
1974 heeft immers niets veranderd aan de essentiële plichten van het huwelijk, namelijk 
de plicht tot samenwonen, getrouwheid, hulp en bijstand. Evenmin heeft hij de echtge-
noten aangemoedigd om feitelijk gescheiden te leven, maar heeft hij enkel de vaststelling 
mogelijk gemaakt van het mislopen dat de echtvereniging wanneer de echtgenoten niet 
langer samenleven op een wijze die voor het huwelijk essentieel gevonden wordt en die 
het delen van dak, bed en tafel impliceert. 

Voor het overige verwijst het hof (van beroep) naar de oordeelkundige motivering van 
het beroepen vonnis die niet ontkracht wordt door de overwegingen die (de eiseres) in 
hoger beroep heeft geformuleerd".

Grieven
Krachtens  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  op  rechtszekerheid,  dat  eveneens 

bedoeld is om het gewettigd vertrouwen van de rechtzoekenden te beschermen, moet de 
inhoud van het recht voorspelbaar en toegankelijk zijn, zodat de rechtzoekende in een 
redelijke mate de gevolgen kan voorzien van een bepaalde handeling op het ogenblik dat 
deze wordt gesteld. Toen de partijen in het huwelijk traden op 31 augustus 1954 was het 
huwelijk een wederkerig contract dat de openbare orde raakte en was echtscheiding alleen 
toegestaan bij een foutieve gedraging of bij wederzijdse toestemming. Ten tijde van haar 
huwelijk had de eiseres gewettigde redenen om te geloven dat het huwelijk dat zij met het 
aval van de Staat voor het leven aangegaan had, niet kon worden ontbonden om andere 
redenen dan die welke golden in het toen vigerende recht. In zoverre het bestreden arrest 
van 29 juni 2007 beslist dat aan de eiseres geen verkregen recht kan worden toegekend op 
beperking van de gronden van ontbinding van haar huwelijk tot die welke bestonden op 
het ogenblik van het sluiten ervan, miskent het het algemeen beginsel van het recht op 
rechtszekerheid. 
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In haar samenvattende conclusie betoogde de eiseres dat het arrest, door artikel 232 van 
het Burgerlijk Wetboek te dezen van toepassing te verklaren, de beginselen van de rechts-
zekerheid en het gewettigd vertrouwen miskent. Het bestreden arrest van 29 juni 2007 
antwoordt niet op die grief en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwer-
kende  kracht  heeft,  zoals  het  met  name  is  vastgelegd  in  artikel  2  van  het  Burgerlijk 
Wetboek is een nieuwe wet of regeling weliswaar onmiddellijk van toepassing op alle 
toekomstige gevolgen van de toestanden die bestonden voor de inwerkingtreding ervan, 
maar kan zij niet van toepassing worden verklaard op de vroegere toestanden die defini-
tief geregeld zijn en kan zij geen afbreuk doen aan reeds op onherroepelijke wijze vastge-
stelde rechten.

De gronden tot ontbinding van het huwelijk zijn zo nauw met het instituut huwelijk 
verbonden  dat  de  vaststelling van  de erop toepasselijke  wet  moet  worden  geacht  een 
uitgemaakte zaak te zijn op het ogenblik van het feit dat het huwelijk tot stand brengt,  
namelijk de datum van de voltrekking ervan, te dezen 31 augustus 1954. Aangezien de 
wet van 1 juli 1974 die de ontbinding van het huwelijk mogelijk maakt op grond van de 
enkele vaststelling van de feitelijke scheiding, geen enkele bepaling bevat die de toepas-
sing ervan in de tijd regelt, is zij, krachtens het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgelegde beginsel volgens hetwelk de wet niet terugwerkt in de tijd, evenwel niet van 
toepassing op de huwelijken die voor de inwerkingtreding ervan gesloten zijn.

In zoverre het bestreden arrest van 29 juni 2007 beslist dat er hier duidelijk niets wordt 
gewijzigd aan een rechtstoestand die definitief geregeld was onder de vorige wet en dat 
artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is ingevoerd bij de wet van 1 juli 1974 
en achtereenvolgens bij de wetten van 2 december 1982 en 16 april 2000 werd gewijzigd, 
dus van toepassing is op het  op 31 augustus  1954 gesloten  huwelijk  van  de partijen, 
schendt het deze bepaling alsook het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet 
geen terugwerkende kracht heeft, zoals het met name is vastgelegd in artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, deze bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 4, §1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken bepaalt dat de akte tot inleiding van het geding in het Frans 
wordt ingesteld, indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied; in 
het Nederlands,  indien de verweerder woonachtig is in het Nederlands taalge-
bied;  in  het  Frans  of  in  het  Nederlands,  ter  keuze  van  de  eiser,  indien  de 
verweerder woonachtig in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen 
gekende woonplaats in België heeft.

Deze  bepaling  die  de  taal  regelt  waarin  de  betekening  aan  de  woonplaats 
geschiedt, valt onder de regels van de gerechtelijke organisatie en de burgerlijke 
rechtspleging.

Derhalve dient onder het begrip woonplaats in de zin van deze bepaling de 
gerechtelijke  woonplaats  te  worden  verstaan,  met  name  de  plaats  waar  de 
persoon  op  de  bevolkingsregisters  is  ingeschreven  als  hebbende  aldaar  zijn 
hoofdverblijf.

Het middel volgens hetwelk het begrip woonplaats in de zin van deze bepaling 
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moet worden opgevat als de burgerlijke woonplaats, omschreven in artikel 102 
van het Burgerlijk Wetboek als het hoofdverblijf van de persoon, faalt naar recht.

Tweede middel

Het arrest van 29 juni 2007 oordeelt dat "het beginsel van de wilsautonomie 
van de partijen zich niet uitstrekt (...) tot de omschrijving van de gronden tot 
ontbinding van het huwelijk die enkel het werk van de wetgever kan zijn", dat 
"(de eiseres) ten onrechte betoogt dat, toen zij in 1954 in het huwelijk trad, het 
huwelijk 'onaantastbaar' of 'onontbindbaar' was (...) aangezien er (...) reeds toen 
twee  vormen  van  echtscheiding  bestonden",  dat  "van  de  wetgever  niet  kan 
worden geëist dat hij de uitoefening van onze huidige rechten voor onbepaalde 
tijd in de toekomst zou waarborgen" en dat de eiseres "niet ernstig (kan) beweren 
dat zij niet gehuwd zou zijn, indien zij had geweten dat haar huwelijk op grond 
van feitelijke scheiding had kunnen worden ontbonden".

Het arrest antwoordt aldus op de conclusie waarin de eiseres betoogde dat de 
toepassing  van  artikel  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek  haar  gewettigd 
vertrouwen in de bescherming van de wet en in het door de verweerder gegeven 
woord miskent.

Voor het overige geldt  als regel  dat een nieuwe wet van toepassing is, niet 
alleen op de toestanden die na de inwerkingtreding ervan zijn ontstaan, maar ook 
op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de vorige wet zijn ontstaan 
en die zich voordoen of blijven voortduren onder de nieuwe wet, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Een wet die een nieuwe echtscheidingsgrond invoert is, bij ontstentenis van 
een  overgangsbepaling,  onmiddellijk  van  toepassing  op  alle  personen  die 
gehuwd waren op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, ongeacht het tijd-
stip waarop hun huwelijk werd voltrokken.

De gronden tot ontbinding van het huwelijk zijn immers niet zo nauw met het 
instituut huwelijk verbonden dat de bepaling van de erop toepasselijke wet als 
een uitgemaakte zaak moet worden beschouwd op het ogenblik van de voltrek-
king van het huwelijk.

Het arrest, dat artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek toepast op de 
partijen die gehuwd zijn voor de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 1974 tot 
wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerech-
telijk Wetboek betreffende de echtscheiding, verantwoordt zijn beslissing naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Kosten

De verweerder vordert dat de in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde rechtsplegingsvergoeding zou worden begrepen in de kosten waarin de 
eiseres, wiens vordering wordt afgewezen, zal worden veroordeeld.

Het Hof dat naar luid van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet niet in de 
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beoordeling van de zaken zelf treedt, doet uitspraak over de voorzieningen tot 
vernietiging van de in laatste aanleg gewezen beslissingen die aan het Hof zijn 
voorgelegd wegens overtreding van de wet of wegens schending van de substan-
tiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen.

Artikel 1111 van het Gerechtelijk Wetboek bevat een volledige en zelfstandige 
regeling van de kosten van de voorziening in cassatie waarbij rekening gehouden 
wordt met de beperkte bevoegdheid van het Hof en het bijzonder voorwerp van 
deze voorziening, die onderscheiden is van de vordering waarover de bestreden 
beslissing uitspraak doet.

Deze aan het cassatieberoep eigen kenmerken verbieden dat de in artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in de kosten 
zou worden begrepen, aangezien zij afhangt van de aard en de omvang van het 
geschil van de partijen voor de feitenrechter en de begroting ervan op grond van 
criteria  welke  met  de  zaak  zelf  verband  houden,  het  Hof  zou  nopen tot  een 
onderzoek waartoe het niet bevoegd is.

De vordering is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt  de  eiseres  in  de  kosten;  zegt  dat  er  geen  gronden  zijn  om te 
beslissen dat de in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechts-
plegingsvergoeding in die kosten moet worden begrepen.

29 januari  2009 – 1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h..Mathieu,  waarnemend  voorzitter  – 
Verslaggever:   mevr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Kirkpatrick. 

Nr. 77

1° KAMER - 29 januari 2009

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VORM - BEGRIP

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - 
AANHANGIGMAKING - EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - 
GEKOZEN WOONPLAATS - EINDE VAN DE KEUZE

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ONTVANKELIJKHEID - GERECHTELIJK WETBOEK - CASSATIERECHTER - TOEGANG - RECHTEN VAN 
DE MENS

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 



302 HOF VAN CASSATIE 29.1.09 - Nr. 77 

ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIERECHTER - TOEGANG - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - GERECHTELIJK WETBOEK

1º  Afgezien  van  het  geval  dat  er  geen  tegenpartij  is,  moet  de  eiser  in  cassatie  het  
verzoekschrift  betekenen aan de partijen tegen wie hij  zijn cassatieberoep instelt;  die 
betekening  wordt  geregeld  door  de  artikelen  32  en  volgende  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek1. (Art. 1079, eerste lid, Ger.W.)

2º Geen enkele wetsbepaling verleent het recht om met een eenzijdig verzoekschrift bij het  
Hof  van  Cassatie  een  vordering  aanhangig  te  maken  die  ertoe  strekt  het  debat  te 
voorkomen dat voor het Hof eventueel zou worden gevoerd over de ontvankelijkheid van  
het cassatieberoep indien de verzoekster op eenzijdig verzoekschrift, in plaats van zich 
te schikken naar de regels van de artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek  
zoals  zij  van  toepassing  zijn  bij  ontstentenis  van  een  gekozen  woonplaats,  het 
cassatieverzoekschrift zou betekenen aan de gekozen woonplaats die in het te bestrijden 
arrest wordt vermeld maar die niet langer de gekozen woonplaats is2.

3º  Het  in  het  EVRM  vastgelegde  recht  op  toegang  tot  de  cassatierechter  kan  niet  
verantwoorden dat over de afwijkingen van de gewone regels inzake de ontvankelijkheid 
van  de  cassatieberoepen  een  debat  wordt  gevoerd  voor  het  instellen  van  het 
cassatieberoep zelf3. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(BNP PARIBAS, vennootschap naar Frans recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.09.0026.F)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het eenzijdig verzoekschrift is op 19 januari 2009 ingediend op de griffie van 
het Hof.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De verzoekster zet uiteen dat zij zinnens is cassatieberoep in te stellen tegen 
het arrest dat het Hof van Beroep te Brussel op 12 december 2008 gewezen heeft 
in de zaak tussen haar en aandeelhouders van de naamloze vennootschap Fortis, 
in aanwezigheid met name van die vennootschap en de federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij.

Hoewel het arrest vaststelt dat de aandeelhouders van de naamloze vennoot-
schap  Fortis  tegen  wie de verzoekster  haar  cassatieberoep  wil  richten,  woon-
plaats hadden gekozen op het kantoor van hun raadslieden, legt de verzoekster 
enerzijds een schrijven over van 14 december 2008 van twee van die raadslieden 
waarin haar meegedeeld wordt dat hun lastgevers de keuze van de woonplaats 
beëindigden,  voor  zover  zij,  althans  wat  sommigen  onder  hen  betreft,  daarin 
zouden hebben toegestemd, wat zij betwistten, anderzijds, de akte waarbij die 
partijen haar op 16 december 2008 het arrest  hebben betekend waarin zij een 

1 Zie andersluidende concl. O.M., in Pas., 2009, nr.77.
2 Ibid.
3 Ibid.
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adres voor ieder van hen vermeldden en waarin zij geen woonplaats meer kozen 
op het kantoor van de advocaten die hen voor de feitenrechter hadden bijgestaan.

De verzoekster wijst erop dat de afwezigheid van woonplaatskeuze voor de 
tegenpartijen  geen  gewettigd  voordeel  oplevert  maar  voor  haar,  gelet  op  de 
buitengewone  omstandigheden  van  de  zaak,  wel  dermate  nadelige  gevolgen 
heeft dat zij haar recht op toegang tot de cassatierechter in het gedrang brengen. 
Vervolgens vraagt zij de toestemming om het cassatieverzoekschrift te betekenen 
aan de in het arrest vermelde gekozen woonplaats van de partijen tegen wie het 
cassatieberoep is gericht.

Artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzie-
ning wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoek-
schrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de partij 
tegen wie de voorziening is gericht.

Uit die bepaling volgt dat, afgezien van het geval dat er geen tegenpartij is, de 
eiser in cassatie het verzoekschrift moet betekenen aan de partijen tegen wie hij 
zijn cassatieberoep richt.

Die  betekening  wordt  geregeld  door  de  artikelen  32  en  volgende  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoekschrift strekt ertoe het debat te voorkomen dat voor het Hof even-
tueel zou worden gevoerd over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep indien 
de verzoekster, in plaats van zich te schikken naar die regels zoals zij van toepas-
sing zijn  bij  ontstentenis  van woonplaatskeuze,  het  cassatieverzoekschrift  zou 
betekenen aan de gekozen woonplaats die in het arrest wordt vermeld of, met 
andere woorden, het strekt ertoe vooraf ontslagen te worden van de verplichting 
om zich naar  die regels  te schikken, indien zou worden beslist dat  de woon-
plaatskeuze geen uitwerking kan krijgen.

Terwijl  de  rechtspleging  op  eenzijdig  verzoekschrift  enkel  kan  worden 
gevolgd in de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen,  verleent  geen enkele 
wetsbepaling het recht om in een eenzijdig verzoekschrift bij het Hof een vorde-
ring aanhangig te maken die de oogmerken van de verzoekster nastreeft.

Het in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden vastgelegde recht op toegang tot de cassatierechter 
kan niet verantwoorden dat over de afwijkingen van de gewone regels inzake de 
ontvankelijkheid  van  de  cassatieberoepen  een  debat  wordt  gevoerd  voor  het 
instellen van het cassatieberoep zelf.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt de verzoekster in de kosten.
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29 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h..Storck, voorzitter – 
Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 78

1° KAMER - 30 januari 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OMVANG - TIJDIGE UITVOERING VAN 
EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP - HANDELEN OF STILZITTEN VAN DE OVERHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VEROORDEELDE PARTIJ - NALATIGHEID 
- GEVOLG

1º Het recht dat eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of 
bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, heeft 
op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn, strekt zich uit tot het recht 
op een tijdige uitvoering van een definitief veroordelende rechterlijke beslissing, hetgeen 
impliceert dat dergelijke beslissing niet abnormaal lang zonder uitwerking mag blijven als  
gevolg van het handelen of stilzitten van enige interne overheid1. (Art. 6.1 EVRM)

2º De partij tegen wie een uitvoerbare rechterlijke beslissing werd uitgesproken en die zelf  
deze beslissing kan uitvoeren, maar nalaat zulks te doen, vermag zich niet te beroepen  
op het recht op de behandeling van haar zaak binnen een redelijke termijn  2.  (Art. 6.1 
EVRM)

(VLAAMS GEWEST T. M.)

ARREST

(A.R. C.05.0585.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele  vrijheden  ("EVRM"),  ondertekend te  Rome op 4 november  1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;

1 Cass., 6 okt. 2005, AR C.03.0146.N, AC, 2005, nr. 486.
2 Ibid.
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- artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 149 en 153 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening", zoals van toepassing voor de wijzigingen door het decreet 
van 4 juni 2003, en voor zoveel als nodig tevens artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 
"houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw" en artikel 68 
van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
zoals van toepassing voor diens opheffing door het decreet van 18 mei 1999;

-  het  algemeen rechtsbeginsel  dat  de  eerbiediging  van  de algemene  beginselen  van 
behoorlijk bestuur voorschrijft.

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters daarin 

zijn hoger beroep tegen het vonnis van 31 oktober 2000 ongegrond verklaren, het vonnis 
van de eerste rechter bevestigen en dienvolgens de verweerders initiële vordering, ertoe 
strekkend de handlichting te bevelen van het door de eiser gelegde uitvoerend beslag op 
roerende goederen, gegrond verklaren en de eiser voorts tot de kosten veroordelen. De 
appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:

"Retroacten
De eerste rechter heeft de retroacten klaar en overzichtelijk weergegeven en ze kunnen 

samengevat worden als volgt:
1) Bij vonnis van 30 december 1985 achtte de Correctionele Rechtbank van Leuven (de 

verweerder) schuldig aan een bouwmisdrijf - oprichting van een paardenstal - en veroor-
deelde hem tot een geldboete  en herstel  van de plaats in zijn vorige staat  binnen een 
termijn van 10 maanden vanaf de datum van het vonnis door afbraak op straffe van een 
dwangsom van 300 frank per dag vertraging in uitvoering van de bevolen maatregel. Zo 
dit niet zou gebeuren, zou de toenmalige gevolmachtigde ambtenaar van het bestuur van 
Stedenbouw in de uitvoering voorzien.

(De verweerder) en het Openbaar Ministerie tekenden beroep aan. Het arrest van de 
dertiende kamer van het hof bevestigde het vonnis en voorzag dat de uitvoering moest 
gebeuren binnen de 10 maanden vanaf de datum van het arrest.

2) Op 6 november 1998 zou een technicus in opdracht van de Administratie van Ruim-
telijke Ordening vastgesteld hebben dat de illegale bouwwerken niet verwijderd waren. 
Hiervan werd aan de (verweerder) geen kennis gegeven.

3) Pas einde 1999 (30 december) werd het arrest betekend, waarna op 31 maart 2000 de 
verkoop, waartegen verzet, werd betekend.

Beoordeling
1) De eerste rechter treedt (de eiser) bij waar (hij) stelt dat zijn eigen vordering naar 

Belgisch  recht  pas  zou  verjaren  in  2008.  Het  hof  (van  beroep)  herneemt  de  perfecte 
analyse van de principes, uiteengezet door de eerste rechter.

2) De eerste rechter stelt dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens rechtstreeks werking geniet en dus ook artikel 6.1 van het EVRM van toepassing 
is, en deze bepaling dus prevaleert op het Belgisch recht waar het stelt dat een onafhanke-
lijke en onpartijdige bij wet ingestelde rechterlijke instantie binnen een redelijke termijn 
dient te oordelen over de toepassing van burgerrechtelijke verplichtingen en rechten van 
de rechtsonderhorigen.

Dit principe is ook van toepassing op de procedure van tenuitvoerlegging van een rech-
terlijke beslissing (Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de arresten Di Pede/ 
Italië van 26 september 1996 en Hornsby / Griekenland van 17 maart 1997, S.E.W. 1997, 
pg. 339).
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De directe werking van het EVRM in België en de voorrang van het verdrag op de nati-
onale wetgeving dient voor wat betreft de verjaringstermijn in casu getoetst te worden aan 
de criteria van artikel 6.1 van het EVRM. Het doel van dit artikel bestaat erin rechtszeker-
heid te bieden aan de rechtsonderhorige aangaande zijn rechten en plichten binnen een 
redelijke  termijn,  evenals  voor  wat  betreft  de uitvoering van de beslissingen dienaan-
gaande anderzijds.

3) Ook in casu zijn de burgerlijke rechten en verplichtingen van (de verweerder) in het 
geding.

Tussen de uitspraak van het arrest (18 februari 1987) en de betekening (30 december 
1999) ligt  een termijn van bijna 13 jaar. De betekening is het eerste initiatief van (de 
eiser) om uitvoering van het arrest te bekomen. Nochtans was de toenmalige gevolmach-
tigde ambtenaar van Stedenbouw door het hof expliciet gemachtigd om van ambtswege 
het  arrest  te  laten  uitvoeren  met  de  mogelijkheid  alle  uitvoeringskosten  op  (de 
verweerder) te verhalen en kon hij tevens, na de termijn van 10 maanden na het arrest, dit 
laten betekenen en de dwangsom laten verbeuren lastens dezelfde.

4) Volgens de hoger geciteerde rechtspraak moet het principe gehuldigd worden dat de 
overheid gehouden is tot een positieve verplichting van loyale tenuitvoerlegging binnen 
een  redelijke  termijn  van  de rechterlijke  beslissing  (R.A.  Lawson,  noot  bij  het  arrest 
Hornsby / Griekenland dd. 19 maart 1997, S.E.W. 1997, pg. 339).

Het redelijk karakter van de duur van de procedure, in casu de uitvoeringstermijn, dient 
beoordeeld in functie van de omstandigheden van de zaak - rekening houdend met de 
criteria bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof - in het bijzonder de ingewik-
keldheid van de zaak, de houding van de verzoeker en die van de bevoegde overheden 
(Hof Mensenrechten dd. 7 december 1999, Bouilly / Frankrijk, E.C.H.R., 4 januari 2000).

5) In deze antwoordt (de eiser) niet op de vraag waarom zolang geen enkel initiatief 
genomen werd. Zelfs zo de mogelijkheid tot ambtshalve afbraak, voorzien in het arrest, 
niet de verplichting impliceert om op te treden, werd in deze zaak geen enkel initiatief tot 
uitvoering genomen noch op het vlak van de betekening, noch op het vlak van de even-
tuele opeising van de dwangsommen.

Er wordt evenmin enige aanvaardbare reden gegeven waarom (de eiser) de door het 
arrest aangeboden instrumenten en drukkingsmiddelen totaal ongebruikt liet gedurende 13 
jaar, zelfs al had (de verweerder) zelf een uitvoeringsplicht.

(De eiser) is er voor verantwoordelijk dat zij de doelgebonden bevoegdheid, voorzien 
in het arrest, niet binnen een redelijke termijn uitvoerde.

Evenwel,  zo  wegens  gewijzigde  stedenbouwkundige  omstandigheden  de  overheid 
afziet van uitvoering, omdat de gevorderde maatregel bijvoorbeeld niet meer verantwoord 
is, blijft het ongemotiveerd en langdurig negeren van een rechterlijke uitspraak zelfs een 
daad van onbehoorlijk bestuur (De Taeye,  S.,  Handhaving ruimtelijke  ordening,  Gent, 
Mys & Breesch, 1999, pg. 82, nr. 197).

6) (De verweerder) heeft dus wel degelijk een rechtmatig belang en het recht om dit 
langdurig negeren en stilzitten te laten toetsen aan het EVRM en meer bepaald aan de in 
artikel 6.1 voorziene redelijke termijn.

Zo hij veroordeeld werd tot afbraak van het illegaal bouwwerk binnen de voorziene 
termijn van 10 maanden, werd aan de overheid ook machtiging gegeven, bij gebreke dit te 
doen,  zelf  over  te gaan  tot  afbraak of  een dwangsom te eisen.  Dit  wijst  erop dat  (de 
verweerder) zich kan en mag vergenoegen met een passieve houding, terwijl hij zich in 
die hypothese wel aan bepaalde risico's blootstelt. In hoofde van (de verweerder) volgt uit 
het arrest geen 'positieve verplichting tot loyale uitvoering' van het arrest.

(De eiser) gaf geen enkel signaal dat zij de uitvoering van het arrest zou benaarstigen, 
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zelfs niet door het binnen een redelijke termijn te laten betekenen.
Hieruit besluit de eerste rechter, dat tegen deze overheid (de verweerder) terecht een 

overschrijding van de redelijke termijn kan inroepen voorzien in het EVRM en dat het 
gelegde beslag dan ook onverenigbaar is met artikel 6.1 van het EVRM en de rechtspraak 
van het Europees Hof dienaangaande. Het hof treedt die zienswijze bij" (p. 2 in fine - p. 5 
van het bestreden arrest),

De appelrechters bevestigen aldus ook de motieven van het beroepen vonnis van de 
beslagrechter, die de verweerders vordering tot opheffing van het gelegde beslag als volgt 
had verantwoord:

"I. Feitelijke en procedurele voorgaanden.
I.1.  Bij  vonnis  van de Correctionele Rechtbank van Leuven  van 30 december  1985 

werd (de verweerder) schuldig bevonden aan een bouwmisdrijf (oprichting van een paar-
denstal) en veroordeeld:

- tot betaling van één geldboete van 100 frank (x60) of een vervangende gevangenis-
straf van 14 dagen, en tot de kosten;

- tot herstel van de plaats in zijn vorige staat binnen een termijn van 10 maanden vanaf 
de datum van het vonnis, door afbraak van de paardenstal en wegruiming van de ervan 
voortkomende materialen, op straffe van een dwangsom van 300 frank per dag vertraging 
in de tenuitvoerlegging van de bevolen herstelmaatregel.

Indien  beklaagde  niet  zelf  overgaat  tot  het  herstel  van  de plaats  in  de vorige  staat 
binnen de hem opgelegde termijn, zal de gevolmachtigde ambtenaar van het bestuur voor 
de stedenbouw van ambtswege in de uitvoering ervan voorzien, aldus het dispositief van 
het vonnis.

(De verweerder) en het openbaar ministerie tekenden beroep aan.
Bij arrest van de dertiende kamer van het Hof van Beroep van Brussel van 18 februari  

1987 werd het eerste vonnis bevestigd, met dien verstande dat de uitvoeringstermijn van 
tien maanden een aanvang neemt vanaf de datum van het arrest.

I.2. Bij proces-verbaal van 6 november 1998 stelde een technicus van de administratie 
van ruimtelijke ordening vast dat (de verweerder) de illegale bouwwerken nog niet had 
verwijderd. Uit het dossier blijkt niet dat aan (de verweerder) kennis werd gegeven van dit 
proces-verbaal.

I.3. Bij exploot van 30 december 1999 werd aan (de verweerder) het arrest van het hof 
van beroep betekend in opdracht van (de eiser).

Volgens  (de  verweerder)  werd  hem op  31  maart  2000  een  bevel  betekend  tot  het 
betalen van de verbeurde dwangsom à rato van 91 dagen aan 300 frank (niet neergelegd 
stuk). Bij exploot van 10 april 2000 werd in opdracht van (de eiser) aan (de verweerder) 
bevel tot betaling gegeven van de som van 42.794 frank (met inbegrip van een dwangsom 
ten  bedrage  van  27.300  frank).  Er  werd  ook  beslag  gelegd  op  een  aantal  roerende 
goederen die deel uitmaakten van de huisdraad van (de verweerder).

I.4. De dagvaarding van 28 april 2000 strekt ertoe:
- te horen zeggen voor recht dat het beslag dat door (de eiser) op de goederen van (de 

verweerder) werd gelegd bij exploot van 10.4.2000 ten onrechte werd gelegd; te horen 
bevelen dat (de eiser) binnen de 8 dagen na het tussen te komen vonnis handlichting van 
het beslag dient te geven, bij gebreke waaraan het tussen te komen vonnis als handlichting 
zal dienen aanzien te worden.

(De  verweerder)  vordert  tevens  de  veroordeling  van  (de  eiser)  tot  betaling  van  de 
gerechtskosten.

II. Beoordeling in rechte
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II.1. Alhoewel de herstelmaatregel behoort tot de strafvordering, is het toch een maat-
regel van burgerlijke aard (Cass. 26 april 1989, geciteerd door De Geyter, L. in 'De ambts-
halve uitvoering van vonnissen tot afbraak in het kader van het stedenbouwdecreet; noot 
bij corr. Tongeren, 18 december 1998, A.J.T. 1999-00, p. 18). Bijgevolg kan men zich 
niet beroepen op de verjaringstermijn voor de straffen zoals bepaald in artikel 92 van het 
strafwetboek, doch enkel op artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

De vordering in hoofde van (de eiser) tot uitvoering van het arrest van het hof van 
beroep is onderhevig aan de tienjarige verjaringstermijn zoals bepaald in artikel 2262bis, 
§1, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangezien deze vordering dateert van voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, neemt de termijn 
van 10 jaar een aanvang op 27 juli 1998, zijnde de datum van inwerkingtreding van de 
wet. De actio iudicati van verweerder verjaart derhalve maar pas in de loop van het jaar 
2008. (De Geyter, L., o.c. p. 17).

II.2. (De verweerder) beroept zich op artikel 6.1 van het Europees Hof voor de rechten 
van de Mens dat bepaalt 'Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen 
of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingeroepen strafvervolging heeft 
eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 
termijn,  door een onafhankelijke  en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij  wet  is 
ingesteld'.

In tegenstelling tot wat (de eiser) stelt beroept (de verweerder) zich niet op het principe 
van rechtsverwerking dat overigens door het Hof van Cassatie niet wordt aanvaard (Cass. 
6 november 1997, R.W. 1999-2000, 707).

II.3. Ingevolge de recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens wordt artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens (hierna EVRM genoemd) - dat rechtstreekse werking geniet - ook van toepassing 
geacht op de procedure van tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing. (Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens arrest Di Pede tegen Italië van 26 september 1996, 
arrest Zappia tegen Italië van 26 september 1996 en arrest Hornsby tegen Griekenland van 
19 maart 1997, S.E.W., 1997, p. 339).

Gezien de directe werking van het EVRM in België en de voorrang van het verdrag op 
de nationale wetgeving dient de in de nationale wet voorziene verjaringstermijn getoetst te 
worden aan de criteria van artikel 6.1 van het EVRM.

Het doel van artikel 6.1 EVRM bestaat erin rechtszekerheid te bieden aan de rechtson-
derhorige aangaande zijn rechten en plichten binnen een redelijke termijn, dit geldt zoals 
gezegd voor het vaststellen van deze rechten en plichten enerzijds en voor het uitvoeren 
van de beslissing dienaangaande anderzijds.

II.4. Ook in casu zijn de burgerlijke rechten en verplichtingen van (de verweerder) in 
het geding.

Tussen de datum van uitspraak van  het arrest  (18.02.1987)  en de betekening ervan 
(30.12.1999) ligt een termijn van bijna 13 jaar. De betekening is, sinds de uitspraak van 
het arrest, het eerste initiatief dat door (de eiser) werd genomen om de uitvoering van het 
arrest  te  bekomen  (de  rechtbank  houdt  geen  rekening  met  het  proces-verbaal  van  6 
november 1998, daar dit niet kan beschouwd worden als een initiatief tot uitvoering en 
(de verweerder) hier ook geen kennis van had); nochtans werd de gevolmachtigde ambte-
naar van het bestuur voor de stedenbouw (die zich vereenzelvigt met (de eiser)) door het 
hof van beroep er expliciet toe gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering van het 
arrest te voorzien, met de mogelijkheid om op eenvoudige wijze alle uitvoeringskosten te 
verhalen op (de verweerder)  (zie de bewoordingen van het arrest  'dat  beklaagde ertoe 
gehouden zal zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop 
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der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat begroot en invorder-
baar  verklaard  door  de  beslagrechter').  Tevens  kon  de  gevolmachtigde  ambtenaar  het 
arrest laten betekenen en de dwangsom laten verbeuren lastens (de verweerder).

II.5. Volgens de hiervoor geciteerde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, dient het principe gehuldigd van een positieve verplichting tot loyale tenuit-
voerlegging binnen een redelijke  termijn van het rechterlijk oordeel in hoofde van de 
overheid (R.A. Lawson, noot bij arrest Horsnby tegen Griekenland van 19 maart 1997, 
S.E.W. 1997, 339).

Het redelijk karakter van de duur van de procedure, in casu uitvoeringstermijn, wordt 
beoordeeld in functie van de omstandigheden van de zaak en rekening houdend met de 
criteria  bepaald  door  de  rechtspraak  van  het  hof  (van  beroep),  in  het  bijzonder  de 
complexiteit van de zaak, de houding van de verzoeker en die van de bevoegde overheden 
(Hof Mensenrechten, 7.12.1999 (Bouilly / Frankrijk, ECHR.,)).

II.6. (De eiser) roept geen argumenten in die verklaren waarom hij zo lang geen enkel 
initiatief heeft genomen.

Het staat  vast  dat  de mogelijkheid  tot  ambtshalve afbraak die voorzien werd  in het 
arrest niet de verplichting impliceert om op te treden (zie de bewoordingen van artikel 68, 
§2, van het decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, thans artikel 
153 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning; De Geyter, L., De ambtshalve uitvoering van vonnissen tot afbraak in het kader van 
het Stedenbouwdrecreet', A.J.T. 1999-00, p. 16) doch in deze zaak werd geen enkel initia-
tief van uitvoering genomen ook op het vlak van de betekening en de eventuele opeising 
van dwangsommen.

In de rechtsleer wordt opgemerkt dat de administratie tot voor kort zelden overging tot 
de uitvoering van ambtswege wegens o. a. beperkte overheidsmiddelen, de omslachtig-
heid van de aanbestedingsprocedures (zie De Taeye, S., De herstelmaatregelen bij bouw-
misdrijven, 1997, p. 57-58).

De beperkte financiële slagkracht van (de eiser) voor zover dit de achterliggende reden 
zou  zijn  voor  haar  passiviteit,  is  geen  dienstig  argument;  (de  eiser)  kan  immers  alle 
uitvoeringskosten verhalen op de in gebreke blijvende beklaagde (...)

(De eiser) heeft van de hem door het arrest aangeboden instrumenten en drukkingsmid-
delen (dwangsom en ambtshalve uitvoering met mogelijkheid van verhaal van de uitvoe-
ringskosten) evenwel totaal geen gebruik gemaakt, en draagt hiervoor zelf de verantwoor-
delijkheid.

Deze doelgebonden bevoegdheid verbonden aan het arrest diende binnen een redelijke 
termijn te worden uitgevoerd.

II.7. De overheid heeft gedurende bijna 13 jaar nagelaten de door haarzelf - met het oog 
op het herstel van de goede ruimtelijke ordening - gevorderde maatregelen uit te voeren. 
Indien  zich  gewijzigde  stedenbouwkundige  omstandigheden  voordoen,  kan  aanvaard 
worden dat de overheid afziet van uitvoering omdat de gevorderde maatregel bijvoorbeeld 
niet meer verantwoord is, doch het ongemotiveerd en langdurig negeren van een uitspraak 
van een rechterlijke instantie is een daad van onbehoorlijk bestuur (zie ook De Taeye, S., 
Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys & Breesch, 1999, p. 82, nr. 197).

(De verweerder) heeft dus wel degelijk een rechtmatig belang en het recht om dit lang-
durig negeren te laten toetsen aan het EVRM en meer in het bijzonder het recht om zich te 
beroepen op de redelijke termijn voorzien in artikel 6.1 van het EVRM. (De verweerder) 
is weliswaar veroordeeld tot afbraak van de kwestieuze paardenstal binnen een termijn 
van 10 maanden na de uitspraak van het arrest, maar het feit dat aan de overheid de mach-
tiging wordt gegeven om zelf over te gaan tot afbraak, en dat er een dwangsom wordt 
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opgelegd wijst  erop dat de beklaagde zich kan en mag vergenoegen met  een passieve 
houding, terwijl hij zich in die hypothese dan wel aan bepaalde (hoofdzakelijk financiële) 
risico's blootstelt. In hoofde van de beklaagde volgt er impliciet uit het arrest geen 'posi-
tieve verplichting tot loyale uitvoering' van de rechterlijke uitspraak. De overheid vroeg 
en bekwam de middelen om de uitvoering te benaarstigen in geval van stilzitten van de 
beklaagde. In casu gaf de overheid zelfs niet het signaal dat zij de uitvoering zou benaar-
stigen door het arrest te laten betekenen.

Hieruit  dient besloten dat indien de overheid geen gebruik gemaakt  van de op haar 
verzoek aangeboden middelen (hierboven omschreven), de beklaagde de overschrijding 
van de redelijke termijn tegen de overheid kan inroepen.

II.8. De periode van 12 jaar en 10 maanden die verlopen is tussen de uitspraak van het 
arrest en de betekening (eerste daad van uitvoering) is onverklaard gebleven. (De eiser) 
geeft  geen  enkele  oorzaak die  deze termijn  zou  kunnen  rechtvaardigen  of  zelfs  maar 
verklaren.

In de context van huidige zaak is deze termijn dan ook niet als redelijke termijn te 
bestempelen zodat (de verweerder) zich terecht beroep op het EVRM.

II.9. In het licht van het voorgaande is de rechtbank dan ook van oordeel dat de vorde-
ring van (de verweerder) gegrond is, gelet op de onverenigbaarheid van het door (de eiser) 
gelegde beslag met artikel 6.1 van het EVRM, en de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens dienaangaande.

In  de  lijn  van  eerdere  rechterlijke  uitspraken  (o.a.  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg 
Brugge, 11 juni 1999, A.R. 99.126/A) is het gevolg van de overschrijding van de redelijke 
termijn dat (de eiser) de uitvoering van het arrest van 18 februari  1987 niet meer kan 
benaarstigen zodat de handlichting wordt  bevolen van het beslag dat op grond van dit 
arrest werd gelegd" (eerste blad tot en met het vierde blad van het beroepen vonnis van 31 
oktober 2000).

Grieven
Te dezen werd niet betwist dat de verweerder door het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel  van  18 februari  1987 strafrechtelijk  werd  veroordeeld  wegens  het  bouwen en 
instandhouden van een paardenstal zonder voorafgaande schriftelijke vergunning, waarbij 
hij, enerzijds, o.m. werd veroordeeld tot het herstel van de plaats in de vorige staat binnen 
een termijn van tien maanden vanaf de datum van het arrest op straffe van verbeurte van 
een dwangsom van 300 frank per dag vertraging, en waarbij, anderzijds, voor recht werd 
gezegd dat, in zoverre de verweerder niet zelf tot het herstel zou overgaan, het bestuur van 
ambtswege in de uitvoering van het vonnis kon voorzien.

Voorts staat vast dat de eiser, ter uitvoering van de aldus aan de verweerder opgelegde 
verplichting  tot  herstel  van  de  plaats  in  de  vorige  staat,  het  voormelde  arrest  op  30 
december 1999 aan de verweerder liet betekenen, waarop de eiser vervolgens beslag liet 
leggen op bepaalde roerende goederen van de verweerder ingevolge de dwangsommen die 
in de periode van 30 december 1999 tot 30 maart 2000 volgens de eiser waren verbeurd 
door de verweerder, die immers in gebreke was gebleven het herstel uit te voeren.

1. Eerste onderdeel
1.1. Het hof van beroep oordeelt, mede door de overname van het standpunt van de 

beslagrechter in het beroepen vonnis, niet naar recht dat de eiser de uitvoering van de in 
het arrest van 18 februari 1987 bevolen herstelmaatregel niet meer kan benaarstigen op 
grond dat de eiser bijna dertien jaar heeft gewacht met deze uitvoering, zodat de redelijke 
termijn in de zin van artikel 6.1 van het EVRM werd geschonden.

Artikel 6.1 van het EVRM waarborgt immers voor iedereen bij het vaststellen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen o.m. het recht op een eerlijke behandeling van de 
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zaak binnen een redelijke  termijn door  een onafhankelijke  en onpartijdige rechterlijke 
instantie.

Hoewel  deze verdragsrechtelijke  bepaling aldus niet  alleen van  toepassing is  op de 
procedure ten gronde, maar ook op de gebeurlijke procedure tot uitvoering van deze of 
gene veroordeling, kan ze niet worden toegepast wanneer de betrokkene die er zich op 
beroept, zelf gerechtigd was om de bewuste veroordeling - binnen een redelijke termijn - 
uit te voeren.

Te dezen staat vast dat de verweerder veroordeeld was tot het herstel door het arrest 
van 18 februari 1987, zodat hij zelf tot de uitvoering van deze beslissing was gehouden.

In die context kon dan ook niet wettig worden geoordeeld dat de eiser de in artikel 6.1 
van het EVRM bedoelde "redelijke termijn" zou hebben geschonden, nu de termijn die 
verstreek alvorens de uitvoering op verzoek van de eiser, als overheid, werd benaarstigd, 
geen inbreuk kon inhouden op de procedurele situatie van de verweerder, die immers zelf 
gerechtigd en zelfs verplicht was om zelf tot de uitvoering over te gaan. M.b.t. de uitvoe-
ring van de in het arrest van 18 februari 1987 bevolen herstelmaatregel kan de verweerder 
dan ook niet worden beschouwd als de titularis van een recht dat niet binnen een redelijke 
termijn werd gehonoreerd.

Hieruit volgt  dat de appelrechters dan ook artikel  6.1 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, schenden.

1.2. Dienaangaande merkt het hof van beroep, in navolging van de beslagrechter in het 
beroepen  vonnis,  evenmin  wettig  op  dat  de  verweerder  zich  kon  beperken  tot  een 
"passieve houding" en geen "positieve verplichting" had om mee te werken aan een loyale 
uitvoering van de desbetreffende veroordeling op grond van de bedenking dat er ten voor-
dele van de eiser, als overheid, een dwangsom aan de veroordeling werd gekoppeld en het 
bestuur  in  het  bewuste  arrest  voorts  tot  ambtshalve  uitvoering  in  de  plaats  van  de 
verweerder werd gemachtigd.

De door de strafrechter overeenkomstig artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 
opgelegde herstelmaatregel (voorheen artikel  68 van het op 22 oktober 1996 gecoördi-
neerde decreet betreffende de ruimtelijke ordening en nog eerder artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962) verplicht de veroordeelde immers wel degelijk zelf tot uitvoering van 
dit herstel,  zonder dat hieraan afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat er ten 
voordele van het bestuur een dwangsom aan de veroordeling werd gekoppeld, noch door 
de omstandigheid  dat  het  bestuur  gemachtigd  werd  tot  ambtshalve  uitvoering van  het 
herstel bij toepassing van artikel 153 van het decreet van 18 mei 1999 mocht de veroor-
deelde, te dezen de verweerder, in gebreke blijven (voorheen artikel  68 van het op 22 
oktober 1996 gecoördineerde decreet betreffende de ruimtelijke ordening en nog eerder 
artikel 65 van de wet van 29 maart 1962).

Hieruit volgt dat de appelrechters door te oordelen dat de verweerder zich kon "verge-
noegen met een passieve houding", de artikelen 149 en 153 van het decreet van 18 mei 
1999 "houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening", zoals van toepassing voor de 
wijzigingen door het decreet van 4 juni 2003, en voor zoveel als nodig tevens artikel 65 
van de wet van 29 maart 1962 "houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedenbouw" en artikel 68 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening, schenden.

Het hof van beroep stoelt zijn beslissing in dit verband bovendien ook op tegenstrijdige 
redenen, die met een afwezigheid van motieven moet worden gelijkgesteld, nu, enerzijds, 
wordt geoordeeld dat de verweerder "zelf een uitvoeringsplicht (had)" (p. 4 in fine van het 
bestreden arrest) en, anderzijds, wordt geoordeeld dat verweerder zich kon "vergenoegen 
met een passieve houding" (p. 5 van het bestreden arrest). Hieruit volgt dat de bestreden 
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beslissing aldus evenmin regelmatig met redenen is omkleed en dienvolgens ook artikel 
149 van de Grondwet schendt.

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 6.1 van het EVRM heeft iedereen bij het vaststellen van zijn 

burgerlijke rechten en verplichtingen o.m. het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak binnen een redelijke  termijn  door een onafhankelijke  en onpartijdige  rechterlijke 
instantie.

De overschrijding van de redelijke termijn bij de uitoefening van een recht impliceert 
evenwel niet dat dit recht zou vervallen of door de titularis ervan, zelfs als dit een over-
heid is, niet meer zou kunnen worden uitgeoefend. Deze sanctie blijkt immers noch uit 
artikel 6.1 van de voormelde verdragsbepaling, noch uit enige andere wettelijke of decre-
tale bepaling of algemeen rechtsbeginsel.

Evenmin is de beslagrechter, krachtens zijn rechtsmacht om bij toepassing van artikel 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek te oordelen over de rechtmatigheid en de regelmatig-
heid van een beslag, ertoe gerechtigd om, bij een door hem vastgestelde overschrijding 
van de redelijke termijn n.a.v. de uitvoering van een rechterlijke beslissing, te oordelen 
dat  de  beslagleggende  schuldeiser  niet  meer  gerechtigd  is  om deze  beslissing  uit  te 
voeren. Te dezen stond immers vast dat er van verjaring van het recht op uitvoering van 
de herstelvordering geen sprake was en dat de actualiteit van de desbetreffende titel als 
zodanig derhalve niet ter discussie kon worden gesteld.

Te  dezen  oordelen  de  appelrechters,  n.a.v.  eisers  hoger  beroep  tegen  de  beroepen 
beslissing  van  de  beslagrechter,  dat  de  eisers  vordering  om het  in  het  arrest  van  18 
februari 1987 bevolen herstel uit te voeren, in beginsel weliswaar slechts zou verjaren in 
de loop van het jaar 2008, doch dat de eiser hoe dan ook de redelijke termijn heeft laten 
verstrijken vooraleer tot deze uitvoering over te gaan.

Deze laatste vaststelling laat evenwel niet toe om op een wettige wijze tot het besluit te 
komen dat de eiser niet meer gerechtigd zou zijn om de uitvoering te benaarstigen van het 
bevolen herstel, aangezien die sanctie door geen enkele verdragsrechtelijke, wettelijke of 
decretale bepaling wordt voorgeschreven noch mogelijk wordt gemaakt.

Door te dezen, in navolging van het beroepen vonnis van de beslagrechter, te oordelen 
dat eiser de uitvoering van het arrest van 18 februari 1987 niet meer kon benaarstigen en 
door dienvolgens de handlichting te bevelen van het n.a.v. die uitvoering gelegde beslag, 
hieruit volgt dat het hof van beroep in het bestreden arrest dan ook artikel 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek en artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten  van  de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden,  ondertekend  te  Rome  op  4 
november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 schendt.

3. Derde onderdeel
De  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur,  die  ook  bindend  zijn  voor  eiser, 

kunnen in de regel geen afwijking van de wet rechtvaardigen.
Het  hof  van  beroep kon  te  dezen,  in  navolging  van de beroepen beslissing van  de 

beslagrechter, de eiser dan ook niet wettig het recht ontzeggen om de uitvoering van het 
arrest van 18 februari 1987 na te streven op grond dat "het ongemotiveerd en langdurig 
negeren van een rechterlijke uitspraak" een daad van onbehoorlijk bestuur zou opleveren.

Nu in het bestreden arrest uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat eisers vordering om het in 
het  arrest  van  18 februari  1987 bevolen  herstel  uit  te  voeren  in  beginsel  slechts  zou 
verjaren in de loop van het jaar 2008, kon het hof van beroep, als beslagrechter in hoger 
beroep,  mede  gelet  op  zijn  rechtsmacht  om bij  toepassing  van  artikel  1498  van  het 
Gerechtelijk Wetboek te oordelen over de rechtmatigheid en de regelmatigheid van een 
beslag,  dan ook niet wettig oordelen dat de beslagleggende schuldeiser, ingevolge een 
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vastgestelde inbreuk op de beginselen van behoorlijk bestuur bij de uitvoering van een 
rechterlijke beslissing, niet meer gerechtigd is om deze beslissing uit te voeren. Door de 
beweerde  inbreuk  op  de  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  kon  de  actualiteit  van  de 
desbetreffende  titel  als  zodanig,  nl.  het  arrest  van  18  februari  1987,  immers  niet  ter 
discussie worden gesteld.

Bovendien kan het uitvoeren van een rechterlijke beslissing, zelfs na verloop van tijd, 
hoe dan ook niet worden beschouwd als strijdig met de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur, aangezien die uitvoering ertoe strekt een einde te stellen aan een onwettige 
toestand, zoals te dezen aan de door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte wederrechte-
lijke ruimtelijke toestand.

Door te dezen, in navolging van het beroepen vonnis van de beslagrechter, te oordelen 
dat de eiser de uitvoering van het arrest van 18 februari 1987 niet meer kon benaarstigen 
en door  dienvolgens  de handlichting  te  bevelen  van  het  n.a.v.  die  uitvoering  gelegde 
beslag, hieruit volgt dat het hof van beroep in het bestreden arrest dan ook artikel 1498 
van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur voorschrijft schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

1. De verweerder werpt op dat het eerste onderdeel van het middel onnauw-
keurig is in zoverre het een schending aanvoert van de artikelen 149 en 153 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, zoals van toepassing voor de wijzigingen door het decreet van 4 juni 2003, 
van artikel 68 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor diens opheffing door het decreet 
van 18 mei 1999 en van artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw. Het onderdeel  zou 
immers niet met de vereiste nauwkeurigheid aanduiden waarin deze bepalingen 
zouden geschonden zijn.

2. Het onderdeel voert aan dat uit deze wetsbepalingen volgt dat de dader van 
een bouwmisdrijf zelf verplicht is om de door de strafrechter opgelegde herstel-
maatregel uit te voeren. Het preciseert aldus in welk opzicht de bestreden beslis-
sing een schending uitmaakt van deze wetsbepalingen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Onderdeel

3.  Krachtens  artikel  6.1  EVRM heeft  eenieder  bij  het  vaststellen  van  zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op de behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn.

4. Dit recht strekt zich uit tot het recht op een tijdige uitvoering van een defini-
tieve  veroordelende  rechterlijke  beslissing,  hetgeen  impliceert  dat  dergelijke 
beslissing niet abnormaal lang zonder uitwerking mag blijven als gevolg van het 
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handelen of stilzitten van enige interne overheid.

5.  De  partij  tegen  wie  een  uitvoerbare  rechterlijke  beslissing  werd  uitge-
sproken en die zelf deze beslissing kan uitvoeren, maar nalaat  zulks te doen, 
vermag zich op dat recht niet te beroepen. 

6. Het arrest stelt vast dat:

-  de  Correctionele  Rechtbank  te  Leuven  de  verweerder  bij  vonnis  van  30 
december 1985 schuldig achtte aan een bouwmisdrijf en hem veroordeelde tot 
een geldboete en tot het herstel  van de plaats in zijn vorige staat  binnen een 
termijn van 10 maanden vanaf de datum van het vonnis door afbraak op straffe 
van een dwangsom van 300 frank per dag vertraging;

-  indien  het  herstel  in  de  vorige  staat  niet  zou  gebeuren,  de  toenmalige 
gemachtigde ambtenaar in de uitvoering kon voorzien;

- het hof van beroep het vonnis op 18 februari 1987 integraal bevestigde maar 
bepaalde dat de uitvoering van het vonnis moest gebeuren binnen 10 maanden 
vanaf de datum van het arrest;

-  op 6 november 1998 een technicus  in opdracht van de Administratie van 
Ruimtelijke Ordening zou vastgesteld hebben dat de illegale bouwwerken niet 
verwijderd waren en dat hiervan aan de verweerder geen kennis werd gegeven;

-  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  pas  einde  1999  (meer  bepaald  op  30 
december  1999)  werd  betekend,  waarna  op  31  maart  2000 de  datum van  de 
verkoop van de goederen, die werden in beslag genomen wegens de niet-betaling 
van de opeisbare dwangsommen, werd betekend;

- de verweerder op 28 april 2000 verzet deed tegen de verkoop.

7. Het arrest oordeelt dat:

- de verweerder wel degelijk een rechtmatig belang en een recht heeft om dit 
langdurig negeren en stilzitten te laten toetsen aan het EVRM en meer bepaald 
aan de in artikel 6.1. EVRM voorziene redelijke termijn;

- de eerste rechter terecht heeft besloten dat de verweerder tegen de eiser een 
overschrijding van de redelijke termijn kan inroepen voorzien in het EVRM en 
dat het gelegde beslag om die reden onverenigbaar is met artikel 6.1. van het 
EVRM;

- "zo (de verweerder) werd veroordeeld tot afbraak van het illegaal bouwwerk 
binnen de voorziene termijn van 10 maanden, werd aan de overheid ook machti-
ging gegeven, bij gebrek dit te doen, zelf over te gaan tot afbraak" en "dit (erop) 
wijst  dat  (de  verweerder)  zich  kan  en  mag  vergenoegen  met  een  passieve 
houding".

8. Het arrest dat het vereiste van de redelijke termijn toepast ten gunste van de 
partij die definitief veroordeeld werd bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing 
en die de mogelijkheid had die beslissing zelf uit te voeren, maar naliet zulks te 
doen, is niet naar recht verantwoord.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

30 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse. 

Nr. 79

1° KAMER - 30 januari 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BRANDVERZEKERING - DERDE - 
VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR - AARD

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - WET DIE EEN KORTERE VERJARINGSTERMIJN INVOERT - RECHT 
ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET - AANVANG

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERJARING - WET DIE EEN KORTERE 
VERJARINGSTERMIJN INVOERT - RECHT ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET - 
AANVANG

1º Artikel 68, derde lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst,  dat een bijzondere 
toepassing is van artikel 86 van deze wet, verleent aan de derden, ingeval van brand in 
een gebouw,  een rechtstreekse vordering  tegen de verzekeraar  van het  verhaal  van 
derden.  (Artt.  68,  derde  lid,  en  86,  Wet  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst)

2º en 3° Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering een  
kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet en het betrokken recht voor de  
inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever geen bijzondere regel 
van inwerkingtreding heeft bepaald, begint de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen, weze het dat dit een eerder ingetreden 
verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen1. (Art. 2, B.W.)

(ETHIAS GEMEEN RECHT T. DEXIA VERZEKERINGEN BELGIË n.v. e.a.)

1 Zie Cass., 24 jan. 1997, AR C.96.0068.N, AC, 1997, nr. 47; Cass., 7 nov. 1997, AR C.96.0276.F, 
AC 1997, nr. 458; Cass., 12 feb. 2007, AR S.06.0041.F, AC, 2007, nr. 81.
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ARREST

(A.R. C.06.0234.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voeren in haar verzoekschrift twee middelen aan. 

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
-  artikel  34,  §2,  van de wet  van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

(WLVO);
- artikel 1138, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbe-

ginsel genoemd;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied van het recht van verdediging;
- artikel 1138, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbe-

ginsel genoemd, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Gedeeltelijk  bij  bevestiging  van  het  vonnis  in  eerste  aanleg  veroordeelt  het  aange-

vochten arrest van 28 september 2004 de eiseres Ethias Verzekering tot betaling, telkens 
met interesten en kosten, 

(...)
Het arrest veroordeelt de eiseres t.o.v. voormelde verweerders op grond dat hun vorde-

ringen tijdig ingesteld werden en niet verjaard waren en op grond dat het vertrekpunt van 
de verjaringstermijn van hun vorderingen niet de dag van het schadegeval, 14 december 
1991, was, maar de datum, 23 juni 1995, van het vonnis van de correctionele rechtbank 
dat D.B.vrijsprak en de data (14 en 15 mei 1992) waarop de schade van de benadeelden 
begroot was.

Het  arrest  verklaart  de  vordering  van  voormelde  verweerders  tegen  de  eiseres  niet 
verjaard in het bijzonder op grond van volgende overwegingen (p. 17, onderaan, t.e.m. 
19).

"De benadeelden beschikken over een rechtstreekse vordering ten aanzien van Ethias 
Verzekering voor feiten die zich voor 1 januari 1993 hebben voorgedaan.

4.2.  Krachtens  artikel  34,  §2,  WLVO,  onder  voorbehoud  van  bijzondere  wettelijke 
bepalingen,  verjaart  de vordering die voortvloeit  uit het  eigen recht dat de benadeelde 
tegen  de verzekeraar  heeft  krachtens  artikel  86 door  verloop van  vijf  jaar,  te  rekenen 
vanaf het schadeverwekkend feit  of,  indien er misdrijf  is,  vanaf de dag waarop  dit  is 
gepleegd. Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf 
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dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Die verjaring wordt overeenkomstig artikel 35, §4, WLVO, gestuit zodra de verzeke-
raar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen voor de 
door hem geleden schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de 
benadeelde  schriftelijk  kennis  geeft  van  zijn  beslissing  om te  vergoeden  of  van  zijn 
weigering. De verjaring kan worden geschorst gedurende de tussen de schadelijders en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar gevoerde onderhandelingen.

De verjaringstermijn vangt te dezen niet aan vanaf de dag van het schadegeval, zijnde 
14 december 1991 nu op dat ogenblik de schadelijders nog geen kennis van de juiste 
omvang van hun schade hadden. Bovendien was de heer M.D.B., verzekerde van Ethias 
Verzekering beticht van het feit  te Kontich in de nacht van 13 op 14 december 1991, 
buiten de gevallen in artikel  510 Strafwetboek omschreven,  opzettelijk een onroerende 
eigendom die in dat artikel is vermeld vernield te hebben door het veroorzaken van een 
ontploffing, te dezen de woning, gelegen te Kontich, Edegemsesteenweg 136, toebeho-
rende aan hemzelf en aan J.R., de ontploffing bij nacht veroorzaakt zijnde en de dader niet 
moetende vermoeden  dat  zich aldaar op het ogenblik  van de ontploffing  een of  meer 
personen bevonden. D.B.werd hiervan vrijgesproken door de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen  op  23  juni  1995.  Op  dat  ogenblik  wisten  de  benadeelden  dat  zij  hun 
aanspraken ten aanzien van Ethias Verzekering konden laten gelden.

De  brief  van  30  december  1991  waarbij  Ethias  Verzekering  aan  haar  verzekerden 
meedeelde dat zij tussenkomst weigerde, kan te dezen niet als vertrekpunt voor de verja-
ringstermijn van de vordering van de benadeelden gelden.

4.3. De schade van V. werd volgens proces-verbaal van schatting vastgesteld op 15 mei 
1992, deze van C. werd door gerechtsdeskundige Huys begroot bij verslag van 14 mei 
1992. Slechts na die vaststellingen kenden de benadeelden hun recht en begint de termijn 
van 5 jaar te lopen. Voordien kon de nv Volksverzekering evenmin tot uitkeringen aan 
haar  verzekerden  overgaan.  Ze  diende tijdig hun verzoekschrift  tot  vrijwillige  tussen-
komst in op 18 februari 1997 waarin zij te kennen gaven aanspraak te zullen maken op 
schadevergoeding.

4.4. De voorgelegde schattingen met betrekking tot de schade van V. dateren van in de 
loop van 1992. Voor de eerste rechter werd binnen de vijf jaar na voormeld vonnis van 23 
juni 1995 op 11 maart  1998 een verzoekschrift  tot vrijwillige tussenkomst  door de nv 
AGF Belgium Insurance en V. ingediend. De vorderingen van V. en van de nv AGF Insu-
rance ten aanzien van Ethias Verzekering werden tijdig ingesteld.

(...)
Artikel 86 WLVO is te dezen van toepassing.  De benadeelden beschikken over een 

rechtstreekse vordering voor feiten die voor 1 januari 1993 gebeurden. Deze vorderingen 
zijn zoals gezegd toelaatbaar behoudens de weerhouden verjaring ten aanzien van V. en 
de  nv  AGF Belgium Insurance  die  hun  vordering  laten  rusten  op  artikel  68  WVLO, 
minstens op artikel 38 van de wet van 11 juni 1874".

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet en van artikel 1138, 4°, 

van het Gerechtelijk Wetboek.
Het aangevochten arrest  van 28 september 2004 dat de eiseres veroordeelt  t.o.v.  de 

verweerders de nv AGF Belgium Insurance en Karel V., is met een tegenstrijdigheid in de 
redengeving en beschikkingen behept, nu het, enerzijds, zegt dat de vorderingen van deze 
verweerders tegen eiseres tijdig werden ingesteld (p. 19, nr. 4.4. in fine) en ontvankelijk 



318 HOF VAN CASSATIE 30.1.09 - Nr. 79 

zijn (p. 35, midden), doch, anderzijds, overweegt dat de rechtstreekse vorderingen van de 
benadeelden "toelaatbaar (zijn) behoudens de weerhouden verjaring ten aanzien van V. en 
de  nv  AGF Belgium Insurance  die  hun  vordering  laten  rusten  op  artikel  68  WLVO, 
minstens op artikel 38 van de wet van 11 juni 1974".

Het is inderdaad tegenstrijdig te overwegen dat de vordering van de verweerders Karel 
V.  en de nv AGF Belgium Insurance,  enerzijds,  tijdig  ingesteld  werd  en,  anderzijds, 
verjaard was.

Wegens deze tegenstrijdigheid is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het 
artikel  149 van de gecoördineerde Grondwet, en artikel  1138, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Het arrest erkent (p. 17, laatste al. en p. 18, al. 1) dat overeenkomstig artikel 34, §2, 

WLVO  en  onder  voorbehoud  van  bijzondere  wettelijke  bepalingen  de  vordering  die 
voortvloeit  uit  het  eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar  heeft  krachtens 
artikel 86, verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit 
of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Het arrest overweegt ook (p. 18, al.  1) dat overeenkomstig voormeld artikel 34, §2, 
voor de benadeelde die bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van 
zijn recht tegen de verzekeraar, de termijn pas vanaf dat tijdstip begint te lopen.

Het arrest antwoordt echter niet op de syntheseappelconclusie van de eiseres waarin op 
pagina 11, midden, gesteld was dat de benadeelden "moeilijk kunnen ontkennen op of 
omstreeks 14 december 1991 'kennis' gekregen te hebben van hun recht tegen de verzeke-
raar. Betrokkenen hadden kennis van de schade en de identiteit van (de eiseres)".

Het arrest bevestigt noch ontkent dat de getroffenen op of omstreeks 14 december 1991 
kennis hadden, enerzijds, van hun schade dus van het bestaan van hun schade (ongeacht 
de schatting of begroting ervan) en, anderzijds, van de identiteit van de eiseres.

Het  arrest  bevestigt  of  ontkent  evenmin  dat  de  getroffenen  op  of  omstreeks  14 
december 1991 kennis hadden van hun recht tegen de eiseres, omdat zij alsdan kennis 
hadden van het bestaan van hun schade en van de identiteit van de eiseres.

Het arrest is bijgevolg wegens gebrek aan antwoord op voormeld middel uit de synthe-
seappelconclusie van eiseres niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet.

Derde onderdeel
Schending van artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst
1. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt in artikel
34, §2: "Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, verjaart de vordering 

die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel  86 door  verloop  van  vijf  jaar,  te  rekenen  vanaf  het  schadeverwekkend  feit  of, 
indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Indien  de benadeelde evenwel  bewijst  dat  hij  pas  op een later  tijdstip  kennis  heeft 
gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijd-
stip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schade-
verwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd".

Het vertrekpunt van voormelde verjaringstermijn is in de regel aldus het schadeverwek-
kend feit of indien er misdrijf is, de dag waarop dit is gepleegd.
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Hieraan wordt  geen afbreuk gedaan door het enkele feit  dat  voormeld recht van de 
benadeelde tegen de verzekeraar zou betwist zijn of zou kunnen betwist worden bijvoor-
beeld op grond van de bewering dat de verzekerde het schadegeval opzettelijk veroor-
zaakte. Hieraan wordt evenmin afbreuk gedaan door het enkele feit dat bij de aanvang van 
voormelde verjaringstermijn de juiste omvang van de schade nog niet zou gekend of vast-
gesteld zijn of de vergoeding van de schade nog niet bepaald zou zijn.

Enkel  indien  de  benadeelde  bewijst  dat  hij  pas  op  een  later  tijdstip  kennis  heeft 
gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de verjaringstermijn - conform alinea 
2 van artikel 34, §2, - pas te lopen vanaf dat tijdstip.

Deze versoepeling van het vertrekpunt van de vijfjarige verjaringstermijn in alinea 2 
van artikel 34, §2, geldt enkel voor de gevallen waarin de benadeelde gewoonweg in de 
onmogelijkheid was om zijn vordering tegen de verzekeraar eerder in te stellen, bijvoor-
beeld voor  de gevallen  waarin  de benadeelde onwetend  was  van  het  bestaan (niet  de 
begroting) van de schade of van de identiteit van de aansprakelijke of zijn verzekeraar.

Voor de benadeelde die van meet af aan kennis had van het bestaan van de schade en 
van de identiteit van de verzekeraar en dus van zijn recht tegen de verzekeraar, wordt het 
vertrekpunt  van  de  verjaringstermijn  van  zijn  vordering  tegen  de  verzekeraar  aldus 
bepaald in alinea 1 en niet in alinea 2 van voormeld artikel 34, §2, WLVO.

2. Het aangevochten arrest van 28 september 2004 erkent (p. 17, laatste al. en p. 18, al. 
1) dat krachtens artikel 34, §2, WLVO, en onder voorbehoud van bijzondere wettelijke 
bepalingen de vordering die voortvloeit  uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de 
verzekeraar heeft krachtens artikel 86, verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf 
het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Het arrest erkent eveneens (p. 18, al. 1) dat indien de benadeelde evenwel bewijst dat 
hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, de 
termijn pas begint te lopen vanaf dat tijdstip.

Het arrest stelt tevens vast dat de vorderingen tegen de eiseres ingesteld werden, ener-
zijds, op 18 februari 1997 door de verweerders V., C. en de nv De Volksverzekering en, 
anderzijds, op 11 maart 1998 door verweerders V. en de nv AGF Belgium Insurance (p. 
19, al. 1 en 2).

3. Het aangevochten arrest stelt vervolgens vast (p. 10, al. 2) dat deze zaak betrekking 
heeft op een ontploffing gevolgd door brand in een woning op 14 december 1991 waar-
door deze woning volledig vernield werd en meerdere woningen in de omgeving schade 
leden,  en ontkent  niet  dat  de benadeelden op of  omstreeks  14 december  1991 kennis 
hadden van het bestaan van hun schade en van de identiteit van de eiseres.

Het  arrest  kon  vervolgens  niet  wettig  oordelen  dat  de  vorderingen  van  voormelde 
verweerders  niet  verjaard  waren,  (p.  18,  al.  3)  dat  de  litigieuze verjaringstermijn  niet 
aanving op de dag van het schadegeval, 14 december 1991, en weze het impliciet doch 
zeker - (p. 18, al. 3 in fine, en p. 19, al. 1) dat de benadeelden op 14 december 1991 geen  
kennis hadden van hun recht tegen de eiseres, zelfs niet nu het arrest tevens overwoog:

(1) (p. 18, al. 3) dat de schadelijders op de dag van het schadegeval, 14 december 1991, 
nog geen kennis hadden van de juiste omvang van hun schade;

(2) (p. 18, al. 3) dat M.D.B., verzekerde van de eiseres, op 23 juni 1995 door de correc-
tionele rechtbank vrijgesproken werd van het opzettelijk veroorzaakt hebben van voor-
melde ontploffing;

(3) (p. 19, al. 1) dat de schade van de verweerster V. in een proces-verbaal van schat-
ting vastgesteld werd op 15 mei 1992, deze van de verweerder C. door gerechtsdeskun-
dige Huys in het verslag van 14 mei 1992, en hun verzekeraar de nv Volksverzekering pas 
vanaf dan kon overgaan tot uitkeringen aan haar verzekerden;
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(4) (p. 19, al. 2) dat de voorgelegde schattingen met betrekking tot de schade van de 
verweerder V. dateren van in de loop van 1992.

Het enkele feit dat de benadeelden op 14 december 1991 kennis hadden van het bestaan 
van hun schade en van de identiteit van de eiseres, volstond immers opdat het vertrekpunt 
van de verjaringstermijn van hun vordering tegen de eiseres 14 december 1991 was over-
eenkomstig alinea 1 van voormeld artikel 34, §2.

Het feit  dat M.D.B., verzekerde van de eiseres, voor de strafrechter waar  de eiseres 
geen partij was, vervolgd en vrijgesproken werd van het opzettelijk veroorzaakt hebben 
van de litigieuze ontploffing, doet hieraan geen afbreuk.

Het feit dat de benadeelden op 14 december 1991 geen kennis hadden van de juiste 
omvang van hun schade of het bedrag dat hun schade kon vergoeden.

Het aangevochten arrest kon derhalve niet wettig oordelen dat de litigieuze verjarings-
termijn niet aanving op de dag van het schadegeval, 14 december 1991, en de vorderingen 
van de verweerders de nv De Volksverzekering thans de nv Dexia Verzekeringen België, 
M. V. en H. C. ingesteld op 18 februari 1997 en de vorderingen van de verweerders de nv 
AGF De Schelde thans de nv AGF Belgium Insurance en Karel V. ingesteld op 11 maart 
1998 niet verjaard waren.

Het arrest is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt artikel 34, §2, van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Vierde onderdeel
Schending  van  artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  van  het  algemeen 

rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, 
zoals vervat in voormeld artikel, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
het recht van verdediging.

Overeenkomstig  artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  en  het  algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, 
kan de rechter het vertrekpunt van de termijn van verjaring van de rechtstreekse vordering 
die de benadeelde conform artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst tegen de verzekeraar heeft en waarbij die verjaring conform artikel 34, 
§2, van laatstgenoemde wet normaliter vijf jaar beloopt, niet ambtshalve en zonder dat de 
benadeelden dit vorderden bepalen op de datum van de schadebegroting.

In  zoverre  de  rechter  dit  vertrekpunt  toch  ambtshalve  en  zonder  dat  een  partij  dit 
vorderde, op de datum van de schadebegroting bepaalt, moet hij partijen minstens de gele-
genheid bieden zich te verdedigen tegen dit ambtshalve bepaalde vertrekpunt.

In haar syntheseappelconclusie had de eiseres gesteld (p. 10, onderaan) dat de vorde-
ringen die de benadeelden tegen haar ingesteld hadden meer dan vijf jaar na de litigieuze 
gasontploffing op 14 december 1991, verjaard waren, vermits hun vorderingen verjaard 
waren  door  verloop  van  vijf  jaar  vanaf  het  schadeverwekkend  feit,  of,  indien  er  een 
misdrijf was, vanaf de dag waarop dit werd gepleegd.

Volgens de eiseres waren aldus de vorderingen ingesteld door onder andere de verweer-
ders de nv De Volksverzekering thans de nv Dexia Verzekeringen België, mevrouw M. V. 
en de heer  H.  C.  bij  verzoekschrift  van  18 februari  1997 tot  vrijwillige  tussenkomst, 
verjaard.

Geen enkele partij had in appelconclusie laten gelden dat het vertrekpunt van de verja-
ringstermijn  van  de  rechtstreekse  vordering  van  de  benadeelde  tegen  de  verzekeraar 
waarvan sprake in voormeld artikel 34, §2, WLVO, de datum van de schadebegroting zou 
zijn.

Er was wel beweerd dat dit vertrekpunt de datum was van het vonnis van de correctio-
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nele rechtbank van 23 juni 1995 zoals blijkt uit pagina 4, onderaan, van de gezamenlijke 
"Beroepsbesluiten" van de verweerders de nv DVV-Verzekeringen, V. en C..

Het aangevochten arrest van 28 september 2004 beslist bijgevolg ambtshalve en zonder 
dat de verweerders dit gevorderd hadden, dat de vertrekdatum van de verjaringstermijn 
van de rechtstreekse vordering van de verweerders tegen de eiseres de datum was van de 
schadebegroting, met name voor de verweerster V. en haar verzekeraar de nv De Volks-
verzekering thans de nv Dexia Verzekeringen België, 15 mei 1992 zijnde de datum van 
het proces-verbaal van schatting en voor verweerder C. en zijn verzekeraar eveneens de 
nv De Volksverzekering thans de nv Dexia Verzekeringen België, 14 mei 1992 zijnde de 
datum van het verslag van gerechtsdeskundige Huys.

Door het  vertrekpunt  van voormelde  verjaringstermijn  ambtshalve  te  bepalen op de 
datum van de schadebegroting zonder dat de verweerders dit gevorderd hadden, doet het 
arrest uitspraak over een niet gevorderde zaak en schendt het artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk  Wetboek  alsook  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  autonomie  van  de 
procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals vervat in voormeld artikel 1138, 2°.

Door de eiseres niet de gelegenheid geboden te hebben zich te verdedigen tegen het 
ambtshalve bepaalde vertrekpunt van voormelde verjaringstermijn, m.n. de datum van de 
schadebegroting, schendt het arrest eveneens het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied 
voor het recht van verdediging.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbe-

ginsel genoemd, zoals vervat in voormelde artikel 1138, 2°.
Aangevochten beslissingen
Gedeeltelijk  bij  bevestiging  van  het  vonnis  in  eerste  aanleg veroordeelt  het  aange-

vochten arrest van 28 september 2004 de eiseres Ethias Verzekering tot betaling, telkens 
met interesten en kosten,

(1) aan de nv De Volksverzekering thans de nv Dexia Verzekeringen België van 12.046 
frank thans 298,61 euro en 767.123 frank thans 19.016,71 euro;

(2) aan M. V. van 6.292 frank thans 155,97 euro;
(3) aan H. C. van 6.292 frank thans 155,97 euro;
(4) aan de nv Axa Belgium van 48.917,84 euro;
(5)  aan de nv KBC-Verzekeringen,  handelend als  verzekeraar  van  Vissenaekens  en 

Janssens, van 28.587,58 euro;
(6) aan de nv KBC-Verzekeringen, handelend als verzekeraar van het Vrij Technisch 

Instituut, van 357,61 euro.
Het arrest veroordeelt de eiseres t.o.v. voormelde verweerders op grond dat de verze-

kerden van de eiseres, de echtgenoten de B.-R., op grond van artikel 1384, alinea 1, van 
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk waren omwille van hun gebrekkige woning.

Het arrest overweegt in het bijzonder
"Dat  op  14  december  1991  de  woning  van  de  consorten  De  B.-R.  ingevolge  een 

ontploffing, gevolgd door brand, volledig werd vernield. Meerdere woningen in de omge-
ving hebben hierdoor schade geleden.

"De consorten De B.-R. hebben een brandverzekeringspolis onderschreven bij Ethias 
Verzekering (...)".

"Het strafonderzoek vermeldt dat verschillende bewoners die kort na de ontploffing ter 
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plaatste zijn gekomen, op de eerste verdieping een blauwe steekvlam hebben gezien op de 
plaats waar de gaskachel werd teruggevonden.

Deskundige Huys vermeldt in zijn verslag: 'Terecht merkt expert Fiems op dat uit het 
onderzoek  nergens  kan  worden  gehaald  in  welke  stand  de  hoofdkraan  stond  bij  de 
ontploffing'.  Het  aanvullend  strafonderzoek  door  Ethias  Verzekering  meegedeeld, 
verschaft hierover uitsluitsel.

"Volgens het strafonderzoek verklaarde D.B.op 15 mei 1992 dat hij op 13 december 
1991 rond 9 uur een bad had genomen, dat de hoofdkraan van de gasmeter in open stand 
stond sinds de maandag voor de feiten en dat hij na zijn bad vrijdagmorgen de hoofdgas-
kraan dichtdraaide. Dit gegeven wordt tegengesproken in het daaropvolgend strafonder-
zoek. Brandweercommandant VDV, hierin op 21 oktober 1994 bijgetreden door de hoofd-
ingenieur van wacht GC, verklaarde op 20 oktober 1994 dat na de ontploffing de gaskraan 
in de garage duidelijk openstond en dat het opgeroepen personeel van IGAO de gasmeter 
in gesloten toestand heeft verzegeld. Na het nemen van het bad werd derhalve de hoofd-
gaskraan niet dicht gedraaid. Bij gebreke van nadere gegevens blijkt niet dat het open-
staan van de hoofdgaskraan op zich tot ontploffing kon leiden. Die hoofdgaskraan stond 
blijkbaar zonder verdere schadelijke gevolgen gedurende enkele dagen open. Het open-
staan van de hoofdgaskraan liet wel het vrijkomen van gas langs welke weg ook, moge-
lijk. De steekvlam op de eerste verdieping in de living wijst op ontsnappend gas. Met de 
eerste rechter wordt aangenomen dat de ontploffing alleen maar kan zijn ontstaan door het 
vrijkomen  van  gas  dat  op de  eerste  verdieping  met  een ontstekingsbron  in  aanraking 
kwam. Een gas - luchtmengsel is explosief. Terecht betogen sommige benadeelden dat 
een  woning  met  dergelijk  explosief  mengsel  gebrekkig  is,  ongeschikt  voor  normaal 
gebruik en aan derden schade kan bezorgen. Zonder dit gebrek was de schade niet veroor-
zaakt.  De consorten De B.-R.  zijn  eigenaars  en bewaarders  van  hun woning.  Zij  zijn 
aansprakelijk op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek".

Grieven
Schending van artikel  1138, 2°,  van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 

rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, 
zoals vervat in voormeld artikel.

Overeenkomstig  genoemd  artikel  en  het  beschikkingsbeginsel  mag  de  rechter  geen 
uitspraak doen over niet gevorderde zaken noch de (rechts)-feiten van de vordering en 
derhalve de oorzaak van de vordering ambtshalve wijzigen.

De verweerders H. C., M. V., de nv DVV-Verzekeringen thans de nv Dexia Verzeke-
ringen België, de nv AXA Belgium en de nv KBC-Verzekeringen hadden de veroordeling 
van de eiseres gevorderd op grond van artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek 
omwille van een gebrekkige gasinstallatie.

Tot staving van hun vordering op grond van voormeld artikel 1384, alinea 1, schreven 
verweerders C., V. en de nv DVV-Verzekeringen in hun gezamenlijke "Beroepsbesluiten" 
dat D.B."als juridische bewaarder van de gasinstallatie moet beschouwd worden" en "dat 
een installatie waarvan  gas  ontsnapt duidelijk behept is  met  een intrinsiek gebrek (...) 
vermits het niet overeenkomt met het model van een normale gasinstallatie".

Tot  staving  van  haar  vordering  op grond  van  voormeld  artikel  1384,  alinea 1,  had 
verweerster  de  nv  AXA  Belgium  in  haar  "Syntheseconclusie  in  hoger  beroep"  laten 
gelden dat " de gasinstallatie (..) als een gebrekkige zaak (dient) te worden bestempeld", 
dat er "een abnormale gedraging van de gasinstallatie (was)" en dat de oorzaak van het 
schadegeval "een gebrek aan de gasinstallatie (was)".

De verweerster de nv KBC-Verzekeringen, handelend als verzekeraar van de echtge-
noten Vissenaekens-Janssens had in haar "Conclusie in hoger beroep" tot staving van haar 
vordering op grond van artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek op pagina 9 
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laten gelden dat  "de  gaskachel  en/of  de gastoever  een intrinsiek gebrek  moet  hebben 
vertoond".

De  verweerster  de  nv  KBC-Verzekeringen,  handelend  als  verzekeraar  van  het  Vrij 
Technisch Instituut, had in haar "Conclusie in hoger beroep" tot staving van haar vorde-
ring op grond van voormeld artikel 1384, alinea 1, op pagina 3, midden, laten gelden dat 
"het bezit van deze gebrekkige leiding en/of aansluiting de toepassing mee(brengt) van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek".

Alle voormelde de verweerders hadden bijgevolg in het kader van artikel 1384, alinea 
1,  van  het  Burgerlijk  Wetboek als (rechts-) feit  waarop  hun vordering steunde en als 
oorzaak  van  hun  vordering  de  gebrekkige  gasinstallatie  opgegeven  en  geenszins  de 
gebrekkige woning.

Het aangevochten arrest van 28 september 2004 verklaart  hun vorderingen tegen de 
eiseres geheel of gedeeltelijk gegrond op grond van de vaststellingen dat de consorten De 
B.-R.  op grond  van  artikel  1384,  alinea 1,  van  het  Burgerlijk  Wetboek aansprakelijk 
waren, als eigenaars en bewaarders van hun met een explosief gasluchtmengsel gevulde 
woning die gebrekkig was, ongeschikt voor normaal gebruik en aan derden schade kon 
bezorgen.

Door  de  gebrekkige  woning  in  de  zin  van  artikel  1384,  alinea  1,  ambtshalve  als 
(rechts-)  feit  en  als  oorzaak  van  de  vordering  van  voormelde  verweerders  te  nemen, 
zonder dat voormelde verweerders dit gevorderd hadden, vermits zij enkel de gebrekkige 
gasinstallatie als (rechts-) feit en als oorzaak van hun vordering aangeduid hadden, doet 
het aangevochten arrest uitspraak over een niet-gevorderde oorzaak en schendt het artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Nu voormeld (rechts-) feit en voormelde oorzaak van de vordering niet van openbare 
orde of dwingend recht is en voormelde verweerders en eiseres niet betwist hadden dat in 
het kader van artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek het (rechts- ) feit en de 
oorzaak van de vordering van voormelde de verweerders de gebrekkige gasinstallatie was 
en dus niet de gebrekkige woning, wijzigt het arrest - door de woning en niet de gasinstal-
latie als gebrekkige zaak te aanzien - ambtshalve het (rechts-) feit en de oorzaak van de 
vordering van voormelde verweerders en schendt het bijgevolg het algemeen rechtsbe-
ginsel  van  de  autonomie  van  de  procespartijen,  beschikkingsbeginsel  genoemd,  zoals 
vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel 

1. De vaststellingen van het arrest enerzijds dat de vorderingen van de vierde 
en  vijfde  verweerders  ten  aanzien  van  de  eiseres  tijdig  werden  ingesteld,  en 
anderzijds dat de vorderingen van de benadeelden toelaatbaar zijn "behoudens de 
weerhouden  verjaring ten aanzien  van  (de  vierde  en vijfde  verweerder)"  zijn 
tegenstrijdig. 

Het onderdeel is gegrond.

Tweede tot en met vierde onderdeel

2. In zoverre de onderdelen gericht zijn tegen de beslissing inzake de vorde-
ring van de vierde en vijfde verweerders, behoeven deze onderdelen, die niet tot 
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ruimere cassatie kunnen leiden gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, 
niet beantwoord te worden.

3. Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-
komst verleent aan de benadeelde een rechtstreekse vordering tegen de aanspra-
kelijkheidsverzekeraar.

Artikel 68, derde lid, van voormelde wet verleent aan de derden, ingeval van 
brand in een gebouw, een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van het 
verhaal van derden.

4. Deze laatste bepaling is een bijzondere toepassing van artikel 86 van voor-
melde wet. 

5. Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van voormelde wet, verjaart de vorde-
ring die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar 
heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schade-
verwekkend feit of, indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd 
onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen.

Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn, krachtens 
het tweede lid van die bepaling, pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt 
in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit 
of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

6. Artikel 38 van de wet van 11 juni 1874, zoals opgeheven bij artikel 147, 1° 
van voormelde wet van 25 juni 1992, verleende, in geval van brand, aan de buren 
een  rechtstreekse  vordering  tegenover  de  verzekeraar  van  de  risico's  van  het 
verhaal van de buren. 

Deze  vordering  verjaarde  overeenkomstig  artikel  2262  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 10 juni 1998, na 
verloop van dertig jaar. 

7. Wanneer in burgerlijke zaken, een wet voor de verjaring van de vordering 
een kortere termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet en het betrokken 
recht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de wetgever 
geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft bepaald, zoals te dezen, begint 
de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet te lopen, weze het dat dit een eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de 
oude regel niet zal verhinderen.

8.  Hieruit  volgt  dat,  voor schadegevallen daterend van voor het in werking 
treden van de artikelen 68 en 34, §2, van voormelde wet van 25 juni 1992, voor 
zover de desbetreffende vordering alsdan volgens de oude wet nog niet verjaard 
was, de nieuwe kortere verjaringstermijn van voormeld artikel 34, §2, pas begint 
te lopen van de datum van deze inwerkingtreding,  hetzij  vanaf  21 september 
1992, en dat de verjaring voor dergelijke vorderingen derhalve ten vroegste kan 
intreden op 21 september 1997. 

9. Op grond van deze in de plaats gestelde redenen, vermochten de appelrech-
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ters, die vaststelden dat het schadegeval waarbij door brand schade aan de buren 
werd berokkend, dateert van 14 december 1991 en dat de vorderingen van de 
eerste tot en met de derde verweerders werden ingesteld op 18 februari 1997, te 
oordelen dat deze vorderingen op het ogenblik van het instellen ervan nog niet 
verjaard waren.

De onderdelen kunnen niet tot cassatie leiden en zijn dienvolgens in zoverre 
niet ontvankelijk.

Tweede middel

10. Het  middel  gaat  ervan  uit  dat  de verweerders  hun vordering gebaseerd 
hebben op het gebrek in de gasleiding.

Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan  blijkt  dat  meerdere 
partijen die mee in de procedure voor de appelrechters waren betrokken hebben 
aangevoerd dat een met gas gevulde woning aangetast is door een gebrek.

11. Door de aansprakelijkheid van de verzekerden van de eiseres aan te nemen 
op grond van een gebrek in de woning, invulling van het begrip gebrek dat door 
medepartijen in het  debat  was gebracht  en waaromtrent  de eiseres  zich heeft 
kunnen verdedigen, schenden de appelrechters de in het onderdeel aangegeven 
wetsbepaling en algemeen rechtsbeginsel niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het bestreden arrest  in zoverre dit de vordering van de vierde en 
vijfde verweerders ten aanzien van de eiseres tijdig en ontvankelijk verklaart en 
omtrent de grond ervan en de kosten oordeelt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres tot een derde 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 Brussel.

30 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Deconinck  – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Gryse, Geinger, Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 80
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1° KAMER - 30 januari 2009

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - PROVISIONELE 
ONTEIGENINGSVERGOEDING - VOORLOPIGE VERGOEDING - STORTING IN DE DEPOSITO- EN 
CONSIGNATIEKAS - GEVOLG

2º BETALING - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - PROVISIONELE ONTEIGENINGSVERGOEDING 
- VOORLOPIGE VERGOEDING - STORTING IN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS - GEVOLG

1º en 2° Door de storting van de provisionele onteigeningsvergoeding en van het bedrag 
van de voorlopige vergoeding dat het bedrag van de provisionele vergoeding te boven 
gaat  in  de  Deposito-  en  Consignatiekas  voldoet  de  onteigenaar  in  zoverre  aan  zijn 
betalingsverplichting1. (Art. 1239, B.W.; Artt. 9 en 15, Onteigeningswet)

(STAD BERINGEN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0168.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal 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.  Anders  dan het  onderdeel  aanvoert,  kennen  de appelrechters  slechts  een 
onteigeningsvergoeding toe met inbegrip van de vergoedende rente.

Het middel dat er van uitgaat dat de appelrechters deze rente toekennen boven 
de definitieve onteigeningsvergoeding, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

2. Bij een onteigening op grond van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping op grond van de overweging dat de vergoedingen die de 
rechter  aan de onteigende  toekent  in  het  kader van de bij  artikel  16 Onteigeningswet  ingestelde 
herzieningsprocedure geacht worden de volledige schade ten gevolge van het bezitsverlies te dekken, 
en  derhalve  vergoedende  intresten  dienen  te  omvatten  op  de  toegekende  bedragen  vanaf  de 
eigendomsoverdracht  tot  de  dag  van  de  uitspraak  van  de  beslissing  waarop  het  bedrag  van  de 
onteigeningsvergoeding onherroepelijk wordt vastgesteld; wanneer de definitieve begroting van de 
schade  de  voorheen  begrote  schade  overtreft  is  de  onteigende  gerechtigd  op  een  hiermee 
overeenstemmende bijkomende schadevergoeding met inbegrip van de hierbij horende vergoedende 
en gerechtelijke intresten.
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rechtspleging  bij  hoogdringende  omstandigheden  inzake de  onteigeningen  ten 
algemenen nutte,  dient de onteigenaar  op grond van artikel  9 de provisionele 
onteigeningsvergoeding die door de vrederechter is vastgesteld, te storten in de 
Deposito- en Consignatiekas.

Op grond van artikel 15 van voormelde wet stort de onteigenaar het bedrag 
van de voorlopige vergoeding dat het bedrag van de provisionele vergoeding te 
boven gaat in dezelfde kas.

Door  de  storting  van  deze  vergoeding  in  de  Deposito-  en  Consignatiekas 
voldoet de onteigenaar in zoverre aan zijn betalingsverplichting. 

3. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een bedrag van 65.900,26 euro 
heeft  gestort  in de Deposito- en Consignatiekas  op 8 september 2000 en een 
aanvullende storting deed van 539.596,97 euro op 19 juli 2001.

4. De appelrechters die bij de toekenning van de onteigeningsvergoeding een 
gedeelte rente toekennen op een bedrag dat eerder in de Deposito- en Consigna-
tiekas was gestort, schenden de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vergoe-
dende rente en over de kosten.

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

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

30 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Deconinck  – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Maes en Verbist. 

Nr. 81

1° KAMER - 30 januari 2009

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - OVERSCHRIJVING - INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDEN

2º INDEPLAATSSTELLING - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - OVERSCHRIJVING - VOORWAARDEN

3º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - GEDWONGEN 
TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - OVERSCHRIJVING - 
INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDEN
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4º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - VORDERING TOT INDEPLAATSSTELLING - DERDENVERZET - VONNIS - NIET 
GESTEUND OP VERSTANDHOUDING OF BEDROG - AARD - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

5º INDEPLAATSSTELLING - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - VORDERING - DERDENVERZET - VONNIS - NIET GESTEUND OP 
VERSTANDHOUDING OF BEDROG - AARD - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

6º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - VORDERING TOT 
INDEPLAATSSTELLING - DERDENVERZET - VONNIS - NIET GESTEUND OP VERSTANDHOUDING OF 
BEDROG - AARD - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

7º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ARREST - HOGER 
BEROEP ONTVANKELIJK - VERNIETIGING - VONNIS NIET VATBAAR VOOR HOGER BEROEP - 
GELIJKTIJDIG CASSATIEBEROEP - VERWERPING - GEVOLG

1º, 2° en 3° De indeplaatsstelling in de zin van artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek 
kan nog worden toegestaan zolang de overschrijving van het beslag gelegd door de  
vervolgende schuldeiser niet is doorgehaald1. (Artt. 1571, 1610 en 1612, Ger.W.)

4º, 5° en 6° Wanneer de vordering niet gesteund is op verstandhouding of bedrog, maakt  
het  vonnis  van de beslagrechter,  oordelend op het derdenverzet  tegen de beslissing 
inzake indeplaatsstelling een vonnis uit als bedoeld in artikel 1624, eerste lid, 1° van het  
Gerechtelijk Wetboek, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden2.  (Art. 1624, 
eerste lid, 1°, Ger.W.)

7º Wanneer het Hof een arrest vernietigt, wegens het ontvankelijk verklaren van een hoger  
beroep tegen een vonnis dat niet  vatbaar was voor hoger beroep, is er,  gelet  op de  
verwerping  van  het  gelijktijdig  cassatieberoep  tegen  dat  vonnis,  geen  aanleiding  tot 
verwijzing3.

(VERZEKERINGEN VAN HET NOTARIAAT & ODEURS Philip c.v.b.a.. T. 1. Meester B. TOPPET-HOEGARS, in zijn 
hoedanigheid van curator van het faillissement van de b.v.b.a. FREMA; 2. Meester T. BIELEN, in zijn hoedanigheid van 

curator  van het faillissement van de heer M. DEGREEF)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal G. Dubrulle: 

1. De eisers komen tegelijk in twee voorzieningen van dezelfde datum op tegen:
1  de  “beschikking”  van  de  beslagrechter  die  het  derdenverzet  van  Krefima 
(tegen  het  toekennen  van  de  indeplaatsstelling  aan  de  curator  van  het 
faillissement  van  de  B.V.B.A.  Frema)  afwijst  (waarbij  ze  tussenkomende 
partijen waren) (A.R. C.06.0011.N) 

2  het  arrest  dat  hun  hoger  beroep  tegen  die  beschikking  afwijst  (A.R. 
C.06.0022.N)

Gelet op het nauw verband tussen beide bestreden beslissingen is een samenvoeging 
van deze zaken wenselijk.

2. Volgens het “eerste” cassatieberoep is de beschikking klaarblijkelijk in laatste aanleg 
gewezen (art. 608 Ger. W.) … hoewel de eisers ertegen zelf hoger beroep instelden. 

1 Zie de (strijdige) concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Met het “tweede” cassatieberoep bestrijden de eisers het arrest omdat het hun hoger 
beroep toch ontvankelijk verklaart (eerste middel). 

Er is dus samenloop van een cassatieberoep tegen een beslissing die, volgens de eisers, 
niet  vatbaar is  voor  hoger  beroep en een cassatieberoep tegen een arrest  op hun toch 
toegelaten hoger beroep tegen die beslissing. De eisers zijn zich duidelijk bewust van het 
probleem dat  daarbij  rijst,  nu zij  twee  afzonderlijke  voorzieningen  instellen en vooral 
twijfel uiten over de ontvankelijkheid van het “tweede” cassatieberoep, minstens over de 
ontvankelijkheid van het eerste middel tot staving ervan: in de toelichting houden ze voor 
toch een belang te hebben om in cassatie op te komen tegen dit arrest, “gezien ze door dit 
arrest  op een aantal  punten in het ongelijk  worden  gesteld”.  De twijfel  is  begrijpelijk 
omdat de eisers alleszins wel gelijk kregen doordat hun hoger beroep wel ontvankelijk 
werd verklaard (terwijl ze nu aanvoeren dat het ten onrechte was). Daarom stellen ze ook 
eerst  dat  de  wettelijke  regels  inzake  de  ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep  in 
burgerlijke zaken de openbare orde raken. 

In  deze  omstandigheden  lijkt  me  vooraf  een  eerste  vraag  te  moeten  worden 
beantwoord: “staat de deur open” tot de bestreden beschikking, bij de vaststelling dat ook 
een  cassatieberoep  tegen  het  arrest  op  het  hoger  beroep  tegen  die  beschikking  werd 
ingesteld?. 

De door het middel tot staving van het “eerste” cassatieberoep gestelde vraag is of deze 
beschikking al dan niet oordeelt over een vordering tot indeplaatsstelling, bij toepassing 
van het artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek (zie verder), wegens verstandhouding 
of bedrog (in welk geval het wel voor hoger beroep vatbaar was). Dit onderstelt echter dat 
dus de inhoud van deze beschikking moet worden beoordeeld, om te bepalen of ze voor 
hoger beroep (dan wel onmiddellijk cassatieberoep) vatbaar was.

Het komt me voor dat aldus eerst het “tweede” cassatieberoep voorwerp van onderzoek 
dient te zijn. Immers:

-  indien dat arrest  standhoudt (ingeval  van verwerping,  o.m. van het eerste middel, 
volgens hetwelk geen hoger beroep mogelijk is) impliceert dit dat het hoger beroep dus 
wel ontvankelijk was en dat de beschikking dus niet in laatste aanleg was gewezen en dus 
niet voor cassatieberoep vatbaar was.

- indien, integendeel, dat arrest vernietigd wordt, omdat de beschikking niet voor hoger 
beroep vatbaar was, is er, in voorkomend geval, geen reden tot verwijzing en komt men 
tot  de beoordeling van de beschikking  op grond  van  het  ertegen ingestelde (“eerste”) 
cassatieberoep.

Wat deze volgorde betreft moge ik verwijzen naar het arrest van het Hof van 24 juni 
2004  en  de  voorafgaande  conclusie  O.M.4,  waarin  eerst  het  cassatieberoep  tegen  een 
arrest,  dat  over  een  verzet  beslist,  werd  onderzocht,  alvorens  de  waarde  van  het 
cassatieberoep tegen het verstekarrest werd beoordeeld.

De vraag kan gesteld worden of, afgaand op dit precedent, niet een middel van niet-
ontvankelijkheid  van  de  voorziening  tegen  de  beschikking  (A.R.  C.06.0011.N), 
overeenkomstig het artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek zou dienen opgeworpen te 
worden,  omdat  ze  ingesteld  is  terwijl  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  nog  niet 
beoordeeld is. Dit lijkt me niet vereist nu de toestand toch enigszins anders is dan in het 
precedent:  de voorzieningen zijn gelijktijdig en door een cassatie van het arrest  (A.R. 
C.06.0022.N) is het cassatieberoep tegen de beschikking (dat op dezelfde grond wordt 
bestreden) zonder voorwerp.

I. De zaak A.R. C.06.0022.N

3. De  ontvankelijkheid  van  het  eerste  middel  tot  staving  van  het  “tweede” 
cassatieberoep, tegen het arrest dat  het hoger  beroep van eiseres tegen de beschikking 

4 A.R. C.01.0588.N, AC, 2004, nr. 351. 
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ontvankelijk heeft verklaard, doch ongegrond.
Het Hof heeft recentelijk, op 31 januari 2008, in voltallige zitting5beslist:
“Een  procespartij  kan  in  cassatie  niet  opkomen  tegen  een  beslissing  nopens  de 

rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie werd gewezen” (ook al betrof 
het middel de openbare orde, de bevoegdheid van de rechtbanken).

Er is dus geopteerd voor de rechtspraak in het arrest van 10 oktober 20026: de eiser 
heeft geen belang op te komen tegen wat hijzelf gevraagd heeft7. 

Ik ben van mening dat thans dezelfde opvatting dient te gelden, temeer dat een hoger 
beroep (zij  het enkel in het door artikel  1624,  tweede lid,  1° bedoeld geval) wettelijk 
voorzien is: het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang.

Dit impliceert enkel dat het ontvankelijk verklaren van het hoger beroep dus standhoudt 
en dat de beoordeling ten gronde (waarvoor de appelrechter dus inderdaad bevoegd kan 
zijn) aan bod komt.

4. Het eerste onderdeel van het tweede middel (identiek aan het enig middel tot staving 
van het “eerste” cassatieberoep (A.R. C.06.0011.N)), dat opkomt tegen deze beoordeling 
ten gronde.

De eisers hebben er belang bij op te komen tegen het ongegrond verklaren van hun 
hoger beroep. Het middel is dus ontvankelijk.

5. Dit onderdeel komt ook gegrond voor.
De voorziening vermeldt volgende relevante feiten en procedurevoorgaanden.
De  gefailleerde  Degreef  had  destijds  een  lening  aangegaan  bij  de  CV  Cera.  Tot 

zekerheid van de terugbetaling van deze lening werd  een hypotheek genomen op zijn 
onroerend goed, waarop de CV Cera op 17 april 1997 uitvoerend beslag liet leggen. Om 
deze lening terug te betalen, ging de gefailleerde Degreef naderhand een lening aan bij de 
NV Krediet en Financiële Maatschappij, tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij. Op 11 juli 1997 werd een hypotheek in eerste rang op hetzelfde onroerend goed 
gevestigd ten voordele van de laatst genoemde partij. Het blijkt niet betwist dat de CV 
Cera volledig werd  terugbetaald  en dat  zij  zich akkoord  verklaarde  om doorhaling te 
verlenen van de hypothecaire inschrijving en om het beslag op onroerend goed van de 
gefailleerde Degreef op te heffen. De betwisting spitst zich toe op de omstandigheid dat 
het – door een andere schuldeiser, de B.V.B.A Frema, betekend en overeenkomstig artikel 
1497,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  aan  de  hypotheekbewaarder  ter 
overschrijving aangeboden – exploot van bevel van 12 januari 1999 tot omzetting van een 
eerder gelegd bewarend beslag in uitvoerend beslag, bij toepassing van artikel 1571 van 
het Gerechtelijk Wetboek, werd geweigerd wegens de – spijts het gegeven akkoord tot 
opheffing – nog steeds bestaande overschrijving op het hypotheekkantoor van het beslag 
van de oorspronkelijke schuldeiser, de CV Cera. De curator van het faillissement van de 
B.V.B.A Frema, de eerste verweerder, verzocht, bij toepassing van artikel 1610 van het 
Gerechtelijk Wetboek,  in de plaats van de CV Cera te worden gesteld.  Het bestreden 
arrest bevestigt de (bestreden) beschikking die dit verzoek inwilligt.

6. De  hamvraag  is  of  de  indeplaatsstelling,  als  bepaald  bij  artikel  1610  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek,  nog  mogelijk  is,  op  het  ogenblik  dat  de  oorspronkelijke 
beslaglegger  ingestemd  heeft  met  de  opheffing  van  het  beslag,  maar  waarvan  de 
overschrijving op dat ogenblik nog niet werd doorgehaald op het hypotheekkantoor.

Er  heerst  verdeeldheid  in  de  doctrine.  Bepaalde  rechtsleer  is  van  oordeel  dat  de 

5 A.R. C.05.0372.N, AC, 2008, nr.74 met conclusie O.M.
6 A.R. C.01.0087.F, AC, 2002, nr. 527.
7 Terwijl  het  arrest  van  7  september  2000  (A.R.  C.99.0514.F  (AC,  2002,  nr.  452),  dat  belang 
(impliciet) wel erkende.
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indeplaatstsstelling mogelijk  is  zolang de overschrijving  van  het  beslag bestaande is8. 
Andere rechtsleer is daarentegen van oordeel dat de indeplaatsstelling niet meer mogelijk 
is van zodra de schuldeiser zijn akkoord met de opheffing van het beslag heeft gegeven9. 
Nog andere rechtsleer en ook rechtspraak gaan nog verder en stellen dat indeplaatsstelling 
niet meer mogelijk is vanaf het ogenblik dat de oorspronkelijke schuldeiser het recht niet 
meer heeft om de beslagprocedure verder te zetten, wat onder meer –zoals ten deze– het 
geval is wanneer hij zijn vordering verloren heeft ingevolge betaling10.

7.  Het zgn.  “beslagrechtelijk”  standpunt is,  omwille  van de rechtszekerheid,  m.i.  te 
verkiezen, ook al is dat niet de heersende doctrine.

Krachtens het artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek “wordt de indeplaatsstelling 
ook toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuldeiser 
die beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet 
heeft  vervuld  of  een  proceshandeling  niet  heeft  verricht  binnen  de  voorgeschreven 
termijnen  of  indien  er  bedrog,  verstandhouding  of  nalatigheid  bestaat,  in  dit  geval 
onverminderd vergoeding van alle schade”.

Krachtens het artikel  1612 van dit wetboek “kan, wanneer een uitvoerend beslag op 
onroerend goed doorgehaald is, de meest gerede van de latere beslagleggers zijn beslag 
voortzetten, al heeft hij zich niet de eerste aangemeld voor de overschrijving”.

Krachtens het artikel 92, eerste lid, van de Hypotheekwet “worden de inschrijvingen 
doorgehaald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, 
daartoe bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van 
gewijsde  gegaan,  ofwel  krachtens  een  vonnis,  uitvoerbaar  verklaard  niettegenstaande 
verzet of beroep. (…)”. 

Uit  deze bepalingen volgt  dat  een indeplaatsstelling niet  meer mogelijk  is zodra de 
oorspronkelijke  schuldeiser  –mede  ingeval  van  het  tenietgaan  van  zijn  vordering–  het 
recht niet meer heeft de beslagprocedure verder te zetten en, a fortiori, zodra hij het beslag 
heeft  opgeheven,  zonder  dat  de  overschrijving  reeds  werd  doorgehaald.  Een 
indeplaatsstelling in de zin van artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek kan dus niet 
worden  toegestaan  zonder  na te  gaan of  de vervolgende  schuldeiser  inmiddels  niet  is 
overgegaan tot de opheffing van het beslag.

8. Verschillende schuldeisers kunnen inderdaad een uitvoerend beslag op onroerend 
goed afzonderlijk vervolgen. Aldus kunnen zij het exploot van bevel voorafgaand aan het 
onroerend beslag (artikel 1564 van het Gerechtelijk Wetboek) en het exploot van beslag 
(artikel 1567 van het Gerechtelijk Wetboek) laten betekenen. Het beginsel van de eenheid 
van het beslag en het daarmede samengaande principe dat beslag op beslag niet geldt 
(“saisie  sur  saisie  ne  vaut”),  die  beide  worden  verwoord  in  artikel  1571  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, hebben tot gevolg dat slechts één schuldeiser –en met name de 
meeste gerede– zijn beslagexploot kan laten overschrijven op het hypotheekkantoor.

Artikel 1571 van het Gerechtelijk Wetboek luidt immers:

8 E. DIRIX,  en K.,  BROECKX,  in  A.P.R., tw. Beslag,  535, nr. 952; WAELBROECK,  t.  III,  90 en  Pand. 
Belges, tw. Expropriation forcée, nr. 1458, beiden geciteerd door J. BAUGNIET en R. RENS, in R.P.D.B., 
tw. Saisie immobilière, 748, nr. 769.
9 G.  DE LEVAL,  La saisie  immobilière,  Brussel,  Larcier,  Ed. 2007, 367, nr.  568; J.L.,  LEDOUX, in 
R.P.D.B., compl.  VIII,  tw.  La  saisie  immobilière,  754,  nrs.  402-404;  MICHIELSENS,  ‘Uitvoerend 
onroerend beslag – indeplaatsstelling’, in  Comité voor studie en wetgeving. Verslagen en debatten  
1999-2000, Dossier nr. 6291, 763; J. BAUGNIET en R. RENS, in R.P.D.B., tw. Saisie immobilière 747, 
nr. 748 en 748, nr. 770.
10 MICHIELSENS, ‘Uitvoerend  onroerend  beslag  –  indeplaatsstelling’,  in  Comité  voor  studie  en 
wetgeving. Verslagen en debatten 1999-2000, Dossier nr. 6291, 764; TGI Paris,  13 januari 2000, 
Gaz.  Pal.,  20,  geciteerd  in  Dalloz, 2004,  tw.  Droit  et  pratique  des voies  d’exécution,  1082,  nr. 
1324.201, in fine.
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“Indien  er  reeds  vroeger  een  beslag  is  overgelegd  en  overgeschreven,  vermeldt  de 
bewaarder zijn weigering op de kant van het tweede beslag, alsmede de datum van het 
vroegere beslag, de naam, de voornaam, de woonplaats en het beroep van de beslaglegger 
en van de beslagene en de datum van de overschrijving”.

De andere schuldeisers, die over een uitvoerbare titel beschikken en die de uitvoering 
op  en  de  uitwinning  van  het  onroerend  goed  wensen  te  benaarstigen,  zijn  aldus 
afhankelijk  van  het  al  dan  niet  verder  zetten  van  de  executie  en  uitwinning  door  de 
schuldeiser die zijn beslag als eerste liet overschrijven.

De  wetgever  heeft  voorzien  in  twee  garanties  of  maatregelen  voor  die  andere 
schuldeisers  om  hen  te  beschermen  tegen  de  inertie  of  de  mogelijke  bedrieglijke 
handelingen  van  de  eerst  overgeschreven  vervolgende  schuldeisers:  “de 
indeplaatsstelling” (artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek) en “het gemeen worden 
van  het  beslag  aan  de  ingeschreven  schuldeisers”  (artikel  1584,  tweede  lid,  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek).  Deze  garanties  vormen  als  het  ware  de  ‘bruggen’  tussen  de 
voornoemde principes en de belangen van die andere schuldeisers. De “indeplaatsstelling” 
situeert zich voor en “het gemeen worden van beslag aan de ingeschreven schuldeisers” 
situeert zich na het scharniermoment in de executie, met name de aanmaning om inzage te 
nemen van de door de instrumenterende notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden en om 
aanwezig  te  zijn  bij  de  toewijzing,  als  bepaald  bij  artikel  1582,  derde  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek. 

De indeplaatsstelling dient aldus te worden beschouwd als een “uitzonderingsregime” 
om, in de gevallen waar het kan, zonder bijkomende kosten een beslag verder te kunnen 
zetten met vermijding van kosten van doorhaling en betekening van het nieuwe beslag11.

9.  De indeplaatsstelling, als bepaald in artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek, is 
een  procesrechtelijke  “substitutie”  en  geen  materieelrechtelijke  “subrogatie”.  Ze  heeft 
geen  enkele  incidentie  op  de  materieelrechtelijke  positie  en  aanspraken  van  de 
vervolgende  schuldeiser.  Ze  is  niet  meer  en  niet  minder  dan  de  voortzetting  van  de 
executie  die  door  die  schuldeiser  werd  aangevat  en  dit  vanaf  de  laatste  regelmatige 
handeling.  Het  is  het  eerste  beslag  dat  wordt  verdergezet.  Daarom  ook  dient  die 
schuldeiser, bij toepassing van artikel  1611, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
“de stukken van vervolging tegen ontvangstbewijs” af te geven aan de indeplaatsgestelde.

Deze  wordt  dus  in  wezen  “gesubstitueerd”  in  de  louter  procesrechtelijke  op  dat 
ogenblik bestaande toestand en rechten van de vervolgende schuldeiser. Hij kan dus geen 
ruimere rechten met betrekking tot de procedure van tenuitvoerlegging verwerven.  De 
gebreken die de oorspronkelijke  rechtspleging zouden aantasten worden aldus door de 
indeplaatsstelling niet opgeheven12.

De  vraag  naar  de  omvang  en  de  waarde  van  de  indeplaatsstelling  impliceert  een 
onderzoek naar de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de executie die tot op dat 
ogenblik werd vervolgd door de oorspronkelijke schuldeiser. 

De indeplaatsgestelling in de procesrechtelijke positie en rechten van de vervolgende 
schuldeiser vereist dat er op dat ogenblik een rechtmatig en regelmatig beslag bestaat. Bij 
gebrek  hieraan  kan  de  schuldeiser  de  door  hem  aangevatte  procedure  niet  langer 
vervolgen en kan er dan ook geen indeplaatsstelling zijn, terwijl de beslagene, die door 
een beschikking die ten onrechte de indeplaatsstelling toestaat, in zijn rechten is geschaad 
en  tegen  deze  beschikking  trouwens  derdenverzet  kan  aantekenen.  Waar  de 
indeplaatsstelling een uitzonderingsregime is met de voornoemde doelstellingen, dient zij 

11 MICHIELSENS,  ‘Uitvoerend  onroerend  beslag  –  indeplaatsstelling’,  in  Comité  voor  studie  en 
wetgeving. Verslagen en debatten 1999-2000, Dossier nr. 6291, 764.
12 G., DE LEVAL, Rép. Not., ed. 1985, tw. La saisie immobilière, 207, nr. 495; G. DE LEVAL, La saisie  
immobilière, Brussel, Larcier, Ed. 2007, 363, nr. 553.
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trouwens beperkend te worden geïnterpreteerd en kan ze niet worden toegestaan, wanneer 
het recht van de oorspronkelijk vervolgende schuldeiser is uitgedoofd13.

Dit is met name het geval wanneer het beslag niet meer actueel is, bijvoorbeeld doordat 
de vordering werd betaald. 

Er  zal  aldus  evenmin  indeplaatsstelling  mogelijk  zijn  indien  het  beslag  niet  wordt 
voortgezet wegens een gerechtelijke opschorting van de tenuitvoerlegging14.

Indeplaastsstelling  is  derhalve  en  a  fortiori  uitgesloten  indien  het  beslag  werd 
opgeheven. Ook in dit geval heeft de oorspronkelijk vervolgende schuldeiser geen recht 
meer op het voorzetten van de executie. Er is geen beslag meer, zodat dienaangaande geen 
indeplaatsstelling mogelijk is. 

10. Dat  de  overschrijving  van  het  beslag  op  het  hypotheekkantoor  niet  werd 
doorgehaald  doet  daaraan  niets  af,  vermits  ze  enkel  de  publiciteit  en  de 
tegenwerpelijkheid aan derden betreft15. Dat ze blijft bestaan bestendigt enkel dit laatste 
effect, maar heeft geen enkele incidentie op de regelmatigheid of de rechtmatigheid van 
het beslag,  laat  staan op het al  dan niet  bestaan van de onderliggende  vordering.  Het 
omgekeerde  standpunt  zou  voor  gevolg  hebben  dat  de  indeplaatsgestelde  over  meer 
rechten  zou  beschikken  dan  de  oorspronkelijk  vervolgende  schuldeiser.  Dat  dit 
oorspronkelijk beslag nog rechtsgeldig dient te bestaan, spoort trouwens met de hiervoor 
geciteerde bepaling van artikel 1611, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid 
waarvan de stukken van vervolging met betrekking tot het oorspronkelijk beslag dienen te 
worden afgegeven aan de indeplaatsgestelde.

11. De opheffing  van  het  beslag  werd  te  dezen  gerealiseerd  door  de  loutere  doch 
voldoende  daartoe  geformuleerde  wilsuiting  van  de  CV  Cera,  de  oorspronkelijke 
schuldeiser. De opheffing kan immers volledig vormvrij tot stand komen. 

De  doorhaling  zelf  van  de  overschrijving  is  evenmin  aan  enige  vormvoorwaarde 
onderworpen.

Een en ander blijkt –althans wat de bewarende beslagen betreft– uitdrukkelijk uit de 
artikelen 1440 en 1441 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 1440 van het Gerechtelijk Wetboek luidt:
“Doorhaling van  de overschrijvingen  betreffende  bewarende  beslagen  op onroerend 

goed of betreffende hun vernieuwing geschiedt overeenkomstig de artikelen 92 tot 94 van 
de hypotheekwet van 16 december 1851, waarvan artikel 92 gewijzigd is bij de wet van 
10 oktober 1913”.

Artikel 1441 van het Gerechtelijk Wetboek luidt:
“In  geval  van  vrijwillige  opheffing  van  de  overschrijving  mag  de  schuldeiser  de 

opheffing  die  hij  ondertekend  heeft  aan  de  bevoegde  hypotheekbewaarder  betekenen. 
Deze verricht de doorhaling tegen afgifte van het exploot van betekening waaraan de akte 
van opheffing gehecht blijft”.

Het voormelde artikel 92 van de hypotheekwet regelt de doorhaling of vermindering 
van “inschrijvingen”, terwijl beslagen worden “overgeschreven”. De in de artikelen 92 en 
94 van  het Gerechtelijk Wetboek gestelde regeling is  ook toepasselijk op uitvoerende 
beslagen16.

13 MICHIELSENS,  ‘Uitvoerend  onroerend  beslag  –  indeplaatsstelling’,  in  Comité  voor  studie  en 
wetgeving. Verslagen en debatten 1999-2000, Dossier nr. 6291, 778.
14 Cass. fr., 20 april 1989, Dall., 1989, 146.
15 Zolang de doorhaling van de overschrijving geen afstand van de vordering met zich brengt, is zij 
trouwens een daad van louter beheer (M., DONNAY, Saisie-exécution immobilière,  Rec. gén. enr. et 
not., 1969, nr. 21264, 200 en 201, nr. 52).
16 M., DONNAY, Saisie-exécution immobilière, Rec. gén. enr. et not., 1969, nr. 21264, 200 en 201, nr. 
52.
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Aangezien het eerste beslag onbestaande is geworden en de eerste verweerder derhalve 
niet kon worden gesubstitueerd, diende hij, overeenkomstig het voormelde artikel 1612 
van het Gerechtelijk Wetboek, zijn beslag verder zetten17.

Er zou nog kunnen worden gesteld dat de eerste verweerder, nu de – bij artikel 1571 
van het Gerechtelijk Wetboek – bedoelde overschrijving op het hypotheekkantoor  nog 
steeds bestond, eerst de oorspronkelijk vervolgende schuldeiser, overeenkomstig artikel 
92 en 94 van de Hypotheekwet,  diende te dagvaarden,  teneinde de doorhaling van de 
(onterecht gehandhaafde) overschrijving van het uitvoerend beslag te horen bevelen.

Maar,  hoe dan ook,  een indeplaatsstelling was,  in  de zin van  artikel  1610 van  het 
Gerechtelijk Wetboek, in de beide opvattingen onmogelijk geworden.

12. Uit dit alles volgt, het weze herhaald, dat een indeplaatsstelling, in die zin, niet kan 
worden toegestaan zonder na te gaan of de vervolgende schuldeiser inmiddels niet was 
overgegaan tot opheffing van het beslag. 

De beslagrechter die, zoals in het bestreden arrest,  oordeelt dat de indeplaatsstelling 
kon worden toegestaan omdat “nog geen handlichting van de hypothecaire inschrijving 
[was] verleend en van de overschrijving van het uitvoerend beslag”, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

13. Het tweede onderdeel leidt niet tot een ruimere cassatie.

II. De zaak A.R. C.06.0011.N

14. Ingevolge de cassatie van het arrest is het cassatieberoep tegen de beschikking (op 
dezelfde grond) zonder voorwerp.

15 . Conclusie:
- samenvoeging
- A.R. C.06.0022.N: vernietiging en verwijzing naar een ander hof van beroep 
- A.R. C.06.0011.N: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0011.N – C.06,0022.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep C.06.0011.N is gericht  tegen het vonnis op derdenverzet 
gewezen inzake indeplaatsstelling op 24 december 2002 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt.

Het cassatieberoep C.06.0022.N is gericht tegen het arrest op 16 maart 2005 
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

Zaak C.06.0011.N

De eisers voeren een middel aan.

17 J.L., Ledoux, in R.P.D.B., compl. 8, tw. La saisie immobilière, nr. 404; G.  DE LEVAL, La saisie  
immobilière, Brussel, Larcier, Ed. 2007, 374, nr. 568.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1441, 1577, 1584, 1610 en 1612 van het Gerechtelijk Wetboek;
-  artikel  92 van  de wet  van  16 december  1851 (hierna Hypotheekwet),  zijnde titel 

XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beschikking verklaart de door de eerste verweerder ingestelde vordering 

om in de plaats gesteld te worden van de cv Cera gegrond, op grond van de volgende 
motieven:

"(De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) stelt dat Onze beschikking 
van 2 april 1999 haar niet tegenstelbaar is, daar deze haar niet betekend werd.

Zij stelt dat door het feit dat de Cera bank, nadat (de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij) een nieuwe lening had toegestaan aan de heer D. G.en de Cera 
bank had uitbetaald, deze bank zich uitdrukkelijk en schriftelijk had akkoord verklaard tot 
handlichting  te  verlenen  van  het  uitvoerend  onroerend  beslag  en  haar  inschrijving  te 
schrappen.

Zij stelt dat deze wilsuitdrukking voldoende is om handlichting te verlenen, zodat het 
beslag alzo vernietigd werd. Bijgevolg kon (de eerste verweerder) niet meer in de plaats 
gesteld worden van een beslag dat niet meer bestond.

Vast staat dat de doorhaling van het beslag en de hypothecaire inschrijving ten voordele 
van de Cera bank slechts plaats vond op 27 augustus 1999.

De indeplaatsstelling zoals voorzien in artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek is 
geen nieuw beslag, doch de gesubrogeerde schuldeiser zet het eerste beslag verder vanaf 
de laatste geldige rechtshandeling. De subrogatie heeft niets te doen met de aard van de 
schuldvordering, maar het is enkel het recht om betaling ervan te verkrijgen dat wordt 
overgedragen aan de gesubrogeerde.

Doordat er geen doorhaling was van het uitvoerend onroerend beslag ter hypotheken, 
was (de eerste verweerder) gerechtigd de indeplaatsstelling te vorderen. Zelfs de brief van 
8 februari 1999 van de KBC verandert hier niets aan. De publiciteit zoals uitgedrukt door 
de doorhaling op het hypotheekkantoor is de officialisering hiervan die derden hiervan 
officieel op de hoogte brengt. Door zolang te wachten het nodige te doen, hebben (de tot 
bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij)  en  (de  tweede  eiser)  (de  eerste 
verweerder) de gelegenheid gegeven om de indeplaatsstelling te vorderen.

Trouwens de hypotheekbewaarder schreef in zijn brief van 23 september 1999 dat door 
de doorhaling van het uitvoerend beslag op 27 augustus 1999 dit slechts gedeeltelijk was, 
vermits deze doorhaling slechts werd verricht door de oorspronkelijke beslaglegger en het 
beslag  nog  steeds  geldig  was  ten  overstaan  van  (de  eerste  verweerder)  ingevolge  de 
beschikking  van  de  indeplaatsstelling.  Door  de  doorhaling  van  uitvoerend  onroerend 
beslag is dit tegenstelbaar aan de andere schuldeisers. Een indeplaatsstelling die bij Onze 
beschikking werd toegestaan haar gelding blijft behouden zolang de duurtijd niet over-
schreden is.

Het derdenverzet van (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) is dan 
ongegrond. Deze van de (eisers) eveneens".

Grieven
Artikel  1610  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  indeplaatsstelling  wordt 

toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuldeiser die 
beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet heeft 
vervuld of een proceshandeling niet heeft verricht binnen de voorgeschreven termijnen of 
indien  er  bedrog,  verstandhouding  of  nalatigheid  bestaat,  in  dit  geval  onverminderd 
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vergoeding van alle schade.
Artikel 1612 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer een uitvoerend beslag 

op (een) onroerend goed doorgehaald is, de meest gerede van de latere beslagleggers zijn 
beslag kan voortzetten, al heeft hij zich niet de eerste aangemeld voor de overschrijving.

Deze laatste bepaling vindt eveneens toepassing in de hypothese dat het beslag reeds op 
een rechtsgeldige  wijze  werd  opgeheven,  doch de doorhaling van dit  beslag nog niet 
plaatsvond.

De opheffing van het beslag beëindigt immers het beslag, ongeacht of dit beslag al dan 
niet werd doorgehaald. De opheffing zelf van het beslag is niet aan bepaalde vormvoor-
waarden onderworpen (de artikelen 92 van de Hypotheekwet en 1441, 1577 en 1584 van 
het Gerechtelijk Wetboek). De schuldenaar herneemt de volledige beschikking over zijn 
goederen  eens  de  schuldeiser  zijn  wil  tot  opheffing  van  het  beslag  ter  kennis  heeft 
gebracht.

Uit voormelde bepalingen volgt dat de indeplaatsstelling niet meer mogelijk is indien 
de oorspronkelijke beslaglegger ingestemd heeft met de opheffing van het beslag, zelfs 
indien het beslag niet werd doorgehaald.

Door te beslissen dat de indeplaatsstelling mogelijk was zolang er geen doorhaling van 
inschrijving van  het  beslag was,  schendt  de bestreden beschikking  dan ook de in  het 
middel genoemde bepalingen.

Zaak C.06.0022.N

De eisers voeren twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1610 en 1624, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eisers ingestelde hoger beroep ontvankelijk op 

grond van de volgende motieven:
"Bij de bestreden beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Hasselt van 24 december 2002, waarvan geen akte van betekening wordt voorgebracht, 
werd de vordering (tot inwilliging van het verzet van de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij) afgewezen. (...) Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en 
termijn ingesteld bij verzoekschrift ingediend op 28 februari 2003".

Grieven
Artikel  1610  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  indeplaatsstelling  wordt 

toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuldeiser die 
beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet heeft 
vervuld of een proceshandeling niet heeft verricht binnen de voorgeschreven termijnen of 
indien  er  bedrog,  verstandhouding  of  nalatigheid  bestaat,  in  dit  geval  onverminderd 
vergoeding van alle schade.

Overeenkomstig artikel 1624, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan hoger 
beroep niet worden ingesteld tegen vonnissen of beschikkingen, gewezen op de vordering 
tot indeplaatsstelling tegen de vervolgende partij, tenzij die vordering is ingesteld wegens 
verstandhouding of bedrog.

De beschikking van 24 december 2002 van de beslagrechter  van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt verklaarde het door de partij tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij ingestelde derdenverzet ongegrond en bevestigde derhalve de beslissing 



Nr. 81 - 30.1.09 HOF VAN CASSATIE 337 

van 2 april 1999 van de beslagrechter te Hasselt waarbij de door eerste verweerder inge-
stelde vordering tot indeplaatsstelling gegrond verklaard werd, op grond dat de vervolger 
een formaliteit niet had vervuld of een proceshandeling niet had verricht, en niet op grond 
van verstandhouding of bedrog.  Derhalve was  de beschikking  van  24 december  2002 
overeenkomstig  artikel  1624,  tweede  lid,  1°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  in  laatste 
aanleg gewezen en kon hiertegen geen hoger beroep worden ingesteld.

De appelrechters schenden dan ook de artikelen 1610 en 1624, tweede lid, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek door het door de eisers ingestelde hoger beroep tegen de beschik-
king van 24 december 2002 ontvankelijk te verklaren.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1138, 2°, 1441, 1577, 1584, 1610 en 1612 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel  92 van de wet  van 16 december  1851 (hierna 'Hypotheekwet'),  zijnde titel 

XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  de  autonomie  van  procespartijen  in  het 

burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel).
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de door de eerste verweerder ingestelde vordering om in de 

plaats gesteld te worden van de cv Cera gegrond, op grond van de volgende motieven:
"Bij  de uitwinning van onroerende goederen geldt  het  beginsel  van de eenheid van 

beslag. Wanneer echter de eerst ingeschreven schuldeiser de procedure niet benaarstigt, 
zoals te dezen ingevolge betaling en het verzuim tot doorhaling van de inschrijving en tot 
handlichting van het overgeschreven uitvoerend beslag, kan een andere schuldeiser die op 
dezelfde  goederen  beslag  heeft  laten  leggen,  te  dezen  (de  eerste  verweerder),  aan  de 
beslagrechter vragen om in de plaats te worden gesteld van de eerstgenoemde.

Artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek zegt duidelijk: 'De indeplaatsstelling wordt 
ook toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuldeiser 
die beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet 
heeft  vervuld  of  een  proceshandeling  niet  heeft  verricht  binnen  de  voorgeschreven 
termijnen of indien er bedrog, verstandhouding of nalatigheid bestaat, in dit geval onver-
minderd vergoeding van alle schade'.

Wordt het verzoek tot indeplaatsstelling ingewilligd dan kan de verzoekende partij de 
vervolging zonder meer voortzetten vanaf de laatste regelmatige handeling door de voor-
ganger.

De indeplaatsgestelde zet de ingezette procedure gewoon verder. Hij neemt in feite de 
toelating tot verkopen van het in beslag genomen onroerend goed over van zijn voor-
ganger. De indeplaatsstelling is hier louter processueel en staat los van de kwaliteit van de 
schuldvorderingen.

Te dezen moet  worden  vastgesteld  dat  de  cv Cera tot  17 juni  1999 de eerst  inge-
schreven schuldeiser was en dat deze de procedure tot tenuitvoerlegging niet heeft benaar-
stigd. Meer bepaald was nog geen handlichting van de hypothecaire inschrijving verleend 
en van de overschrijving van het uitvoerend beslag,  overeenkomstig artikel  92 van de 
Hypotheekwet.  Hierdoor  was  het  voor  (de  eerste  verweerder)  onmogelijk  om zelf  de 
procedure tot tenuitvoerlegging voort te zetten.

(De eerste verweerder) was een schuldeiser die bewarend beslag had laten leggen en 
die minstens tot 17 juni 1999 in de plaats kon worden gesteld. Daaraan doet geen afbreuk 
het feit van de voorafgaande betaling en de delging van de schuld aan de cv Cera, noch 
het feit dat (de eerste verweerder) kennis zou hebben gehad van die betaling. Immers, 
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zolang er geen doorhaling van inschrijving en handlichting van beslag was, kon (de eerste 
verweerder) zijn vordering, waarvoor hij beslag had gelegd, niet verhalen, zolang de inge-
zette vervolging tot gerechtelijke uitwinning niet is voltooid. Hij bevond zich in de voor-
waarden om in de plaats te worden gesteld.

De  beslissing  van  de  eerste  rechter  is  om de  pertinente  redenen  aangehaald  in  de 
bestreden beschikking en om deze hiervoren vermeld te bevestigen.

Alle andere en strijdige middelen van partijen worden hierbij verworpen".
De  appelrechters  steunen  hun  beslissing  eveneens  op  de  volgende,  door  de  eerste 

rechter weergegeven redenen:
"(De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) stelt dat onze beschikking 

van 2 april 1999 haar niet tegenstelbaar is, daar deze haar niet betekend werd.
Zij  stelt dat door het feit dat de Cera bank, nadat (de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partij) een nieuwe lening had toegestaan aan de heer D. G. en de Cera 
bank had uitbetaald, deze bank zich uitdrukkelijk en schriftelijk had akkoord verklaard tot 
handlichting  te  verlenen  van  het  uitvoerend  onroerend  beslag  en  haar  inschrijving  te 
schrappen.

Zij stelt dat deze wilsuitdrukking voldoende is om handlichting te verlenen, zodat het 
beslag alzo vernietigd werd. Bijgevolg kon (de eerste verweerder) niet meer in de plaats 
gesteld worden van een beslag dat niet meer bestond.

Vast staat dat de doorhaling van het beslag en de hypothecaire inschrijving ten voordele 
van Cera bank slechts plaats vond op 27 augustus 1999.

De indeplaatsstelling zoals voorzien in artikel 1610 van het Gerechtelijk Wetboek is 
geen nieuw beslag, doch de gesubrogeerde schuldeiser zet het eerste beslag verder vanaf 
de laatste geldige rechtshandeling. De subrogatie heeft niets te doen met de aard van de 
schuldvordering, maar het is enkel het recht om betaling ervan te verkrijgen dat wordt 
overgedragen aan de gesubrogeerde.

Doordat er geen doorhaling was van het uitvoerend onroerend beslag ter hypotheken, 
was (de eerste verweerder) gerechtigd de indeplaatsstelling te vorderen. Zelfs de brief van 
8 februari 1999 van de KBC verandert hier niets aan. De publiciteit zoals uitgedrukt door 
de doorhaling op het hypotheekkantoor is de officialisering hiervan die derden hiervan 
officieel op de hoogte brengt. Door zolang te wachten het nodige te doen, hebben (de tot 
bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij)  en  (de  tweede  eiser)  (de  eerste 
verweerder) de gelegenheid gegeven om de indeplaatsstelling te vorderen.

Trouwens de hypotheekbewaarder schreef in zijn brief van 23 september 1999 dat door 
de doorhaling van het uitvoerend beslag op 27 augustus 1999 dit slechts gedeeltelijk was, 
vermits deze doorhaling slechts werd verricht door de oorspronkelijke beslaglegger en het 
beslag  nog  steeds  geldig  was  ten  overstaan  van  (de  eerste  verweerder)  ingevolge  de 
beschikking  van  de  indeplaatsstelling.  Door  de  doorhaling  van  uitvoerend  onroerend 
beslag is dit tegenstelbaar aan de andere schuldeisers. Een indeplaatsstelling die bij Onze 
beschikking werd toegestaan haar gelding blijft behouden zolang de duurtijd niet over-
schreden is.

Het derdenverzet van (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) is dan 
ongegrond. Deze van de (de eisers) eveneens".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  1610  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  indeplaatsstelling  wordt 

toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuldeiser die 
beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet heeft 
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vervuld of een proceshandeling niet heeft verricht binnen de voorgeschreven termijnen of 
indien  er  bedrog,  verstandhouding  of  nalatigheid  bestaat,  in  dit  geval  onverminderd 
vergoeding van alle schade.

Artikel 1612 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer een uitvoerend beslag 
op onroerend goed doorgehaald is, de meest gerede van de latere beslagleggers zijn beslag 
kan voortzetten, al heeft hij zich niet de eerste aangemeld voor de overschrijving.

Deze laatste bepaling vindt eveneens toepassing in de hypothese dat het beslag reeds op 
een rechtsgeldige  wijze  werd  opgeheven,  doch de doorhaling van  dit  beslag nog niet 
plaatsvond.

De opheffing van het beslag beëindigt immers het beslag, ongeacht of dit beslag al dan 
niet werd doorgehaald. De opheffing zelf van het beslag is niet aan bepaalde vormvoor-
waarden onderworpen (de artikelen 92 van de Hypotheekwet en 1441, 1577 en 1584 van 
het Gerechtelijk Wetboek). De schuldenaar herneemt de volledige beschikking over zijn 
goederen  eens  de  schuldeiser  zijn  wil  tot  opheffing  van  het  beslag  ter  kennis  heeft 
gebracht.

Uit voormelde bepalingen volgt dat de indeplaatsstelling niet meer mogelijk is indien 
de oorspronkelijke beslaglegger ingestemd heeft met de opheffing van het beslag, zelfs 
indien het beslag niet werd doorgehaald.

Door te beslissen dat de indeplaatsstelling mogelijk was zolang er geen doorhaling van 
inschrijving van  het beslag was,  schenden de appelrechters dan ook de in  het middel 
genoemde bepalingen.

Tweede onderdeel
De eisers voerden in conclusie aan dat de oorspronkelijke schuldeiser zijn beslag had 

opgeheven, doch dat dit beslag niet werd doorgehaald (blz. 3 en 5 van de beroepsbesluiten 
van de eisers ingediend ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 4 augustus 
2003).

Dit feit werd door geen enkele partij betwist. Tussen partijen bestond enkel betwisting 
over de vraag of de indeplaatsstelling nog mogelijk was ingeval het beslag weliswaar was 
opgeheven, doch nog niet doorgehaald.

Volgens de eisers en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij was er 
geen indeplaatsstelling meer mogelijk vanaf het ogenblik van de opheffing van het beslag, 
ongeacht of dit al dan niet was doorgehaald. Volgens de eerste verweerder kon hij daaren-
tegen in de plaats gesteld worden van de oorspronkelijke schuldeiser zolang er geen door-
haling van het beslag was.

In zoverre de appelrechters beslissen dat het beslag niet werd opgeheven, voeren zij een 
betwisting aan die tussen partijen niet bestond en schenden zij artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsook het beschikkingsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging

1. De cassatieberoepen C.06.0011.N en C.06.0022.N zijn gericht tegen twee 
achtereenvolgende,  nauw  verbonden  beslissingen,  met  name  het  vonnis  op 
derdenverzet gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Hasselt tegen de beschikking tot indeplaatsstelling van 24 december 2002, en 
het arrest op 16 maart gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, appelar-
rest tegen voormeld vonnis van de beslagrechter.
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Zij dienen te worden gevoegd. 

Zaak C.06.0011.N

Grond van niet-ontvankelijkheid

2. De eerste verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat dit 
het Hof noopt tot een onderzoek van feiten.

3. Het onderzoek van de niet-ontvankelijkheid is niet te onderscheiden van het 
onderzoek van het middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Middel zelf

4.  Krachtens  artikel  1571  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  vermeldt  de 
bewaarder, indien er reeds vroeger een beslag is overgelegd en overgeschreven, 
zijn weigering op de kant van het tweede beslag alsmede de datum van het vroe-
gere beslag, de naam, de voornaam, de woonplaats en het beroep van de beslag-
legger en van de beslagene en de datum van de overschrijving.

Krachtens  artikel  1610  van  dit  Wetboek,  wordt  de  indeplaatsstelling  ook 
toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige andere schuld-
eiser die beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een 
formaliteit niet heeft vervuld of een proceshandeling niet heeft verricht binnen de 
voorgeschreven termijnen of indien er bedrog,  verstandhouding of nalatigheid 
bestaat, in dit geval onverminderd vergoeding van alle schade.

Artikel 1612 van dit Wetboek bepaalt dat wanneer een uitvoerend beslag op 
onroerend goed is doorgehaald, de meest gerede van de latere beslagleggers zijn 
beslag kan voortzetten, al heeft hij zich niet de eerste aangemeld voor de over-
schrijving.

5. Uit deze bepalingen volgt dat een indeplaatsstelling in de zin van artikel 
1610 van het Gerechtelijk Wetboek nog kan worden toegestaan zolang de over-
schrijving van het beslag gelegd door de vervolgende schuldeiser niet is doorge-
haald.

6. De beslagrechter die oordeelt dat de indeplaatsstelling nog kan worden inge-
willigd omdat de overschrijving van het  eerder  beslag nog niet werd doorge-
haald, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Zaak C.06.0022.N 

Eerste middel

7. Krachtens artikel 1624, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan 
hoger beroep niet worden ingesteld tegen vonnissen of beschikkingen, gewezen 
op  de  vordering  tot  indeplaatsstelling  tegen  de  vervolgende  partij,  tenzij  die 
vordering is ingesteld wegens verstandhouding of bedrog.

8. Wanneer de vordering niet gesteund is op verstandhouding of bedrog, maakt 
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het vonnis van de beslagrechter, oordelend op het derdenverzet tegen de beslis-
sing inzake indeplaatsstelling een vonnis uit als bedoeld in artikel 1624, eerste 
lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, en is het niet vatbaar voor hoger beroep.

9. Het arrest, door het hoger beroep tegen deze beslissing inzake derdenverzet 
ontvankelijk te verklaren, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht en schendt 
artikel 1624, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Verwijzing

10. Gelet op de beslissing in de zaak C.06.0011.N, is er geen aanleiding tot 
verwijzing.

Dictum

Het Hof,

Voegt de zaken C.06.0011.N en C.06.0022.N.

Verwerpt het cassatieberoep in de zaak C.06.0011.N.

Vernietigt het bestreden arrest in de zaak C06.0022.N.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

30 januari 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Deconinck  – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en De Gryse.

Nr. 82

1° KAMER - 30 januari 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6,1 – EERLIJK PROCES – KENNISNAME VAN DE ZAAK – 
RECHTSMIDDEL  - ZELFDE PERSOON - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS  — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6,1. - EERLIJK PROCES – TUCHTZAKEN – 
DIENSTVERLEENDE INTELLECTUELE BEROEPEN- BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS – UITVOERENDE KAMER -RECHTSKUNDIG ASSESSOR – KENNISNAME VAN DE 
ZAAK – KAMER VAN BEROEP – CASSATIEBEROEP – EISERS – RECHTSKUNDIG ASSESSOR SAMEN 
MET DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD – GEVOLG – RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

3º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN —PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIE BEROEP KAN WORDEN INGESTELD — EISERS EN 
VERWEERDERS – VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS – ARTIKEL 6.1 – 
EERLIJK PROCES – DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN – BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS – UITVOERENDE KAMER – RECHTSKUNDIG ASSESSOR – KENNISNAME VAN 
DE ZAAK – KAMER VAN BEROEP – CASSATIEBEROEP – EISERS – RECHTSKUNDIG ASSESSOR 
SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD – GEVOLG – RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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4º MAKELAAR — BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE 
INTELLECTUELE BEROEPEN —BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS — TUCHTZAKEN – VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS – ARTIKEL 6.1 – EERLIJK PROCES – UITVOERENDE KAMER – RECHTSKUNDIG 
ASSESSOR – KENNISNAME VAN DE ZAAK – KAMER VAN BEROEP – CASSATIEBEROEP – EISERS – 
RECHTSKUNDIG ASSESSOR SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD – GEVOLG – 
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1º In de regel is het met een eerlijk proces strijdig dat een rechtsmiddel tegen een partij kan 
worden aangewend door iemand die, zelfs in een andere aanleg, betrokken was bij de 
zetel die van de zaak heeft kennisgenomen. (Art. 6.1. EVRM)

2º, 3° en 4° Wanneer de vraag rijst in welke mate het met het recht op een eerlijk proces 
bestaanbaar is dat degene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter 
van  de  Nationale  Raad  van  het  Beroepsinstituut  van  Vastgoedmakelaars  tegen  de 
uitspraak  van  de  kamer  van  beroep,  in  dezelfde  zaak  voorheen  als  rechtskundig 
assessor  de  uitvoerende  kamer  bijstond  bij  de  rechtsprekende  beslissing  in  eerste 
aanleg,  stelt  het  Hof  de  zaak uit  op  een latere  datum teneinde partijen  toe  te laten  
omtrent deze vraag standpunt in te nemen1. (Art.9, §4 en §7, Kaderwet 3 augustus 2007 
en 6.1 EVRM)

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

ARREST

(A.R. D.07.0021.N)

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 25 oktober 2007 gewezen 
door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, met 
het Nederlands als voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 5, §1, 1°, punten a) t.e.m. e) - punt e) na de wijziging door koninklijk besluit 

van 27 april 2004 en voor zijn vervanging door koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 
wijziging  van  het  koninklijk  besluit  van  6  september  1993  tot  bescherming  van  de 
beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S., 19 juni 2007) -, 
en voor zoveel als nodig, §2, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescher-
ming van de beroepstitel  en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 
(B.S., 13 oktober 1993);

-  artikel 3, §2, van het stagereglement van 8 december 1998 van het Beroepsinstituut 

1 Het O.M. had geen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening (overeenkomstig artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek) opgeworpen, daar de bestreden beslissing genomen werd door 
de kamer van beroep, niet bijgestaan door een rechtskundig assessor, met volle rechtsmacht en de 
verweerster, hoewel daartoe gerechtigd, geen memorie van antwoord (houdend zodanig middel) had 
ingediend. Het nam wel  aan dat andere standpunten ter  zake konden bestaan en de partijen dan 
inderdaad de gelegenheid kon geboden worden deze voor het Hof in te nemen. 
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van vastgoedmakelaars (B.S., 25 maart 1999), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 
februari 1999 (B.S., 25 maart 1999), voor zijn opheffing door het koninklijk besluit van 3 
juni 2007 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoed-
makelaars van 3 juni 2007.

Aangevochten beslissingen
Om het beroep van de verweerster tegen de beslissing van de uitvoerende kamer van 

het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 5 juli 2007 gegrond te verklaren heeft de 
Kamer van Beroep van hetzelfde Instituut beslist wat volgt:

“Overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dient (Mevr. A.-
S. V.K.), teneinde te kunnen ingeschreven worden op de lijst van de ‘stagiairs-vastgoed-
makelaar’, houder te zijn van één der akten zoals bepaald bij artikel 5 §1.1°, van betref-
fend koninklijk besluit.

(Mevr.  A.-S.  V.  K.)  legt  een  afschrift  neer  van  haar  diploma  van  kandidaat  in  de 
rechten (R.U.G. dd. 22.09.99). (Zij) levert derhalve het bewijs dat zij houder is van een 
diploma of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 6 
september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep 
van vastgoedmakelaar”.

Grieven
(…)
1. Mevr. A.-S.V. K. heeft in haar beroep van 19 juli 2007 aangevoerd dat “de uitvoe-

rende Kamer van het B.I.V. onterecht van oordeel (is) dat (een diploma van kandidaat in 
de rechten) niet in aanmerking komt” en dat “dit ten zeerste bij licenciaat in de rechten en 
alleszins  bij  gegradueerde  in  de rechten (aansluit)  en is  derhalve  als  gelijkwaardig  te 
beschouwen”.

Zij  heeft  hieraan  toegevoegd  dat  “in  de  kandidaturen  de  algemene  vakken  worden 
opgelegd om in de licenties zich in bepaalde vakken meer te verdiepen” en dat “(uit de 
vakkenlijst  met vakresultaten) zal blijken dat (zij) dus onderlegd is in de basisvaardig-
heden nodig om te kunnen in aanmerking komen om ingeschreven te worden op de lijst 
van de stagiair-vastgoedmakelaars”.

Zij heeft ten slotte aangevoerd dat “ook (haar) beide diploma’s (diploma van kandidaat 
in de rechten en een studieattest van (ge)sla(a)g(d) in de eerste licentie criminologische 
wetenschappen) gelijk (dienen) gesteld te worden (met) het diploma van licentiaat in de 
rechten, minstens met graduaat in de rechten”.

2. De Kamer van Beroep heeft daarop als volgt geantwoord:
“Overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de 

beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dient (Mevrouw 
Ann-Sophie Van Kerckhove), teneinde te kunnen ingeschreven worden op de lijst van de 
‘stagiairs-vastgoedmakelaar, houder te zijn van één der akten zoals bepaald bij artikel 5, 
§1, 1°, van betreffend het koninklijk besluit.

(Mevr.  A.-S.  V.  K.)  legt  een  afschrift  neer  van  haar  diploma  van  kandidaat  in  de 
rechten (R.U.G. dd. 22.09.99). (Zij) levert derhalve het bewijs dat zij houder is van een 
diploma of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 6 
september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep 
van vastgoedmakelaar’.

3. In uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescher-
ming  van  de  beroepstitel  en  van  de  uitoefening  van  de  dienstverlenende  intellectuele 
beroepen, bepaalt voormeld artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 
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1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vast-
goedmakelaar dat “de titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmake-
laar”, “houder (moeten) zijn van één der hierna volgende akten”, o.a. een van de geci-
teerde diploma’s (punt a) of “een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenver-
melde  akten en dat  is  uitgereikt  door  een examencommissie  van de Staat  of  van  een 
Gemeenschap” (punt b).

In §2 wordt bepaald dat “de akten waarvan sprake is in de bovenvermelde §1, 1°, a) tot 
c),  moeten  worden  uitgereikt  door  onderwijs-  of  opleidingsinstellingen,  georganiseerd, 
erkend of gesubsidieerd door het Rijk of door de Gemeenschappen”.

Uit  voormeld  artikel  3,  §2,  van  het  stagereglement  van  8  december  1998  van  het 
Beroepsinstituut  van  vastgoedmakelaars  vloeit  voort  dat  “Om ontvankelijk  te  zijn,  de 
aanvraag  vergezeld  (moet)  zijn  van  een  dossier  waaruit  ondermeer  moet  blijken  dat 
voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 
6 september  1993 tot  bescherming  van  de beroepstitel  en van  de uitoefening van  het 
beroep van vastgoedmakelaar door middel van een voor eensluidend verklaard afschrift 
van het diploma van de kandidaat of van een gelijkwaardig getuigschrift’.

4. Het Hof heeft al in het arrest van 21 juni 2002 (C.01.0294.F) een middel afgeleid uit 
de schending van deze bepalingen onderzocht.

5. In zoverre de Kamer van Beroep vaststelt dat “(Mevr. A.-S. V. K.) een afschrift van 
haar  diploma  van  kandidaat  in  de  rechten  (R.U.G.  dd.  22.09.99)  (neerlegt)”,  kon  de 
Kamer van Beroep niet  wettig  beslissen dat “(Zij)  derhalve het bewijs  (levert)  dat  zij 
houder is van een diploma of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het konink-
lijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefe-
ning van het beroep van vastgoedmakelaar”.

Uit het onderzoek van voormeld artikel 5, §1, 1°, vloeit niet voort dat een diploma van 
“kandidaat in de rechten” uitgereikt door de “R.U.G.” in de lijst van de vereiste diploma’s 
geciteerde in punt a) wordt hernomen. Deze lijst bevat weliswaar het diploma van “licen-
tiaat  of doctor in de rechten” of van “gegradueerde in de rechten”,  maar  niet  dit  van 
“kandidaat in de rechten”.

Een “diploma van kandidaat in de rechten (R.U.G. dd. 22.09.99)” stemt bovendien niet 
overeen met “een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en 
dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap”, zoals 
bepaald in punt b), noch met de andere diploma’s vermeld in de punten c), d) of e) van 
voormeld artikel 5.

De beslissing van de Kamer van Beroep heeft dus voormeld artikel 5, §1, 1° - en, voor 
zoveel als nodig, §2 - van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en artikel 3, §2, 
van het voormelde stagereglement van 8 december 1998 geschonden.

III Beslissing van het hof

Beoordeling

1.Krachtens artikel 6, 1, van het EVRM, heeft eenieder bij het vaststellen van 
zijn  burgerlijke  rechten  en  verplichtingen  recht  op  een  eerlijke  en  openbare 
behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie die bij de wet is ingesteld.

In de regel is het met een eerlijk proces strijdig dat een rechtsmiddel tegen een 
partij  kan  worden  aangewend  door  iemand  die,  zelfs  in  een  andere  aanleg, 
betrokken was bij de zetel die van de zaak heeft kennisgenomen.

2.Volgens  de termen van de wet moet het  cassatieberoep  ingesteld  worden 
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door de voorzitter van de nationale raad samen met een rechtskundig assessor.

3.De vraag rijst in welke mate met het recht op een eerlijk proces bestaanbaar 
is dat degene die als partij cassatieberoep instelt samen met de voorzitter van de 
nationale raad tegen de uitspraak van de kamer van beroep, in dezelfde zaak 
voorheen als rechtskundig assessor de uitvoerende kamer bijstond bij de recht-
sprekende beslissing in eerste aanleg.

4.De zaak dient op een latere datum te worden uitgesteld teneinde partijen toe 
te laten omtrent deze vraag standpunt in te nemen.

Dictum 

Het Hof,

Verdaagt de zaak tot de openbare terechtzitting van 24 april 2009 teneinde de 
partijen standpunt te laten innemen over de in randnummer 2 gerezen vraag.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

30 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr.  Deconinck  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 83

1° KAMER - 30 januari 2009

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - 
KENNISGEVING - DERDE EROP VOLGENDE WERKDAG - ZATERDAG - BEGRIP

 Wanneer de kennisgeving van de bestreden beslissing is gebeurd bij aangetekende brief 
die aan de postdiensten overhandigd werd op een donderdag, is de derde werkdag die  
op deze gebeurtenis volgt  en waarop de termijn begint te lopen om zich tegen deze  
beslissing  in  cassatie  te  voorzien  de  volgende  dinsdag,  doordat  de  zaterdag  geen 
werkdag is. (Impliciete beslissing)1. (Artt. 53bis, 2°, 54 en 1079, eerste lid, Ger.W.)

(V. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd:

1 Zie  de  concl.  van  het  O.M.  Het  Hof  geeft  blijkbaar  meteen  impliciet  te  kennen  dat  de 
termijnberekening  van  artikel  52,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  -  de  termijn  "wordt 
gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis 'die' (zoals gewijzigd bij artikel 9 van 
de wet van 5 augustus 2006) (hem) doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en 
de wettelijke feestdagen" - reeds bevat is in de termijnberekening van het nieuwe artikel 53bis, dat de 
relevante gebeurtenis omschrijft. Dit oordeel spoort trouwens met de voorbereiding van de nieuwe 
wet,  waarbij  geen probleem van onverenigbaarheid tussen beide artikelen werd gezien (Parl.  St. 
Kamer, 2004-2005, 51, 1309/012, 38), en met de commentaar in de rechtsleer (J. LAENENS, "Over 
termijnen en verzoekschriften in het civiele geding",  R. W., 2005-06, (1040) 1405, nr 19; A. FRY, 
“Délais et requêtes contradictoires. La loi du 13 décembre 2005”, J.T., 2006, (669), 671, nr 9)
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De beslissing schorst de eiser gedurende 3 maanden.

De verweerster, de Orde van architecten, voert een middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening aan,  doordat ze laattijdig is,  daar ze werd ingesteld meer dan een 
maand na de kennisgeving aan de Orde, dit is de termijn bepaald in artikel 33, derde lid, 
van de Architectenwet: de voorziening werd aan de orde betekend op 14 april 2008 en 
werd 18 april 2008 neergelegd ter griffie van het Hof. De kennisgeving van de bestreden 
beslissing  werd,  bij  aangetekende  zending,  aangeboden  aan de post  op  donderdag 13 
maart 2008.

Krachtens  het  (nieuwe)  artikel  53bis,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  begint  de 
termijn - in dezen de termijn om een cassatieberoep in te stellen - ten aanzien van de 
geadresseerde, te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de 
postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. Krachtens 
het  artikel  54 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  wordt  een in  maanden bepaalde termijn 
berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

De verweerster gaat er klaarblijkelijk vanuit dat de zaterdag geen werkdag is. De eerste 
werkdag, in dit geval, dus een vrijdag en de tweede een maandag zijnde, was de derde 
werkdag dinsdag 18 maart 2008. De cassatietermijn verliep dus op 17 april 2008. Het op 
18 april 2008 ter griffie van het Hof neergelegde voorziening is derhalve een dag te laat 
ingesteld.

De vraag kan dus gesteld wordt of, voor de toepassing van artikel 53bis, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de zaterdag al dan niet een werkdag is.

In deze zaak is het antwoord op deze vraag weliswaar niet beslissend: als de zaterdag 
wel als een werkdag beschouwd wordt, is het cassatieberoep alleszins laattijdig, daar de 
derde werkdag dan maandag 17 maart 2008 is … en de cassatietermijn dan verliep op 
woensdag 16 april 2008.

In uw arrest zal U evenwel deze derde werkdag toch moeten bepalen om het begin van 
de cassatietermijn vast te stellen, zodat daaruit minstens impliciet zal blijken hoe het Hof 
die zaterdag kwalificeert en zodat de vraag dan toch niet zonder belang is.

Het  (impliciete)  standpunt  van  de  verweerster  (zaterdag geen  werkdag)  lijkt  me  te 
moeten worden gevolgd.

In  een  artikelsgewijze  commentaar  op  artikel  53  bis  Ger.W2.leest  men  dat  in  het 
burgerlijk procesrecht de zaterdag geen werkdag is en dat dit kan afgeleid worden uit de 
tekst  van artikel  53 Ger.W., waarvan het tweede lid bepaalt dat de  vervaldag van een 
termijn  wordt  verplaatst  naar  de  eerstvolgende  werkdag,  wanneer  die  een  zaterdag, 
zondag of een wettelijke feestdag is. Deze vergelijking is niet adequaat in de mate dat 
deze tekst betrekking heeft op de zaterdag als vervaldag, d.i. de dag waarop de termijn - 
zoals  deze  om  een  als  in  art.  48  Ger.W.  bedoelde  proceshandeling  (bv.  een 
cassatieberoep) te verrichten – eindigt, d.i. ook een dag waarop de griffie gesloten is en 
waarop  deze  proceshandeling  ter  griffie  dus  niet  kan  worden  verricht  –  behoudens 
elektronische handeling, voorzien in het nieuwe art. 52, tweede lid, Ger.W. - terwijl art. 
53bis Ger.W. het begin van die termijn bepaalt. Dus geldt artikel 53 Ger.W., tweede lid 
niet  noodzakelijk  als  motief  voor  dezelfde  interpretatie  van  het  artikel  53bis,  dat 
bovendien nieuw is.

De  verweerster  haalt  het  Kamerdocument  houdende  het  wetsontwerp  m.b.t.  de 
toevoeging van art. 53bis aan3, waarbij de zekerheid bestaat dat de geadresseerde kennis 
heeft  genomen of heeft  kunnen nemen van de inhoud van de kennisgeving en waarin 
wordt aangegeven dat deze oplossing overeenstemt met het arrest van het Arbitragehof 
van 17 december 2003, waarop de verweerster  ook steunt. 

Dit stuk biedt echter evenmin een antwoord op de actuele vraag.  De wetgever heeft 

2 D. SCHEERS, Artikelsgewijze commentaar, commentaar op artikel 53 bis Ger.W. 
3 Parl. St. Kamer, 2004-2005 51, 1309/01, 7.
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zich om het begrip werkdag zelfs in het geheel niet bekommerd4.
Voor het tegengestelde standpunt (zaterdag = werkdag), afgeleid uit deze gebruikelijke 

betekenis in het arbeidsrecht (werkdagen zijn alle dagen, met uitzondering van de zon- en 
feestdagen)5 vindt men in dit stuk dus ook geen argument.

Wat is dan het meest verantwoorde standpunt?.
Het lijkt me gewoon te moeten zijn dat, in de hedendaagse maatschappij, waarin ook de 

vrije tijd hoog wordt ingeschat, de modale rechtzoekende burger in de regel dus ook over 
een vrije zaterdag moet kunnen beschikken, ongeacht of deze dag enkel een vervaldag is. 
Als hij  niet  kan verplicht worden,  in een burgerlijk  geding,  nog tijdig,  in allerijl,  een 
rechtshandeling te verrichten op een zaterdag en omdat hij dat ook ter griffie niet kan 
doen, kan hij (a fortiori?) niet genoopt worden, behoudens in door de wet uitdrukkelijk 
voorziene gevallen, als belanghebbende partij op deze dag te reageren op de kennisgeving 
van een (rechterlijke) beslissing en deze “vrije” dag te imputeren op de wettelijke termijn 
om tegen deze beslissing eventueel op te komen. 

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. D.08.0007.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 5 maart 2008 gewezen 
door de Raad van beroep van de Orde van architecten, zetelend te Gent.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat 
het te laat is ingesteld.

2. Krachtens artikel 33, derde lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van een Orde van architecten gelden voor de rechtspleging tot voorziening in 
cassatie dezelfde regelen als in burgerlijke zaken, zij het dat de termijn om zich 
in cassatie te voorzien tegen een door een raad van beroep gewezen eindbeslis-
sing een maand bedraagt vanaf de kennisgeving ervan.

Krachtens  artikel  1079, eerste  lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek,  wordt  de 
voorziening ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoek-
schrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de partij 

4 J. LAENENS, “Over termijnen en verzoekschriften in het civiele geding”, R. W. 2005-06, 1405. 
5 Ibid.
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tegen wie de voorziening is gericht.

Krachtens artikel 53 bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, begint de termijn, 
wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief, ten aanzien van de 
geadresseerde te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief 
aan  de  postdiensten  overhandigd  werd,  tenzij  de  geadresseerde  het  tegendeel 
bewijst.

Krachtens  artikel  54 van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  wordt  een  in  maanden 
bepaalde termijn berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de kennisge-
ving van de bestreden beslissing aan de eiser geschiedde bij een op donderdag 13 
maart  2008 ter  post  afgegeven  aangetekende  brief,  zodat  de  termijn van  een 
maand om zich in cassatie te voorzien is ingegaan op dinsdag 18 maart 2008 om 
te verstrijken op donderdag 17 april 2008.

De voorziening in cassatie werd ingesteld bij een op vrijdag 18 april 2008 ter 
griffie van het Hof ingediend verzoekschrift.

4. Het cassatieberoep is buiten de wettelijke termijn ingesteld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns  – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 84

1° KAMER - 30 januari 2009

1º ARTS - TUCHTZAKEN - FEITEN BUITEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP GEPLEEGD - 
TUCHTINSTANTIE - BEVOEGDHEID

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - TUCHTZAKEN - 
FEITEN BUITEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP GEPLEEGD - TUCHTINSTANTIE - BEVOEGDHEID

1º en 2° Ook feiten die buiten de uitoefening van het  beroep zijn  gepleegd kunnen in  
aanmerking komen voor het onderzoek en de beoordeling door de tuchtinstantie naar 
hun bestaanbaarheid met de regelen van de medische plichtenleer en de handhaving 
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het beroep. (Art. 6, 
enig lid, 2° en 13, Artsenwet)

(ORDE DER GENEESHEREN T. L.)
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ARREST

(A.R. D.08.0008.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 17 maart 2008 gewezen 
door de Raad van Beroep van de Orde der geneesheren met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, enig lid, 2°, juncto artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 

betreffende de Orde der Geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering, 

op grond van volgende motieven:
"Dr.  B.  zou aan Dr.  L.  een private  lening hebben toegestaan dewelke  ondanks  het 

verstrijken van de overeengekomen termijn en ondanks ingebrekestelling niet  zou zijn 
terugbetaald.

Dr. B. verzoekt om tussenkomst van de provinciale raad. Deze legt een tuchtsanctie op.
De  geneeskundige  plichtenleer  is  het  geheel  van  de  beginselen,  gedragsregels  en 

gebruiken die iedere geneesheer moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening 
van zijn beroep.

In de voorliggende zaak is er geen enkele band met de beroepsuitoefening als arts. De 
Raad van Beroep, net zomin als de provinciale raad, heeft geen enkele bevoegdheid om de 
burgerrechtelijke gehoudenheid in hoofde van Dr. L. tot betaling van de schuld te onder-
zoeken.

De beweerde feiten kunnen, zoals ze zich in casu zouden voordoen, niet van aard zijn 
de eer of de waardigheid van het beroep te schenden.

De Raad van Beroep is dan ook niet bevoegd om er kennis van te nemen".
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 6, enig lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende 

de Orde der geneesheren zijn de Provinciale Raden van de Orde der geneesheren bevoegd 
om te waken over de handhaving van de eer,  de bescheidenheid,  de eerlijkheid en de 
waardigheid van de onder artikel 5, eerste lid, bedoelde geneesheren en zijn de provin-
ciale raden hiertoe belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten die deze 
geneesheren in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan begaan, "alsook 
wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de eer 
of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten".

Artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der genees-
heren stelt betreffende de bevoegdheid van de Raad van Beroep dat elke Raad van Beroep 
kennis  neemt  van  het  hoger  beroep  tegen  de  beslissingen  die  onderscheidenlijk  zijn 
genomen door de provinciale raden met het Nederlands als voertaal, en die de artikelen 6, 
1° of 2° toepassen.
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2. De Raad van Beroep acht zich in voorliggend geval niet bevoegd om te oordelen 
over de tuchtvordering aangezien volgens de Raad van Beroep "de geneeskundige plich-
tenleer het geheel (is) van de beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere genees-
heer moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep"; er "in de 
voorliggende  zaak  geen  enkele  band  (is)  met  de  beroepsuitoefening  als  arts"  en  "de 
beweerde feiten, zoals ze zich in casu zouden voordoen, niet van aard kunnen zijn de eer 
of de waardigheid van het beroep te schenden".

3. Uit artikel 6, enig lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der 
geneesheren volgt evenwel dat de provinciale raden van de Orde der geneesheren even-
eens  bevoegd  zijn  voor  de  "zware  fouten  bedreven  buiten  de  beroepsbedrijvigheid, 
wanneer die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten".

Het  niet  terugbetalen,  door  een  geneesheer,  van  een  van  een  andere  geneesheer 
ontleende  geldsom  kan  -  zelfs  indien  er  "geen  enkele  band  is  met  de 
beroepsbedrijvigheid" - onverenigbaar zijn met de tussen hen geldende regels van eerlijk-
heid, loyaliteit en rechtschapenheid en daardoor wel degelijk "de eer of de waardigheid 
van het beroep schenden".

Het loutere feit dat er in de voorliggende zaak "geen enkele band met de beroepsuitoe-
fening als arts" is volstaat dan ook niet naar recht voor de raad van beroep om de "burger-
rechtelijke gehoudenheid (van de verweerder) tot betaling van de schuld niet te onder-
zoeken" en te besluiten dat de beweerde feiten "niet van aard zijn de eer of de waardig-
heid van het beroep te schenden".

De Raad van Beroep kon aldus niet zonder schending van artikel 6, enig lid, 2°, van het 
koninklijk besluit nr. 79 oordelen dat hij niet bevoegd was om zich uit te spreken over de 
tuchtvordering tegen verweerder,  op de gronden dat er in de voorliggende zaak "geen 
enkele band met de beroepsuitoefening als arts" is, de raad niet bevoegd is om de "burger-
rechtelijke gehoudenheid (van de verweerder) tot betaling van de schuld te onderzoeken" 
en, in het algemeen, dat de beweerde feiten zoals ze zich zouden voordoen, "niet van aard 
zijn de eer of de waardigheid van het beroep te schenden".

In zoverre de Raad van Beroep op voormelde gronden oordeelt dat hij niet bevoegd is 
kennis te nemen van de tuchtvordering, heeft de Raad van Beroep bijgevolg een niet naar 
recht verantwoorde beslissing genomen en artikel 6, enig lid, 2°, juncto artikel 13, eerste 
lid, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 6, enig lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende 
de Orde der geneesheren waken de provinciale raden van deze Orde over het 
naleven van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving van 
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de geneesheren. 
Zij zijn hiertoe belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten die 
deze geneesheren  in de uitoefening van hun beroep  of  naar  aanleiding ervan 
begaan,  alsook  wegens  zware  fouten  bedreven  buiten  de  beroepsbezigheid, 
wanneer deze de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten.

Krachtens  artikel 13 van het koninklijk besluit nr.  79 nemen de Raden van 
Beroep kennis van het hoger  beroep tegen de beslissingen van de provinciale 
raden.

2. Uit het voorgaande volgt dat ook feiten die buiten de uitoefening van het 
beroep zijn gepleegd in aanmerking kunnen komen voor het onderzoek en de 
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beoordeling door de tuchtinstantie naar hun bestaanbaarheid met de regelen van 
de medische plichtenleer en de handhaving van de eer,  de bescheidenheid,  de 
eerlijkheid en de waardigheid van het beroep.

3. Door zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de naar voren 
gebrachte feiten in deze zaak, op grond dat deze "niet van aard (kunnen) zijn de 
eer of de waardigheid van het beroep te schenden" omdat zij "geen enkele band 
met  beroepsuitoefening  als  arts"  vertonen,  schendt  de  bestreden  beslissing 
bovengenoemde artikelen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing.

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

Verwijst de zaak naar de Raad van Beroep met het Nederlands als voertaal, 
anders samengesteld.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 januari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr.  Deconinck –  Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Maes.

1 Het  O.M. was van mening dat  het  middel  niet ontvankelijk  was,  daar  het  opkwam tegen een 
soevereine beoordeling van feiten en hun aard, minstens feitelijke grondslag miste.
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