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Nr. 539

1° KAMER - 1 oktober 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN 
BETALING - TIJDSTIP - RECHTSPERSOON - NIEUWE WET - GEVOLG

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
FAILLISSEMENT - STAKING VAN BETALING - TIJDSTIP - NIEUWE WET - GEVOLG

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - FAILLISSEMENT - RECHTSPERSOON - 
STAKING VAN BETALING - TIJDSTIP - NIEUWE WET - GEVOLG

1º Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na haar  
inwerkingtreding  ontstaan,  maar  ook  op  de  toekomstige  gevolgen  van  de  onder  de  
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van  
de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk 
vastgestelde rechten1. (Art. 2, B.W.)

2º, 3° en 4° Het feit dat de oude Faillissementswet niet in de mogelijkheid voorziet om, in  
geval van faillissement van een rechtspersoon, het tijdstip van staking van betaling vast  
te stellen op meer dan zes maanden voor de faillietverklaring, heeft tot gevolg dat de 
rechter die onder vigeur van de nieuwe wet een rechtspersoon failliet verklaart, dit tijdstip 
overeenkomstig  de  nieuwe  wet  niet  kan  bepalen  op  een  tijdstip  van  meer  dan  zes 
maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet; er anders over oordelen zou tot  
gevolg  hebben  dat  de  rechten  van  derden  aangetast  worden  door  een  retroactieve  
werking van de nieuwe wet2. (Art. 12, zesde lid, Faillissementswet 1997)

(V. R. e.a. T. BELGISCHE STAAT e.a.)

ARREST

(AR C.07.0625.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, volgend op een arrest van het 

Hof  van  19  januari  2006,  op  18  september  2007 gewezen  door  het  hof  van 
beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 15 sept. 2005, AR C.04.0345.N, AC, 2005, nr. 437.
2 Zie Cass., 19 jan. 2006, AR C.04.0446.N, AC, 2006, nr. 43, met concl. O.M. Het O.M. was thans 
van mening dat de beperking van het tijdstip van de staking van betaling volgens de oude wet geen 
verkregen recht deed ontstaan en dat de memorie van antwoord terecht stelde dat het feit dat bepaalde 
handelingen  niet  tegenwerpbaar  zouden  kunnen  worden  verklaard  aan  de  boedel  slechts  een 
secundair gevolg is van de nieuwe wet, alsook dat de eisers zich beriepen op een loutere verwachting 
volgens de oude wet, zonder enige concrete aanduiding van enig verworven recht. De stelling van de 
eisers dat onder het oude recht de ontbinding niet meer kon worden aangevochten was een loutere 
hypothese. Het nieuwe artikel 12, van openbare orde, beoogt de schuldeisers te beschermen tegen 
frauduleuze faillissementen.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen en algemene rechtsbeginselen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel  26,  §§1 en 2,  eerste lid,  van de bijzondere wet  van 6 januari  1989 op het 

Grondwettelijk Hof;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 1068 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
-  artikel  442,  derde lid,  van  de wet  van  18 april  1851,  houdende boek III  van  het 

Wetboek van Koophandel, getiteld faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, zoals 
van toepassing voor haar opheffing bij wet van 8 augustus 1997;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van artikel 
150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement;

- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk het de taak van de rechter is op de hem 
voorgelegde feiten de juiste rechtsregel toe te passen en desnoods ambtshalve de door 
partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen, zoals onder meer afgeleid uit artikel 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
Bij arrest van 18 september 2007 verklaart  het hof van beroep te Brussel het hoger 

beroep van de Belgische Staat en het incidenteel beroep van de curator ontvankelijk en 
gegrond, verklaart de vrijwillige tussenkomst van de eisers ontvankelijk doch ongegrond, 
vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het de kosten ten laste gelegd heeft 
van de boedel, stelt de datum van staking van betaling van de nv Top Star International in 
vereffening vast op 1 januari 1997, beveelt dat het arrest binnen de vijf dagen door de 
griffier bij het hof van beroep te Brussel bij uittreksel zal worden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad en door de curator binnen dezelfde termijn in twee dagbladen, veroor-
deelt eisers in hun eigen kosten en legt alle andere kosten ten laste van de failliete boedel. 
Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen:

"15. In graad van beroep wordt het hof gevraagd na te gaan of er reeds veel vroeger een 
feitelijke vereffening van de vennootschap is geweest en waarvoor er aanwijzingen zijn 
dat deze is bewerkstelligd met de bedoeling nadeel toe te brengen aan de schuldeisers. In 
dat geval kan de datum van staking van betaling op het moment van de feitelijke vereffe-
ning  worden  geplaatst.  Dit  betreft  de  toepassing  van  artikel  12,  laatste  lid  Faillisse-
mentswet dat behoort tot de openbare orde. Het (hof van beroep) dient de voorwaarden 
voor toepassing van dit artikel ambtshalve na te gaan.

25. Het (hof van beroep) dient zich niet uit te spreken over het al dan niet frauduleus of 
gesimuleerd karakter  van de rechtshandelingen en de eventuele rol daarin van de vrij-
willig tussenkomende partijen. Dit debat is in voorliggend geding niet aan de orde.

Het (hof van beroep) dient enkel vast te stellen of er aanwijzingen zijn dat de feitelijke 
vereffening werd bewerkstelligd met de bedoeling om de schuldeisers te benadelen.

Op basis  van  de  overwegingen  in  de  voorgaande  randnummers  komt  het  (hof  van 
beroep) tot het besluit dat die er zijn.

26. In dat geval kan het tijdstip van staking van betaling worden vastgesteld op de dag 
van de feitelijke  in vereffeningstelling.  De grens van zes maanden die algemeen geldt 
voor het terugstellen van deze datum van staking van betaling speelt dan niet.

De vrijwillig tussenkomende partijen voeren nog aan dat het tijdstip enkel kan worden 
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teruggebracht  tot  de  dag  van  de  feitelijke  invereffeningstelling  indien  er  op  die  dag 
staking van betaling is, d.w.z. indien de rechter vaststelt dat op die dag de koopman op 
duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en zijn krediet is geschokt. Naar hun mening 
was dit niet het geval voor de nv Top Star International omdat de belastingschulden waar-
over het gaat niet op 1 januari 1997 maar pas veel later werden ingekohierd. Op datum 
van 1 januari 1997 waren er geen opeisbare belastingschulden zodat er ook geen sprake 
kan zijn van staking van betaling op dat moment.

27. Artikel 12 Faillissementswet bepaalt als algemene regel dat de gefailleerde wordt 
geacht  op  te  houden te  betalen vanaf  het  vonnis  van  faillietverklaring.  Bij  wijze  van 
uitzondering mag de rechtbank dit tijdstip van staking van betaling vervroegen. Daartoe is 
vereist dat ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de beta-
lingen voor het vonnis hebben opgehouden.

Dat er staking van betaling was vóór het faillissementsvonnis wordt door de vrijwillig 
tussenkomende  partijen erkend aangezien zij  een bevestiging van het beroepen vonnis 
vragen waarin deze datum werd vastgesteld op 18 januari 2002.

Voor ontbonden  vennootschappen  geldt  dan  een bijzondere  regel  in  die  zin  dat  de 
rechtbank de verdachte periode kan laten ingaan meer dan zes maanden voor het vonnis 
van faillietverklaring. Als voorwaarde geldt dat er aanwijzingen zijn dat de vereffening is 
of  wordt  uitgevoerd  met  de  bedoeling  nadeel  te  berokkenen  aan  de  schuldeisers.  De 
bedoeling van de wetgever ligt hierin dat inzake handelingen die worden gesteld in het 
kader  van  verdachte  vereffeningen  de  door  de  wet  bepaalde  niet-tegenwerpbaarheden 
zouden kunnen worden ingeroepen. Voor dit type van vereffeningen geldt een uitzonde-
ringsregel op de algemene bepalingen van staking van betaling.

Indien  er indicaties zijn van het voornemen de schuldeisers te benadelen,  houdt dit 
precies in dat door de vereffening beoogd wordt dat de schuldeisers of bepaalde onder hen 
niet  zullen worden betaald.  Van enig vertrouwen in hoofde van de schuldeisers in de 
vereffening kan dan ook geen sprake zijn. De vrijwillig tussenkomende partijen kunnen 
moeilijk voorhouden dat de nv Top Star International nog het vertrouwen van de fiscus 
genoot,  wanneer er aanwijzingen zijn dat met  de vereffening de bedoeling voorlag de 
fiscus te verhinderen nog enige belastingschuld te kunnen innen.

De vordering van (de eerste en de tweede verweerders) en van de curator is gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Naar luid van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt een wet alleen voor het 

toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.
Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe wet in beginsel van toepassing is, niet alleen op 

toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder 
de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.

Zij geldt evenwel niet ten aanzien van toestanden die definitief zijn vastgelegd onder de 
gelding van de oude wet, op straffe van het verlenen van terugwerkende kracht aan deze 
wet.

2. Bij artikel 149 van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement werd de wet van 
18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling opge-
heven.

Artikel 150 van deze wet bepaalt voorts dat de bepalingen van deze wet in werking 
treden op de datum die de Koning bepaalt en uiterlijk zes maanden na de bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad.
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Bij  artikel  1  van het koninklijk  besluit  van  25 november  1997 werd  de datum van 
inwerkingtreding bepaald op 1 januari 1998.

Uit deze bepalingen volgt dat de Faillissementswet van 8 augustus 1997 van toepassing 
werd op alle toestanden die zouden ontstaan na 1 januari 1998 evenals op de toekomstige 
gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die voortduren onder de nieuwe 
wet, zonder dat de bepalingen van deze nieuwe wet evenwel afbreuk konden doen aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

3.  Blijkens artikel  12,  eerste lid,  van de Faillissementswet  van 8 augustus  1997,  in 
werking getreden op 1 januari 1998, wordt de gefailleerde geacht op te houden te betalen 
vanaf het vonnis van faillietverklaring of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de fail-
lietverklaring nadien is uitgesproken.

Dat tijdstip kan desnoods worden vervroegd wanneer objectieve en ernstige omstandig-
heden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen op een vroeger tijdstip werden gestaakt.

Het terugbrengen van het tijdstip van staking van betaling op een vroeger tijdstip heeft 
tot gevolg dat de handelingen die werden verricht in de periode begrepen tussen dat tijd-
stip en het vonnis van faillietverklaring, bij toepassing van de artikelen 17 tot 21 van de 
Faillissementswet  van  8  augustus  1997  niet  tegenwerpbaar  zullen  kunnen  worden 
verklaard aan de boedel.

Blijkens  het  zesde lid van voornoemd artikel  12 van de Faillissementswet  mag het 
vonnis het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden vóór 
het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een meer 
dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon waarvan de vereffe-
ning al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt 
bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval 
kan het tijdstip van de staking van betaling worden vastgesteld op de dag van het ontbin-
dingsbesluit, met als gevolg dat de sindsdien gestelde handelingen bij toepassing van de 
artikelen  17  e.v.  van  de  Faillissementswet  niet  tegenwerpbaar  aan  de  boedel  zullen 
kunnen worden verklaard.

4. Op straffe van het verlenen van terugwerkende kracht aan voornoemde bepaling kan 
zij niet worden toegepast om de datum van staking van betaling terug te brengen op meer 
dan  zes  maanden  vóór  datum  van  inwerkingtreding  van  de  Faillissementswet  van  8 
augustus 1997.

Immers, onder de gelding van de oude Faillissementswet van 18 april 1851 kon blijkens 
artikel 442, derde lid, het tijdstip van staking van betaling nooit worden bepaald op een 
tijdstip dat het vonnis van faillietverklaring meer dan zes maanden voorafging, met als 
gevolg dat handelingen die meer dan zes maanden vóór het vonnis van faillietverklaring 
werden  gesteld,  aan  de  boedel  niet  niet-tegenwerpbaar  konden  worden  verklaard  bij 
toepassing van de artikelen 445 e.v., de hypothese van artikel 448 van de oude Faillisse-
mentswet  buiten beschouwing gelaten,  indien er  sinds het  verrichten van  deze hande-
lingen reeds meer dan zes maanden waren verlopen.

Het terugbrengen van het tijdstip van staking van betaling met toepassing van artikel 
12, zesde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 tot meer dan zes maanden 
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet zou dan ook tot gevolg hebben dat hande-
lingen, die onder de gelding van de oude Faillissementswet van 18 april 1851 niet meer 
aanvechtbaar waren omdat er meer dan zes maanden waren verstreken sinds hun totstand-
koming, niettemin niet tegenwerpbaar zouden kunnen worden verklaard aan de boedel bij 
toepassing van de nieuwe Faillissementswet.

Aldus zou weliswaar afbreuk worden gedaan aan toestanden die onder de gelding van 
de vorige Faillissementswet ingevolge het verstrijken van een termijn van zes maanden 
sinds het ogenblik waarop de kwestieuze handelingen werden gesteld, definitief waren 
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voltrokken.
5. Op straffe van miskenning van de niet-terugwerkende kracht van de nieuwe wet kan 

dan ook het tijdstip van staking van betaling niet worden teruggebracht op een tijdstip dat 
zich situeert meer dan zes maanden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Faillisse-
mentswet.

Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest het tijdstip van staking van betaling 

met toepassing van artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 
terugbrengt tot op 1 januari 1997, hetzij één jaar vóór de datum van inwerkingtreding van 
de  Faillissementswet  van  8  augustus  1997,  en  derhalve  tot  op  een  ogenblik  waarop 
volgens de destijds geldende regeling de datum van staking van betaling maximaal zes 
maanden kon worden teruggebracht, verleent het hof van beroep aan deze bepaling terug-
werkende kracht en verantwoordt het derhalve zijn beslissing niet naar recht (schending 
van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 12, zesde lid, 149, 150 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1997 tot 
uitvoering van artikel 150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement, 
442, derde lid, van de wet van 18 april 1851, houdende boek III  van het Wetboek van 
Koophandel, getiteld faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, zoals van toepas-
sing vóór haar opheffing bij wet van 8 augustus 1997). Minstens is het hof van beroep, dat 
nagelaten heeft ambtshalve de niet-toepasselijkheid van artikel 12, zesde lid, van de Fail-
lissementswet op te werpen in zoverre de curator en de Belgische Staat de vaststelling van 
het tijdstip van staking van betaling op meer dan zes maanden vóór de inwerkingtreding 
van  de  Faillissementswet  van  8  augustus  1997  nastreefden,  tekortgekomen  aan  zijn 
verplichting  om op  de  hem voorgelegde  feiten  de  juiste  rechtsregel  toe  te  passen  en 
desnoods ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden tot  afwijzing van de 
vordering aan te vullen (schending van artikelen 5, 1068, 1138, 3° van het Gerechtelijk 
Wetboek,  evenals  het  algemeen rechtsbeginsel  dat  de  rechter  op de hem voorgelegde 
feiten de juiste rechtsregel dient toe te passen en desnoods ambtshalve de door partijen 
aangevoerde rechtsgronden dient aan te vullen, zoals onder meer afgeleid uit artikel 1138, 
3° van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
1. Naar luid van artikel 12, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 

wordt de gefailleerde geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverkla-
ring of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitge-
sproken.

Blijkens  het  tweede  lid  van  voornoemde  wetsbepaling  kan  dat  tijdstip  weliswaar 
worden  vervroegd  wanneer  ernstige  en  objectieve  omstandigheden  ondubbelzinnig 
aangeven dat de betalingen vóór het vonnis hebben opgehouden.

De uitdrukking "dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden", gehanteerd in 
dat tweede lid, verwijst naar de faillissementsvoorwaarden, vermeld in artikel 2, eerste lid, 
van dezelfde wet, waarvan de kern hierin bestaat dat de koopman definitief heeft opge-
houden  te  betalen,  wat  meteen  noodzakelijk  inhoudt  dat  hij  over  geen  krediet  meer 
beschikt.

Dat  betekent  dat  het  tijdstip  van  staking van  betaling enkel  kan  worden  vervroegd 
wanneer  de rechter vaststelt  dat  de koopman op duurzame wijze  heeft  opgehouden te 
betalen en dat zijn krediet is geschokt op het tijdstip waarop de rechtbank de staking van 
betaling vaststelt.

2. Blijkens het zesde lid van voornoemd artikel 12 van de Faillissementswet kan het 
vonnis het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden vóór 
het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een meer 
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dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon waarvan de vereffe-
ning al dan niet werd afgesloten en waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt 
bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers.

In dat laatste geval kan het tijdstip van de staking van betaling worden vastgesteld op 
de datum van het ontbindingsbesluit.

Bij dat lid wordt zodoende het tijdstip gepreciseerd waarop het tijdstip van staking van 
betaling ten vroegste kan worden teruggebracht.

3. Uit de samenlezing van beide leden volgt aldus dat de curator of de schuldeiser die 
het tijdstip van staking van betaling wenst  te doen vervroegen,  het bewijs  zal  moeten 
leveren én van ernstige en objectieve omstandigheden die ondubbelzinnig aangeven dat 
de betalingen vóór het vonnis hebben opgehouden, én van aanwijzingen dat de in vereffe-
ningstelling was of werd bewerkstelligd met de bedoeling om de schuldeisers te bena-
delen, met dien verstande dat de rechter het tijdstip van staking van betaling ten vroegste 
zal  kunnen  vaststellen  op  een  ogenblik  waarop  aan  beide  voorwaarden  gelijktijdig  is 
voldaan.

Er zal, m.a.w., op datum van het ontbindingsbesluit moeten voldaan zijn aan de voor-
waarden gesteld in het tweede lid van voornoemd artikel  12 van de Faillissementswet 
opdat, bij toepassing van het zesde lid van diezelfde wetsbepaling, het tijdstip van staking 
van betaling op dat ogenblik zou kunnen worden bepaald.

Het zesde lid wijkt immers niet af van het bepaalde van het tweede lid. Uit dat lid volgt 
enkel dat in geval van aanwijzingen van bedrieglijke in vereffeningstelling het tijdstip van 
staking van betaling 'kan' worden teruggebracht tot meer dan zes maanden vóór het vonnis 
van faillietverklaring.

4. Het komt derhalve aan de rechter, die het tijdstip van staking van betaling wenst te 
vervroegen, toe vast te stellen dat op dat welbepaalde tijdstip de gefailleerde zijn beta-
lingen reeds op duurzame wijze had gestaakt en dat het vertrouwen van de schuldeisers 
reeds aan het wankelen was.

Noch het feit dat er sprake zou zijn van een feitelijke vereffening, noch het feit dat de in 
vereffeningstelling zou zijn gebeurd met de bedoeling om de schuldeisers te benadelen, 
impliceren weliswaar dat beide faillissementsvoorwaarden op datum van het ontbindings-
besluit reeds voorhanden waren.

De vennootschap kan immers  op de realisatie van beide voorwaarden  geanticipeerd 
hebben.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat het tijdstip van staking van betaling moet worden 

bepaald op 1 januari 1997, datum waarop een aanvang werd genomen met het uithollen 
van de vennootschap, om de enkele reden dat er aanwijzingen bestaan van een bedrieg-
lijke in vereffeningstelling, zonder dat tevens moet vaststaan dat op dat tijdstip de gefail-
leerde zijn betalingen reeds op duurzame wijze had gestaakt en dat zijn krediet reeds op 
dat tijdstip aan het wankelen was, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet 
naar recht (schending van artikelen 2 en 12, eerste, tweede en zesde lid, van de Faillisse-
mentswet  van  8 augustus  1997).  In  ieder  geval  verantwoordt  het hof van beroep zijn 
beslissing niet naar recht waar het meent dat het wankelen van het krediet volgt uit de 
enkele omstandigheid dat de vereffening gebeurde met de bedrieglijke benadeling van de 
rechten van schuldeisers (schending van artikelen 2 en 12, zesde lid, van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997).

Derde onderdeel
Naar luid van artikel 12, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt 

de gefailleerde geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring of 
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vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitgesproken.
Uit het tweede lid van dat artikel volgt dat dit tijdstip weliswaar kan worden vervroegd 

wanneer  ernstige en objectieve omstandigheden  ondubbelzinnig aangeven dat de beta-
lingen voor het vonnis hebben opgehouden.

Blijkens  het  zesde  lid  van  voornoemd  artikel  12  van  de Faillissementswet  kan  het 
vonnis het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden vóór 
het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een meer 
dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon waarvan de vereffe-
ning al dan niet werd afgesloten en waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt 
bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers.

Bedoeld worden hiermee de rechtspersonen waarvan sprake in het laatste lid van artikel 
2 van de Faillissementswet. Luidens deze bepaling kan de ontbonden rechtspersoon fail-
liet worden verklaard tot zes maanden na de sluiting van de vereffening.

Uit artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet volgt dat deze mogelijkheid om het 
tijdstip tot meer dan zes maanden terug te brengen enkel bestaat in hoofde van rechtsper-
sonen die formeel werden ontbonden, en dit tenminste zes maanden vóór het vonnis van 
faillietverklaring.

Wanneer een rechtspersoon sinds meer dan zes maanden werd ontbonden, kan aldus het 
tijdstip van staking van betaling onbeperkt worden teruggebracht tot op het ogenblik van 
het ontbindingsbesluit, waarvan bovendien wordt aangenomen dat het niet noodzakelijk 
de vorm van een formeel ontbindingsbesluit moet aannemen, maar kan samenvallen met 
de feitelijke in vereffeningstelling van de vennootschap, meer dan drie en een half jaar 
voor haar formele ontbinding en meer dan vijf en een half jaar voor haar faillietverklaring.

Wanneer het faillissement een niet ontbonden rechtspersoon betreft dan wel een rechts-
persoon die sinds minder dan zes maanden werd ontbonden, zal het tijdstip van staking 
van betaling nooit kunnen worden vastgesteld op meer dan zes maanden vóór het vonnis 
van faillietverklaring, en dit zelfs zo zou blijken dat voor dit tijdstip de vereffening van de 
ontbonden vennootschap werd  bewerkstelligd  met  de bedoeling om de schuldeisers te 
benadelen of dat meer  dan zes maanden voor het faillissement  van de niet  ontbonden 
rechtspersoon bepaalde handelingen werden gesteld die het actief van deze rechtspersoon 
volledig uitholden zonder dat zij  evenwel  gevolgd  werden  door de ontbinding van de 
rechtspersoon.

Voor deze onderscheiden behandeling van rechtspersonen bestaat  er weliswaar  geen 
enkele  objectieve  en redelijke  verantwoording,  nu aan het faillissement  van een sinds 
minder dan zes maanden ontbonden rechtspersoon evenzeer handelingen die wijzen op 
een frauduleuze vereffening kunnen voorafgaan, net zoals dat ook het geval kan zijn met 
een vennootschap die niet werd ontbonden voor haar faillietverklaring.

Aldus wordt er een duidelijke ongelijkheid gecreëerd tussen rechtspersonen zonder dat 
hiervoor een redelijke verantwoording voorhanden is.

Besluit
Waar het hof van beroep met toepassing van artikel  12, zesde lid, van de Faillisse-

mentswet oordeelt het tijdstip van staking van betaling te kunnen terugbrengen tot op 1 
januari  1997,  zijnde het tijdstip waarop  naar het oordeel van het (hof van beroep) de 
vennootschap feitelijk in vereffening werd gesteld, hetzij meer dan vijf jaar vóór de datum 
van faillietverklaring en meer dan drie jaar voor haar formele ontbinding, bepaling die 
enkel geldt ten aanzien van meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden 
rechtspersonen,  met  uitsluiting  van  andere  rechtspersonen  die  ook  worden  failliet 
verklaard, doch zonder voorafgaandelijk te zijn ontbonden dan wel sinds minder dan zes 
maanden te zijn ontbonden, zonder dat voor deze onderscheiden behandeling een objec-
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tieve en redelijke verantwoording voorhanden is, maakt het hof van beroep toepassing van 
een bepaling die strijdig is met het gelijkheidsbeginsel (schending van artikelen 10, 11 en 
159 van de gecoördineerde Grondwet  van 17 februari  1994) en kon het derhalve niet 
wettig beslissen bij toepassing van artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997 het tijdstip van staking van betaling terug te brengen op 1 januari 1997 
(schending van  artikel  12,  zesde lid,  van  de Faillissementswet  van  8 augustus  1997). 
Derhalve verzoekt de eiseres het Hof alvorens over dit onderdeel uitspraak te doen bij 
toepassing van artikel 26, §§1 en 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, aan het Grondwettelijk Hof volgende prejudiciële vraag voor 
te leggen:

"Schendt artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre uit deze bepaling volgt dat in geval van fail-
lietverklaring van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden rechts-
persoon de datum van staking van betaling onbeperkt in de tijd kan worden teruggebracht 
tot op het tijdstip van het ontbindingsbesluit, dat in de stelling van het hof van beroep aan 
het formele ontbindingsbesluit kan voorafgaan en zich situeren op het tijdstip waarop deze 
vennootschap feitelijk in vereffening werd gesteld, zonder dat er op het terugbrengen van 
dat tijdstip enige beperking in de tijd bestaat, daar waar in geval van een faillietverklaring 
van  een  niet  ontbonden  rechtspersoon  of  van  een  rechtspersoon  die  minder  dan  zes 
maanden voor het vonnis van faillietverklaring werd ontbonden het tijdstip ten hoogste op 
zes maanden voor de datum van dat vonnis van faillietverklaring kan worden bepaald, 
ofschoon ook aan dat faillissement meer dan zes maanden voor het faillissementsvonnis 
een feitelijke in vereffeningstelling kan zijn voorafgegaan".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De wet beschikt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende 

kracht. 
Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na 

haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

2. Het feit dat de oude Faillissementswet niet in de mogelijkheid voorziet om, 
in geval  van faillissement van een rechtspersoon,  het  tijdstip van staking van 
betaling vast te stellen op meer dan zes maanden voor de faillietverklaring, heeft 
tot gevolg dat de rechter die onder vigeur van de nieuwe wet een rechtspersoon 
failliet verklaart, dit tijdstip overeenkomstig de nieuwe wet niet kan bepalen op 
een tijdstip van meer dan zes maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet. 

Er  anders  over  oordelen  zou tot  gevolg  hebben  dat  de rechten  van derden 
aangetast worden door een retroactieve werking van de nieuwe wet.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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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.

1 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Andersluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert. 

Nr. 540

1° KAMER - 1 oktober 2009

1º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHIKKING - DESKUNDIG VERSLAG - 
GEEN DAGVAARDING TEN GRONDE - DERDE - TEGENSTELBAARHEID

2º BRIEVEN - E-MAIL - KENNISNAME - VOORWAARDE

3º BRIEVEN - E-MAIL - KENNISNAME - GEBRUIK - VERBAND

1º De bepaling dat de beschikking van de beslagrechter, verleend overeenkomstig artikel 
1481 van het Gerechtelijk Wetboek, van rechtswege ophoudt gevolg te hebben, indien  
binnen een maand na de verzending van het deskundig verslag, de beschrijving niet  
wordt gevolgd door een dagvaarding ten gronde, houdt onder meer in dat het verslag niet 
kan  worden  ingeroepen  tegen  een  derde,  geen  partij  in  de  beslagprocedure  inzake 
namaak, aan wie, op grond van het verslag, namaak wordt verweten, in geval die derde 
niet binnen de maand na de verzending van het deskundig verslag voor de rechtbank 
betreffende de zaak zelf wordt gedagvaard1. (Art. 1488, Ger.W.)

2º De opzettelijke kennisname van het bestaan van een e-mail, alsook het gebruik van die 
kennis  of  van  de  informatie  die  zodoende  met  of  zonder  opzet  werd  verkregen,  is 
uitgesloten voor wie niet vooraf de nodige toestemmingen heeft gekregen.  (Art. 124, 1° 
en 4°, Wet 13 juni 2005)

3º  Kennisname  en  gebruik  van  de  inhoud  van  een  e-mail  zijn  gebonden  aan  de 
kennisname en gebruik van het bestaan ervan. (Art. 124, 1° en 4°, Wet 13 juni 2005)

(SCHEPENS nv T. VAN RAAK CHEMICALS nv)

ARREST

(AR C.08.0064.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.

1 Art. 1488 Ger. W., voor zijn opheffing bij  art. 33 W. 10 mei 2007, toen van kracht en dat het 
middel dus als geschonden kon aanwijzen (zie Cass., 20 dec. 2007, AR C.06.0574.F, AC, 2007, nr. 
655. Zie E. DIRIX & K. BROECKX, “Beslag”, APR, Story-Scientia, 2001, 309, nr. 491; M.-C. JANSSENS, 
“Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen 
namaak en piraterij”, RW, 2007-08, 930 (938).
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1488 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep gegrond, het incidenteel beroep onge-

grond. weert uit het debat het verslag Savelkoul en de hieruit geputte stukken evenals de 
stukken  5,6,7 en  16 uit  het  bundel  van  (de eiseres).  Wijzigt  het  bestreden vonnis  en 
opnieuw wijzende, verklaart  de stakingsvordering zoals uitgebreid ongegrond. Verwijst 
(de eiseres) in de kosten van beide aanleggen, (...)."

op grond van de motieven op p. 5-6:
"- verslag Savelkoul:
Krachtens artikel 1488 van het Gerechtelijk Wetboek moet ingeval van beschrijvend 

beslag inzake namaak de bodemprocedure ingeleid worden binnen de maand na verzen-
ding van het verslag aan de procespartijen bij gebreke waaraan de beschikking van rechts-
wege ophoudt gevolg te hebben en de verzoeker (de eiseres) kan geen gebruik maken van 
de inhoud of deze openbaar maken. Dit verslag werd in casu aan partijen verzonden op 24 
april 2006 terwijl de bodemprocedure werd ingeleid op 9 juni 2006 derhalve laattijdig. 
Het verbod tot gebruik is algemeen geformuleerd en niet beperkt tot de bodemprocedure 
inzake de namaak zoals (de eiseres) stelt zodat het in geen enkele andere procedure mag 
gebruikt worden en er geen enkele ruchtbaarheid aan mag gegeven worden.  Onterecht 
stelt (de eiseres) dat deze termijn van één maand slechts begon te lopen na 6 juni 2006 
omdat de deskundige toen een brief richtte aan de rechtbank teneinde, op verzoek van de 
raadsman van (de eiseres), een CD aan zijn verslag toe te voegen. Deze brief die ruim één 
maand na neerlegging en verzending van het verslag is opgesteld, vat verder gewoonweg 
de bevindingen van het op 28 april 2006 neergelegd verslag samen zonder verdere uitleg 
omtrent  deze  wel  eigenaardige  handelswijze  (deze  brief  werd  kennelijk  niet  aan  de 
procespartij  V.  verzonden).  De eerste rechter heeft  dan ook terecht dit  verslag uit  het 
debat geweerd".

en op p. 7:
"(De eiseres) legt tevens een stuk 16 neer dat kennelijk een schrijven is van de heer V. 

(of een weergave daarvan) aan (de verweerster). Uit de conclusies van (de eiseres) blijkt 
dat dit stuk deel uitmaakt van het verslag Savelkoul dat buiten het beraad moet gehouden 
worden".

Grieven
Artikel 1488 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikking van de rechter, 

verleend overeenkomstig artikel  1481 van hetzelfde wetboek,  van rechtswege ophoudt 
gevolg te hebben, indien binnen een maand na de verzending, bepaald volgens de post-
stempel van de in artikel 1487 van hetzelfde wetboek voorziene per post aangetekende 
verzending van het verslag, de beschrijving van de namaak niet wordt gevolgd door een 
dagvaarding betreffende de zaak zelf voor de rechtbank.

In dat geval kan de verzoeker van het beslag inzake namaak geen gebruik maken van 
de inhoud van het verslag of deze openbaar maken.

Dit verbod viseert niet het gebruik in een procedure ten aanzien van derden, die geen 
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partij zijn bij de beslagprocedure inzake namaak.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig het verslag Savelkoul en het stuk 16 van 

de eiseres uit het debat weert in de stakingsprocedure tussen de eiseres en de verweerster, 
omdat de eiseres in geen enkele procedure van geen van beide gebruik mag maken of 
ruchtbaarheid eraan geven, terwijl de verweerster geen partij was in de beslagprocedure 
inzake namaak en het verbod daarvoor  niet geldt  (schending van artikel  1488 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 124 en 125 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie;
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep gegrond, het incidenteel beroep onge-

grond. Weert uit het debat het verslag Savelkoul en de hieruit geputte stukken evenals de 
stukken  5,6,7  en 16  uit  het  bundel  van  (de  eiseres).  Wijzigt  het  bestreden  vonnis  en 
opnieuw wijzende, verklaart de stakingsvordering zoals uitgebreid ongegrond.

Verwijst (de eiseres) in de kosten van beide aanleggen, (...)"
op grond van de motieven op p. 6-7: 
"e-mails
(De eiseres) wenst zich te beroepen op twee mails (stukken 14 en 15) die de heer V. aan 

een zekere D. verzond, op een mail door V. verstuurd aan een zekere O. (stuk 5) en op 
twee mails die hij zichzelf verstuurde in maart 2006 (stukken 6 en 7). Anders dan (de 
eiseres)  lijkt  te  suggereren  is  de  wet  van  13  juni  2005  betreffende  de  elektronische 
communicatie wel degelijk van toepassing op e-mail verkeer; de eerste rechter heeft het 
bewijsmateriaal ook in het licht van deze wet beoordeeld en (de eiseres) stelt in conclusies 
overigens uitdrukkelijk dat zij voor een deel der betrokken mails die in het beraad werden 
betrokken, de motivering van de eerste rechter bijtreedt.

Artikel  124 van de wet  van 13 juni 2005 bepaalt  dat  zonder  toestemming van  alle 
andere,  direct  of  indirect  betrokken  personen,  niemand:  -  kennis  mag nemen  van  het 
bestaan  van  informatie  van  alle  aard  die  via  elektronische  weg  is  verstuurd  en  niet 
persoonlijk voor hem bestemd is (1° lid); - de informatie, identificatie of gegevens die met 
of zonder opzet werden verkregen,  wijzigen,  schrappen,  kenbaar maken,  opslaan of er 
enig gebruik van maken (4° lid).

Niet betwist is dat de mails gericht aan D. door deze laatste aan (de eiseres) werden 
overgemaakt; D. kon als bestemmeling vrij beschikken over deze mails die op rechtma-
tige wijze in het bezit zijn gekomen van (de eiseres) die er zoals door de eerste rechter 
beslist gebruik van mag maken.

De overige mails door V. verstuurd zaten in zijn mailbox bij (de eiseres) voor wie zij 
uiteraard  niet  bedoeld  waren  zodat  deze  bij  gebreke  aan  toestemming  vanwege  de 
afzender en bestemmeling niet mogen gebruikt worden.

De eerste rechter oordeelde dat nu deze mails dateren van na de beëindiging der consul-
tancyopdracht van V., hij informatie ontvreemdde waarop hij geen recht had, hij hierdoor 
een strafbare daad stelde zodat (de eiseres) terecht de regel 'nemo auditur' kon inroepen en 
zich minstens mag beroepen op het feit  dat de heer V. essentiële informatie over haar 
werking  heeft  meegenomen.  Deze  mails  werden  door  de  eerste  rechter  in  het  beraad 
betrokken. De vraag naar het rechtmatig gebruik van deze mails kan evenwel niet afhan-
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kelijk gesteld worden van de inhoud van deze mails  evenmin als van het tijdstip van 
verzending. De stukken 5, 6 en 7 dienen dan ook uit het debat geweerd te worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 124 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische commu-

nicatie mag niemand, indien hij daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, 
direct of indirect betrokken personen:

"1° met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elek-
tronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;

2° met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de 
inhoud ervan betrokken zijn;

3° onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen 
van  gegevens  inzake  elektronische  communicatie  en  met  betrekking  tot  een  andere 
persoon;

4° de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, 
wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken".

Deze  bepaling  viseert,  blijkens  zijn  bewoordingen  en  de  voorbereidende  werken, 
samengevat het kennisnemen van het bestaan van met telecommunicatie overgebrachte 
gegevens,  meer bepaald het loutere feit  van de overdracht, zoals de registratie van de 
naam van de correspondenten, het tijdstip, de duur.

De inhoud van een telecommunicatie wordt daarentegen beschermd door de artikelen 
259bis en 314bis van het Strafwetboek.

Aldus is de inhoud, nl. de eigenlijke substantie van een e-mail,  niet beschermd door 
voormeld artikel 124 van de wet van 13 juni 2005 en kan bijgevolg deze bepaling niet 
ingeroepen worden om zich tegen het gebruik van de inhoud van een e-mail te verzetten.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden arrest zijn beslissing,  - de stukken 5,  6 en 7 uit  het 
bundel van eiseres uit het debat te weren, omdat het rechtmatig gebruik van deze mails 
niet afhankelijk kan worden gesteld van de inhoud ervan en die inhoud niet mag gebruikt 
worden gezien het voormeld artikel 124, 4°, zich tegen dat gebruik verzet, niet naar recht 
verantwoordt  ,  gezien het  voormeld  artikel  124,  4°,  enkel  het  gebruik  uitsluit  van  de 
kennis van het bestaan de e-mail zoals bedoeld in hetzelfde artikel 124, 1°, en niet het 
gebruik van de inhoud van een e-mail uitsluit (schending van artikel 124 van de aange-
haalde wet van 13 juni 2005, inzonderheid het 1ste en 4de)

Tweede onderdeel
Volgens  artikel  125,  1°,  van de wet  van 13 juni 2005 betreffende  de elektronische 

communicatie zijn de bepalingen van artikel  124 van dezelfde wet niet van toepassing 
wanneer de wet het stellen van bedoelde handelingen toestaat of oplegt.

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek laat toe zijn eigendom te beschermen na de 
ontvreemding ervan.

De eiseres in haar synthese-beroepsconclusies voerde aan: "De stukken 6 en 7 bevatten 
(...) geen eigen informatie van Dhr. V. aan derden, doch is louter het zichzelf doormailen 
van computerbestanden die eigendom zijn van (de eiseres)".

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  niet  naar  genoegen  van  recht  gemotiveerd  is 
doordat  de  appelrechters  niet  hebben  geantwoord  op  de  aanvoering  dat  eiseres  zich 
verweerde tegen de ontvreemding van haar eigendom (schending van artikel 149 van de 
gecoördineerde Grondwet), minstens onwettig de stukken 5, 6 en 7 van het bundel van de 
eiseres uit het debat weert op grond van de bepalingen van artikel 124 van de voormelde 
wet van 13 juni 2005, die evenwel niet van toepassing zijn nu de wet met artikel 544 van 
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het Burgerlijk Wetboek toelaat van het bestaan van die e-mails kennis te nemen (Schen-
ding van de artikelen 124 en 125 van de aangehaalde wet van 13 juni 2005 en artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Krachtens  het  te  dezen  toepasselijk  artikel  1488  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, houdt de beschikking van de beslagrechter, verleend overeenkomstig 
artikel 1481 van dit wetboek, van rechtswege op gevolg te hebben, indien binnen 
een maand na de verzending van het  deskundig verslag,  de beschrijving niet 
wordt  gevolgd  door  een  dagvaarding  ten  gronde.  De  verzoeker  kan  van  de 
inhoud van het deskundig verslag geen gebruik maken of het openbaar maken.

2. Deze bepaling houdt onder meer in dat het verslag niet kan worden inge-
roepen tegen een derde, geen partij in de beslagprocedure inzake namaak, aan 
wie, op grond van het verslag, namaak wordt verweten, in geval die derde niet 
binnen de maand na de verzending van het deskundig verslag voor de rechtbank 
betreffende de zaak zelf wordt gedagvaard.

3. Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel 
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 124, 1° en 4°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie mag niemand, indien hij daartoe geen toestemming 
heeft gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, met opzet 
kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische 
weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem is bestemd, noch van de infor-
matie die met of zonder opzet werd verkregen, enig gebruik maken.

Bovengenoemd artikel sluit dus onder meer de opzettelijke kennisname van 
het bestaan van een e-mail uit, alsook het gebruik van die kennis of van de infor-
matie die zodoende met of zonder opzet werd verkregen, door wie niet vooraf de 
nodige toestemmingen heeft gekregen.

5. Wie kennis neemt van de inhoud van een e-mail, kan dit niet doen zonder 
tegelijk kennis te nemen van het bestaan ervan.

Kennisname en gebruik van de inhoud van een e-mail zijn gebonden aan de 
kennisname en gebruik van het bestaan van deze e-mail.

6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 124, 1° en 4°, van de wet van 13 
juni 2005 enkel slaat op externe elementen en niet kan slaan op het bericht in zijn 
geheel met inbegrip van de inhoud, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel
7. De appelrechters stellen vast dat de in het onderdeel bedoelde mails dateren 

van na de beëindiging van de consultancyopdracht  van de heer  V. en dat  de 
eerste  rechter  hieruit  besloot  dat  de mails informatie  bevatten die  de heer  V. 
ontvreemdde en waarop hij geen recht had.

8. Door te overwegen dat de vraag naar het rechtmatig gebruik van de mails 
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niet kan afhankelijk gesteld worden van de inhoud ervan, evenmin als van het 
tijdstip ervan, en door hiermee het oordeel van de eerste rechter te hervormen, in 
die zin dat de mails, ongeacht hun inhoud, worden geweerd, beantwoorden en 
verwerpen de appelrechters het middel waarbij de eiseres wijst op de inhoud van 
de mail, m.n. op het feit dat deze inhoud eigendom zou zijn van de eiseres en 
zodoende  de  toepassing  van  artikel  125  van  de  wet  van  13  juni  2005  zou 
uitsluiten.

9. Verder gaat het onderdeel ervan uit dat werd vastgesteld dat de in het onder-
deel vermelde mails bestanden bevatten die eigendom waren van de eiseres. Het 
bestreden arrest stelt dit niet vast.

10. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en 
mist feitelijke grondslag.

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

1 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Wouters en van Eeckhoutte. 

Nr. 541

1° KAMER - 1 oktober 2009

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - NIETIGE 
INSCHRIJVING - VERPLICHTING VAN HET BESTUUR - VERZOEK TOT VERANTWOORDING - 
VOORWAARDE

Wanneer  de  inschrijving  wegens  afwijking  van  de  essentiële  besteksbepalingen,  zoals 
prijzen, termijnen en technische specificaties, nietig is, moet het bestuur die inschrijving 
als  onregelmatig  en  derhalve  als  niet  bestaande  beschouwen  en  is  het,  slechts  bij  
afwijzing van de inschrijving wegens het blijkbaar abnormaal karakter van de prijs, ertoe 
gehouden,  vooraleer  hiertoe  over  te  gaan,  de  inschrijver  te  verzoeken  een 
verantwoording te verstrekken en de aldus gegeven uitleg te onderzoeken. (Art. 12, §1, 
Wet  14  juli  1976  betreffende  de  overheidsopdrachten  voor  aanneming  van  werken, 
leveringen en diensten; Artt. 14, eerste en tweede lid, en 25, §§1 en 2, K.B. 22 april 1977)

(STOCKMAN INGENIEURSBUREAU nv T. KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-AGGLOMERATIE vzw)

ARREST

(AR C.08.0124.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de over-

heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals te 
dezen van toepassing, moet, wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht 
te gunnen, deze worden toevertrouwd aan de inschrijver die de laagste regelma-
tige inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 
10 pct. van het bedrag van deze inschrijving.

Krachtens artikel 14, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 
betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten, zoals te dezen van toepassing, wordt de inschrijving overeenkomstig 
het bij het bestek behorende model opgemaakt en wordt ze door de inschrijver of 
zijn gemachtigde ondertekend.

Krachtens  artikel  14,  tweede  lid,  van  hetzelfde  koninklijk  besluit,  moeten 
doorhalingen,  overschrijvingen,  aanvullingen  of  wijzigingen,  zowel  in  de 
inschrijving als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht 
zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, eveneens 
door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend.

Krachtens artikel 25, §1, van dit koninklijk besluit, kan het bestuur, onvermin-
derd  de  nietigheid  van  elke  inschrijving  wegens  afwijking  van  de  essentiële 
besteksbepalingen,  zoals  die  van  artikel  14,  tweede  lid,  de  inschrijvingen  als 
onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen, indien zij niet overeen-
stemmen  met  de  bepalingen  van  afdeling  2,  enig  voorbehoud  inhouden  of 
bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

Krachtens artikel  25, §2, van voormeld koninklijk besluit,  moet het bestuur 
evenwel, vooraleer het een inschrijving afwijst inzonderheid met verwijzing naar 
artikel  20,  §5,  wegens  haar  blijkbaar  abnormaal  hoge  of  abnormaal  lage 
eenheidsprijzen of totale prijzen, de betrokken inschrijver per aangetekende brief 
verzoeken hierover, binnen een termijn van 12 kalenderdagen, de noodzakelijke 
verantwoordingen  te  verstrekken  en  laat  het  bestuur,  na  onderzoek  van  de 
gegeven uitleg,  de inschrijver weten welke prijzen nog als abnormaal worden 
beschouwd.

2. Uit deze bepalingen volgt dat het bestuur, wanneer de inschrijving wegens 
afwijking van de essentiële besteksbepalingen, zoals prijzen, termijnen en techni-
sche specificaties, nietig is, die inschrijving als onregelmatig en derhalve als niet 
bestaande moet beschouwen en dat het, slechts bij afwijzing van de inschrijving 
wegens het blijkbaar abnormaal karakter van de prijs, ertoe gehouden is, voor-
aleer  hiertoe over  te gaan,  de inschrijver  te verzoeken een verantwoording te 
verstrekken en de aldus gegeven uitleg te onderzoeken. 
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3. Het hof van beroep stelt op derdenverzet vast dat:
- de eiseres al na een eerste analyse van de inschrijvingen, ervan uitging dat de 

inschrijving van de tweede verweerster onregelmatig was en daarom geweigerd 
diende te worden;

- de eerste verweerster in haar in de aanvankelijke procedure voor de eerste 
rechter neergelegde conclusie stelde dat de bijlage van de offerte van de tweede 
verweerster op zichzelf voldoende was om de inschrijving te weigeren, daar het 
duidelijk was dat de inschrijving niet conform was, daar ze geen overwerkscha-
kelaars voorzag zoals door het bestek bepaald;

- de eiseres in een brief van 9 januari 2001 uiteenzette dat die overwerkschake-
laars met soepele, instelbare tijdsuren, een essentieel onderdeel van de installatie 
zijn;

-  uit  dit  alles blijkt  dat  de eiseres  ervan uitging dat  de inschrijving van de 
tweede verweerster manifest onregelmatig was;

-  de  eiseres  de  tweede  verweerster  niettemin  verzocht  een  aantal  concrete 
verduidelijkingen te verschaffen;

- niet blijkt dat de eiseres bij het voorstel tot toewijzing rekening hield met de, 
ingevolge  dit  verzoek,  door  de  tweede  verweerster  gegeven  antwoorden  en 
toelichtingen.

Verder  oordeelt  het  hof  op  derdenverzet  dat  de  passieve  houding  van  de 
eiseres, na ontvangst van het uitvoerig antwoord van de tweede verweerster, op 
zijn  minst  bevreemdend  en  niet  in  overeenstemming  is  met  haar  rol  als 
ontwerper,  dat  het  hof  van  beroep  bij  de  aanvankelijke  beoordeling  van  het 
geschil  tussen de eerste  en de tweede verweerster dan ook op goede gronden 
vermocht te besluiten dat er sprake was van een "bizarre gang van zaken waar-
over geen redelijke en/of aannemelijke uitleg werd gegeven" en dat de eiseres, in 
het kader van haar derdenverzet, op haar beurt niet aantoont hoe zij in dergelijke 
omstandigheden in redelijkheid tot de conclusie is kunnen komen dat de inschrij-
ving van de tweede verweerster als onregelmatig diende te worden gehandhaafd.

4. Het hof op derdenverzet dat zonder uit te sluiten dat de inschrijving van de 
tweede  verweerster,  zoals  door  de  eiseres  aangevoerd,  afweek  van  essentiële 
technische specificaties van het bestek, aldus oordeelt dat de inschrijving van de 
tweede  verweerster  door  het  bestuur  niet  als  onregelmatig  mocht  worden 
beschouwd, om de enkele reden dat hierbij geen rekening werd gehouden met 
het  door  de  tweede  verweerster  op  verzoek  van  de  eiseres  verstrekte  uitleg, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Omvang van de cassatie
5. De vernietiging op grond van het eerste onderdeel van de beslissing die het 

derdenverzet afwijst om reden van de beweerde onzorgvuldigheid van de eiseres, 
strekt  zich  uit  tot  de beslissing over  de  uitbreiding van  de  vordering  van  de 
eiseres  in verband met de schadevergoeding die de eerste  verweerster  aan de 
tweede verweerster moest betalen gezien de nauwe band die er bestaat tussen 
deze beslissingen.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

1 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Maes. 

Nr. 542

1° KAMER - 1 oktober 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - BEWIJS - GETUIGEN - BLOEDVERWANTEN IN DE NEDERDALENDE LIJN - 
VERBOD - BEGRIP - GRENZEN

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - 
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - BLOEDVERWANTEN IN DE NEDERDALENDE LIJN - 
VERBOD - BEGRIP - GRENZEN

1º en 2° Het verbod om bloedverwanten in nederdalende lijn te horen in zaken waarin hun 
bloedverwanten  in  opgaande  lijn  tegengestelde  belangen  hebben  steunt  op  de  
overweging dat het niet past dat bloedverwanten in nederdalende lijn stelling nemen in 
conflicten  tussen hun ouders;  dit  verbod moet  begrepen worden in  die  zin  dat  geen  
enkele verklaring van de bloedverwanten in nederdalende lijn, ongeacht de vorm waarin 
ze  is  verkregen,  tijdens  een  geding  tussen  hun  ouders,  in  rechte  mag  worden 
overgelegd,  behalve  de  verklaringen  betreffende  feiten  waarvan  ze  persoonlijk  het 
slachtoffer zouden zijn geweest1. (Art. 931, tweede lid, Ger.W.) 

(B. T. D.)

ARREST

(AR C.08.0184.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.

1 Cass., 27 april 1984, AR 4320, AC., 1983-84, nr. 498. Dat precedent, zoals Cass., 27 sept. 1974, 
AC, 1975, 127 en Cass., 11 okt. 1979, AC., 1979-80, nr. 105, waarnaar het verwijst, heeft betrekking 
op een echtscheidingsprocedure. Dit is thans ook het geval maar blijkt niet expliciet uit het arrest, 
waaraan  het  verzoekschrift  slechts  gehecht  is.  Het  verantwoordt  de  publicatie  ook  onder  het 
trefwoord "Echtscheiding".



2172 HOF VAN CASSATIE 1.10.09 - Nr. 542 

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 931, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bloedver-

wanten in nederdalende lijn niet mogen worden gehoord in zaken waarin hun 
bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben.

Deze wetsbepaling steunt op de overweging dat  het niet  past dat  bloedver-
wanten in nederdalende lijn stelling nemen in conflicten tussen hun ouders. Dit 
verbod  moet  begrepen  worden  in  die  zin  dat  geen  enkele  verklaring  van  de 
bloedverwanten in nederdalende lijn, ongeacht de vorm waarin ze is verkregen, 
tijdens een geding tussen hun ouders, in rechte mag worden overgelegd, behalve 
de verklaringen betreffende feiten waarvan ze persoonlijk het slachtoffer zouden 
zijn geweest.

2. De appelrechters gronden hun beslissing dat voormeld artikel geen toepas-
sing vindt op de volgende vaststellingen en redenen:

- de eiseres  steunt zich op het volledig strafdossier  dat door de verweerder 
lastens haar werd uitgelokt;

- voor zover het overgelegde volledige strafdossier ten laste van de eiseres ook 
de verklaringen van de 3 kinderen bevat, die gehoord zijn in verband met de niet 
correcte uitoefening van het bezoekrecht stelt zich geen enkel probleem;

-  anders  zou  het  zijn,  mochten  de  kinderen  gehoord  zijn  of  verklaringen 
hebben afgelegd over  andere feiten die partijen elkaar  verwijten,  maar die de 
kinderen niet betreffen.

Door aldus te oordelen geven de appelrechters te kennen dat de verklaringen 
van  de  kinderen  enkel  slaan  op  feiten  die  hen  betreffen.  Zodoende  verant-
woorden zij hun beslissing naar recht.

3. Het middel is voor het overige afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schen-
ding van artikel 931, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

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

1 oktober  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
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– Advocaten: mrs. Wouters en De Gryse. 

Nr. 543

1° KAMER - 1 oktober 2009

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN - STREKKING - RENTEVOET - ONTEIGENINGSVERGOEDING - VERMINDERING - 
TERUGBETALING - DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS - INTEREST - BEREKENING

De regeling van artikel 21 Onteigeningswet strekt ertoe een zeer lage rentevoet te bepalen  
voor de bedragen die de onteigende onverschuldigd heeft ontvangen en legt hem aldus 
niet de bewijslast op dat de rente die hij heeft gewonnen op de opgenomen bedragen 
lager lag dan de wettelijke rentevoet of marktrentevoet1; hieruit volgt dat op de terug te 
betalen  onteigeningsvergoeding  interest  verschuldigd  is  en  dat  die  interest  voor  de 
periode vanaf de afhaling der gelden bij de Deposito- en Consignatiekas tot de dag van  
de  terugbetaling  berekend  wordt  aan  de  rentevoet  van  de 
basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank; in afwijking hiervan is  
voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1999 op deze vergoedingen voor de periode  
vanaf de afhaling van de Deposito- en Consignatiekas tot de terugbetaling ervan, een 
interest verschuldigd van 3 pct. (Art. 21, Onteigeningswet Autosnelwegen)

(ROYAL HERAKLES HOCKEY CLUB vzw e.a. T. NMBS HOLDING nv van publiek recht e.a.)

ARREST

(AR C.08.0252.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2004 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 21, - zoals gewijzigd door de wet van 6 april 2000 -, van de wet van 26 juli 

1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening 
ten algemene nutte;

- artikel 4 van de wet van 6 april 2000 tot wijziging, wat de interesten op het terug te 
betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 
april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 
algemene nutte;

- artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest; 
- de artikelen 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Cass., 11 feb. 2005, AR C.04.0161.N, AC, 2005, nr. 87
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Wijst 

(de eiseres) ervan af en bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen met dien 
verstande  dat  de  bedragen  der  veroordelingen  als  volgt  in  euro's  dienen  te  worden 
omgezet: (...) Veroordeelt (de eisers) tot de kosten van het hoger beroep, begroot (...)".

na de vaststelling op p.10:
"Tenslotte, werpen (de eiseres) op dat in geval van veroordeling tot terugbetaling van 

enige vergoeding enkel de intresten zoals berekend in artikel 21 van de onteigeningswet 
verschuldigd zijn".

Grieven
Krachtens het aangehaald artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 is de onteigende, die 

veroordeeld wordt tot terugbetaling van het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen, op dit 
bedrag  de  burgerlijke  vruchten  verschuldigd  die  hij  heeft  gewonnen  of  vermocht  te 
winnen tot  op datum van de veroordeling tot  terugbetaling.  Deze vruchten zijn steeds 
gelijk aan de interestvoet  van de Deposito- en Consignatiekas  voor  de periode dat de 
gelden aldaar geconsigneerd zijn gebleven. Deze vruchten zijn vanaf de afhaling op de 
Deposito-  en Consignatiekas  gelijk  aan 3 pct.  voor  de periode van  die  afhaling tot  1 
januari 1999 en vanaf dan aan de interestvoet voor de basisherfinancieringstransacties van 
de Europese Centrale Bank.

Krachtens artikel 4 van de aangehaalde wet van 6 april 2000, is voornoemd artikel 21 in 
die versie in werking getreden op 1 juni 2000, zijnde de eerste dag van de maand na die 
waarin  de wet  van  6 april  2000 in  het Belgisch  Staatsblad werd  gepubliceerd en van 
toepassing op de gedingen, die op 1 juni 2000 nog niet beslecht waren door een in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Het bestreden eindvonnis a quo van 10 november 1998 veroordeelde beide de eisers tot 
terugbetaling van de nader bepaalde sommen aan verweerster, telkens "vermeerderd met 
de interesten die deze som in de deposito-en consignatiekas heeft verworven vanaf de dag 
der consignatie tot op de dag van de opname der gelden en met de wettelijke interesten 
vanaf die dag tot op de dag van de terugbetaling".

(...)
Tweede onderdeel
Onderhavig  geding  was  op  1  juni  2000  nog  niet  beslecht  met  een  in  kracht  van 

gewijsde  gegane  beslissing  enerzijds  en  de  eerste  rechter,  die  op  10  november  1998 
uitspraak deed, voor de inwerkingtreding op voornoemde datum, kon daarom slechts inte-
resten toekennen aan de wettelijke intrestvoet zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 5 
mei 1865 betreffende de lening tegen intrest anderzijds.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest,  dat  het  bestreden  eindvonnis  a  quo  van  10 
november 1998 in al zijn beschikkingen bevestigt, onwettig op de door de eisers terug te 
betalen bedragen aan de verweerster burgerlijke vruchten en moratoire interesten toekent 
aan de wettelijke interestvoet zoals bepaald in artikel 2 van voornoemde wet van 5 mei 
1865 (schending van artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen 
intrest en de artikelen 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek), die vanaf 23 december 
1997 slechts 3 pct. mochten bedragen en vanaf 1 januari 1999 de interestvoet voor de 
basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (schending van artikel 21 
van het aangehaald artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 op de onteigening ten algemene 
nutte en 4 van de aangehaalde wet van 6 april 2000 tot wijziging van voornoemde wet, 
wat betreft de interesten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding 
en de artikelen 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
(...)
Tweede onderdeel
3. Het arrest  stelt  vast  dat  het  onteigeningsbesluit  van 26 maart  1979 werd 

genomen op grond van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte.

4. Krachtens artikel 21, eerste lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij  hoogdringende omstandigheden  inzake onteigening ten alge-
mene nutte, zoals vervangen door artikel 3 van de wet van 6 april 2000, is de 
onteigende, indien in de loop van de procedure, de onteigeningsvergoeding bij 
rechterlijke uitspraak wordt verminderd en hij wordt veroordeeld tot de terugbe-
taling van het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen, op dit bedrag de burgerlijke 
vruchten  verschuldigd  die  hij  heeft  gewonnen  of  vermocht  te  winnen  tot  op 
datum van de veroordeling tot terugbetaling; de vruchten zijn steeds gelijk aan 
de  interestvoet  van  de  Deposito-  en  Consignatiekas  voor  de  periode  dat  de 
gelden aldaar geconsigneerd bleven en aan de interestvoet voor de basisherfinan-
cieringstransacties van de Europese Centrale Bank vanaf de afhaling ervan.

Krachtens het tweede lid van deze wetsbepaling bedragen de vruchten, voor de 
periode voorafgaand aan 1 januari 1999, 3 pct. voor de periode vanaf de afhaling 
van de Deposito- en Consignatiekas.

Krachtens artikel 4, tweede lid, van de wet van 6 april 2000 tot wijziging, wat 
de interesten  op het  terug  te  betalen  gedeelte  van de onteigeningsvergoeding 
betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten alge-
mene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtsple-
ging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, 
is deze wet van toepassing op de gedingen die, op het ogenblik van de inwer-
kingtreding ervan, nog niet zijn beslecht door een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke uitspraak.

Deze regeling strekt ertoe een zeer lage rentevoet te bepalen voor de bedragen 
die de onteigende  onverschuldigd  heeft  ontvangen  en  legt  hem aldus niet  de 
bewijslast op dat de rente die hij heeft gewonnen op de opgenomen bedragen 
lager lag dan de wettelijke rentevoet of marktrentevoet.

5.  Hieruit  volgt  dat  op de  terug  te  betalen  onteigeningsvergoeding  interest 
verschuldigd is en dat die interest voor de periode vanaf de afhaling der gelden 
bij  de Deposito- en Consignatiekas  tot  de dag van de terugbetaling berekend 
wordt aan de rentevoet van de basisherfinancieringstransacties van de Europese 
Centrale Bank. In afwijking hiervan is voor de periode voorafgaand aan 1 januari 
1999 op deze vergoedingen voor de periode vanaf de afhaling van de Deposito- 
en Consignatiekas tot de terugbetaling ervan, een interest verschuldigd van 3 pct.

6. Het arrest dat oordeelt dat de eiseressen interest aan de wettelijke rentevoet 
verschuldigd zijn op de terug te betalen onteigeningsvergoeding voor de periode 
sedert de afhaling der gelden bij Deposito- en Consignatiekas tot de dag van de 
terugbetaling,  schendt  artikel  21 van de wet  van 26 juli  1962 betreffende  de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten alge-
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menen nutte.
Het onderdeel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt over de interest die de 

eiseressen  op  de  terug  te  betalen  onteigeningsvergoedingen  verschuldigd  zijn 
vanaf de opname der gelden bij Deposito- en Consignatiekas tot de dag van de 
terugbetaling.

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 Gent.

1 oktober  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters. 

Nr. 544

1° KAMER - 1 oktober 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - TENLASTELEGGING - BEWIJS - 
GEVOLG - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14, §3, G - RECHT VAN 
VERDEDIGING - TENLASTELEGGING - BEWIJS - GEVOLG - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID

3º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6.1 - VERDRAG BURGERRECHTENEN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14, §3, G - 
TENLASTELEGGING - BEWIJS - GEVOLG - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID

1º, 2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, artikel 6.1 EVRM 
en artikel 14.3.g IVBPR, houden onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde 
niet te moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee te werken  
aan zijn veroordeling; die regels zijn in beginsel toepasselijk in het tuchtrecht ook al kan  
de  concrete  invulling  van  die  rechten  afhangen  van  de  specifieke  aard  van  de  
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tuchtprocedures1.

(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a. T. S.)

ARREST

(AR D.07.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing op 18 oktober 2007 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde der apothekers  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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 

1 De  bestreden  beslissing  bevestigt  de  beslissing  van  de  provinciale  raad,  die  de  verweerster 
veroordeelde tot  een schorsing van een maand wegens de tenlasteleggingen A-E en vernietigt  de 
beslissing tot waarschuwing van de verweerster wegens de tenlastelegging F (d.i. het niet eerbiedigen 
van  de  principes  van  waardigheid,  moraliteit,  eer,  bescheidenheid  en  toewijding  in  de 
beroepsuitoefening),  door  een  leugenachtige  verklaring  af  te  leggen  tegenover  de  onderzoekers, 
i.v.m. het niet naleven van de wachtdienstregeling. Het cassatiemiddel is gericht tegen deze laatste 
beslissing,  gewezen op het hoger beroep van de Nationale Raad en de magistraat-assessor en als 
volgt gemotiveerd: "Art. 6 EVRM is van toepassing in tuchtzaken. Iemand die vervolgd wordt kan 
bijgevolg niet verplicht worden om zichzelf te beschuldigen, ook als dit inhoudt dat hij niet loyaal 
meewerkt  aan  het  onderzoek.  De  provinciale  raad  legde  ten  onrechte  een  tuchtsanctie  op  aan 
(verweerster) voor haar houding tijdens het tuchtonderzoek." Het O.M. concludeerde tot gegrondheid 
van beide onderdelen. Wat het eerste onderdeel betreft verwees het naar het arrest Funke van 25 
februari 1993 van het EHRM (Publ.Cour Eur. D.H., Série A, nr. 256 A) dat (in een strafzaak) het, 
m.b.t. het door art. 6.1 EVRM gewaarborgde recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van 
zijn  zaak,  deze  het  recht  heeft  erkend  te  zwijgen  en  te  weigeren  bij  te  dragen  tot  zijn 
inbeschuldigingstelling.  De  overheid  beschikt  inderdaad  over  dwangmaatregelen  om,  spijts  deze 
houding van de verdachte, het bestaan van het misdrijf te bewijzen. De tuchtoverheid in de vrije 
beroepen beschikt daarover niet. Ze is dus aangewezen op een loyale medewerking van de vervolgde 
beroepsbeoefenaar aan het tuchtonderzoek om haar taak te vervullen, dit is de handhaving van de eer, 
de  bescheidenheid,  de  eerlijkheid  of  de  waardigheid  van  het  beroep.  Het  afleggen  van  valse 
verklaringen leek het O.M. niet verzoenbaar met die loyale houding. Ook het zwijgrecht kan nooit 
zover gaan dat men het recht verkrijgt valse verklaringen af te leggen om aan een verdenking te 
ontsnappen.  Daardoor  wordt  de  tuchtactie  lamgelegd.  Het  recht  op  een  eerlijk  proces  dat  de 
tuchtrechtelijk  ter  verantwoording  geroepen  beroepsbeoefenaar  tegen  de  willekeur  van  zijn 
tuchtoverheid moet beschermen, laat hem niet toe het spel oneerlijk te spelen als die tuchtoverheid 
over geen andere wettelijke middelen beschikt  om haar handhavingplicht  te  vervullen.  Ten slotte 
komt het invullen van deze verplichting ook hem, als lid van de beroepsorde, ten goede. Een orde die 
deze  oneerlijkheid  moet  accepteren  straalt  negatief  af  op  haar  leden en  op  de  buitenwereld.  De 
bestreden beslissing sluit  elke beperking van het zwijgrecht uit,  ook als dit  botst  met de vereiste 
loyaliteit in een tuchtonderzoek. Het cassatiemiddel komt hiertegen op. Volgens het O.M. vocht het 
eerste onderdeel terecht deze uitsluiting aan, waardoor de beslissing o.m. de draagwijdte van art. 6 
EVRM schond.  Het meende dat  het tweede onderdeel  dan ook,  subsidiair,  terecht aanvoerde dat 
artikel 6.1 EVRM, zelfs in een (dus niet-strafrechtelijk) tuchtonderzoek, niet het recht inhoudt om 
daarin valse verklaringen af te leggen tegenover de tuchtoverheid. 
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1. Het cassatieberoep is beperkt tot de veroordeling op grond van de tenlaste-
legging F.

Eerste onderdeel
2.  Het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van  verdediging,  artikel  6.1 

EVRM  en  artikel  14.3.g  IVBPR,  houden  onder  meer  het  recht  in  voor  de 
beklaagde of vervolgde niet te moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste 
gelegde feiten en mee te werken aan zijn veroordeling.

Die regels zijn in beginsel toepasselijk in het tuchtrecht ook al kan de concrete 
invulling van die rechten afhangen van de specifieke aard van de tuchtproce-
dures.

3. Het onderdeel gaat  ervan uit dat die regels zonder meer niet verzoenbaar 
zijn met de waarheidsvinding in het tuchtrecht en niet mogen worden toegepast 
op vervolgingen in tuchtzaken.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel  gaat  ervan uit dat de vervolging geen betrekking heeft  op 

strafbare feiten in de zin van artikel 6 EVRM en voert aan dat de waarborgen die 
dit artikel geeft in dit geval niet mogen gegeven worden aan een vervolgde.

5.  De bestreden  beslissing oordeelt  niet  dat  de vervolging  geen  betrekking 
heeft op strafbare feiten maar gaat er integendeel van uit dat artikel 6 EVRM 
zonder  meer  toepasselijk  was,  waarmede  meteen  de  appelrechters  te  kennen 
geven dat de feiten wel konden gelden als feiten die konden leiden tot een straf 
in de zin van artikel 6 EVRM.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 oktober  2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Verougstraete,  voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 545

1° KAMER - 1 oktober 2009

1º BEROEPSVERENIGINGEN - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE 
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - 
WRAKINGSPROCEDURE - TUCHTORGANEN - HOEDANIGHEID - RECHTSKUNDIG ASSESSOR - ADVIES 
- HOGER BEROEP - GEVOLG

2º ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - 
WRAKINGSPROCEDURE - TUCHTORGANEN - HOEDANIGHEID - RECHTSKUNDIG ASSESSOR - ADVIES 
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- HOGER BEROEP - GEVOLG

3º WRAKING - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - 
BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - WRAKINGSPROCEDURE - 
TUCHTORGANEN - HOEDANIGHEID - RECHTSKUNDIG ASSESSOR - ADVIES - HOGER BEROEP - 
GEVOLG

4º BEROEPSVERENIGINGEN - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE 
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - 
UITVOERENDE KAMER - LID - WRAKING - AKTE - GRIFFIE - AFWEZIGHEID - NEERLEGGING TER 
ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

5º ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - 
UITVOERENDE KAMER - LID - WRAKING - AKTE - GRIFFIE - AFWEZIGHEID - NEERLEGGING TER 
ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

6º WRAKING - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - 
BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - UITVOERENDE KAMER - LID - 
WRAKING - AKTE - GRIFFIE - AFWEZIGHEID - NEERLEGGING TER ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

7º WRAKING - KLAGER GEHOORD - CONCLUSIE NEERGELEGD - GEVOLG

1º, 2° en 3° In een procedure tot wraking die in het kader van een tuchtzaak volgens de 
regels van de artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek moet verlopen, 
kunnen niet  als  partij  worden beschouwd de organen die over de tuchtzaak moeten  
oordelen of die over de zaak krachtens de wet een advies moeten uitbrengen; dit geldt  
onder meer voor de rechtskundig assessor die, in het wrakingincident ingesteld door de 
beroepsbeoefenaar, voor de kamer van beroep (zoals deze van het Beroepsinstituut van 
erkende  boekhouders  en  fiscalisten)  wordt  gehoord  in  zijn  advies;  het  feit  dat  de  
rechtskundig assessor hoger beroep kan instellen staat hieraan niet in de weg. (Art. 828, 
Ger.W.; Artt. 59 en 66, K.B. 27 nov. 1985)

4º, 5° en 6° De akte van de wraking van een lid  van een uitvoerende kamer van een 
beroepsinstituut  voor  de  dienstverlenende  intellectuele  beroepen,  zoals  het 
Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, kan, bij gebrek aan specifieke 
griffie-organisatie,  in  de lokalen van het  instituut  worden neergelegd,  weze dit  op de 
zitting. (Artt. 833 en 835, Ger.W.; Artt. 63, 65 en 66, K.B. 27 nov. 1985)

7º  De  omstandigheid  dat  de  klagende  partij  die  over  de  rechtspleging  wordt  ingelicht  
gehoord wordt door de rechter die over de wrakingvordering moet oordelen en eveneens 
een conclusie neerlegt, heeft niet de nietigheid van de procedure tot gevolg.  (Art. 838, 
Ger.W.)

(BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN e.a. T. P.)

ARREST

(AR D.08.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  beslissing,  op  12  november  2008 

gewezen door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boek-
houders en fiscalisten met het Nederlands als voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN



2180 HOF VAN CASSATIE 1.10.09 - Nr. 545 

De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Een valsheidsvordering is door de eisers voor het Hof ingediend, die aan dit 

arrest wordt gehecht en er deel van uitmaakt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Voeging
De valsheidsvordering die ondergeschikt wordt ingesteld aan het cassatiebe-

roep wordt gevoegd bij dat cassatieberoep.
B. Cassatieberoep 
Eerste middel
1. De nederlandstalige kamer van beroep oordeelt in de bestreden beslissing 

over een verzoek tot wraking neergelegd tegen R. Micholt en M.Van de Putte, 
voorzitter en lid van de nederlandstalige uitvoerende kamer. 

2. Krachtens artikel 66 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot 
bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinsti-
tuten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, verloopt 
de beoordeling van een wrakingsverzoek tegen een lid van de uitvoerende kamer 
volgens de procedure bepaald in artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek.

3. In een procedure tot wraking die in het kader van een tuchtzaak volgens de 
regels van de artikelen 838 en volgende moet verlopen, kunnen niet als een partij 
worden beschouwd de organen die over de tuchtzaak moeten oordelen of die 
over de zaak krachtens de wet een advies moeten uitbrengen. Dit geldt  onder 
meer voor de rechtskundig assessor die, in het wrakingsincident ingesteld door 
de beroepsbeoefenaar, voor de kamer van beroep wordt gehoord in zijn advies.

Het feit dat de rechtskundig assessor hoger beroep kan instellen staat hieraan 
niet in de weg.

4.  Krachtens  artikel  59 van voormeld koninklijk besluit,  worden  de beslis-
singen met redenen omkleed en vermelden de identiteit van de partijen.

5. Het middel gaat ervan uit dat de rechtskundig assessor als een partij moet 
worden beschouwd in het wrakingsincident gevoerd door een beroepsbeoefenaar 
tegen twee leden van de uitvoerende kamer.

Het middel faalt naar recht. 
Tweede middel
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert niet aan dat de wrakingsakte slechts na aanvang van de 

pleidooien voor de uitvoerende kamer werd neergelegd.
De rechters stellen vast dat:
- de vordering tot wraking op 21 augustus 2008 op de zetel van het BIBF werd 

neergelegd;
- de rechtskundig assessor stelt dat niet voldaan is aan het vereiste van de neer-

legging ter griffie.
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Zij oordelen dat:
- overeenkomstig artikel 63 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 

de uitvoerende kamers zitting houden in de lokalen van het instituut;
- aangenomen mag worden dat de griffie van deze kamers ook in de lokalen 

van het instituut kan zijn;
- uit geen enkel element van het dossier blijkt dat het verzoek tot wraking werd 

neergelegd buiten de lokalen van het instituut en dus op een andere plaats dan de 
griffie;

- de vordering ontvankelijk is.
Aldus geven  zij  te  kennen dat,  bij  gebrek  aan  specifieke  griffie-organisatie 

binnen het instituut, de wrakingsakte rechtsgeldig in de lokalen van het instituut 
kan  worden  neergelegd,  weze  dit  op de  zitting,  en  verantwoorden  aldus  hun 
beslissing naar recht.

Tweede onderdeel
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eisers 

voor de rechters enig feit hebben aangevoerd dat verband houdt met de concrete 
organisatie van het secretariaat zodat de akte op dit secretariaat kan worden neer-
gelegd.

Het  onderdeel  verplicht  het  Hof  ertoe  feitelijke  gegevens  te  onderzoeken, 
waarvoor het niet bevoegd is.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Derde middel
8. De eisers verwijten aan de kamer van beroep te hebben beslist dat er geen 

reden was om de klagende partij niet te horen bij de wrakingsprocedure en er 
evenmin een reden is om de door de klager neergelegde memorie uit het debat te 
weren.

9. De omstandigheid dat de klagende partij die over de rechtspleging wordt 
ingelicht  gehoord  wordt  door de rechter  die  over  de wrakingsvordering moet 
oordelen  en  eveneens  een  conclusie  voor  die  rechter  neerlegt,  heeft  niet  de 
nietigheid van de procedure tot gevolg, zodat het middel, bij gebrek aan aange-
voerde belangenschade, niet kan worden aangenomen.

Vierde middel
10.  De uitvoerende  kamer  besliste  op 2 februari  2006 de  verweerder  in  te 

schrijven op het tableau van erkende boekhouders op de volgende gronden:
-  betrokkene  behaalde  een  voldoende  score  en  beschikt  over  het  vereiste 

diploma;
- de kamer stelt echter vast dat het evaluatieformulier dat de stagemeester dient 

in te vullen blanco werd overgemaakt aan het instituut en dat de stagemeester bij 
het  punt 'algemene evaluatie'  heeft  ingevuld dat  hij  de samenwerking met de 
stagiair verbroken heeft "daar hij niet meer op ons kantoor werkt en zelfs cliën-
teel afgeworven heeft zonder enige afspraak, akkoord of vergoeding hetgeen dus 
neerkomt op diefstal van cliënteel";
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- het instituut heeft voor de ontvangst van dit evaluatieformulier geen melding 
gekregen dat de stagemeester de stageovereenkomst zou hebben verbroken of dat 
de samenwerking tussen de stagemeester en de stagiair verstoord zou zijn; ter 
zitting wordt toegelicht dat de stageovereenkomst bij aangetekend schrijven van 
19 april 2005 met onmiddellijke ingang werd stopgezet door de stagemeester; 

- op 21 april 2005 heeft de stagemeester dan een verklaring ondertekend dat 
het aangetekend schrijven van 19 april 2005 als nietig mag worden beschouwd 
en dat de stageovereenkomst wordt verdergezet;

- op 6 november 2005 heeft de stagemeester dan opnieuw een aangetekend 
schrijven gericht aan de stagiair waarin hij met onmiddellijke ingang de stage-
overeenkomst stopzet;

- de reden waarom de stageovereenkomst werd stopgezet is volgens de stage-
meester dat de stagiair cliënteel zou hebben overgenomen van hem en van zijn 
kantoor zonder dat daarover enige afspraak is gemaakt;

- de partij  die de opzeg van de stageovereenkomst doet overeenkomstig de 
bepalingen van het stagereglement dient deze stopzetting onmiddellijk te melden 
aan het  instituut; daarenboven kan de onmiddellijke stopzetting van de stage-
overeenkomst  slechts  geschieden  om een  gegronde  reden  die  door  de  kamer 
wordt beoordeeld nadat de partijen gehoord of minstens behoorlijk opgeroepen 
werden;

- aangezien de kamer er niet van op de hoogte werd gebracht dat de stageover-
eenkomst  werd  stopgezet  kan  zij  hier  bijgevolg  geen  rekening  mee  houden; 
bijgevolg beschouwt de kamer de stageovereenkomst niet als stopgezet op het 
moment dat de stagiair geslaagd was voor het praktisch bekwaamheidsexamen.

11. In zoverre het middel miskenning van bewijskracht van de beslissing van 2 
februari 2006 aanvoert louter aan de hand van de laatst aangehaalde grond, is het 
gesteund op een onvolledige lezing van deze beslissing.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
12.  Voor  het  overige  oordelen  de  rechters  dat  uit  de  neergelegde  stukken 

duidelijk blijkt dat de nederlandstalige uitvoerende kamer bij de behandeling en 
uitspraak op 2 februari 2005 niet alleen kennis heeft genomen van het bestaan 
van een geschil  tussen huidige beklaagde en huidige klager  doch ook van de 
inhoud ervan zoals blijkt uit volgende zinsnede: "de reden waarom de stageover-
eenkomst wordt stopgezet is volgens de stagemeester dat de stagiair cliënteel zou 
hebben overgenomen van hem en van zijn kantoor zonder dat  daarover  enige 
afspraak is gemaakt".

Zij verantwoorden aldus hun beslissing dat de betrokken personen die thans in 
de tuchtprocedure over dezelfde feiten dienen te oordelen, reeds kennis hebben 
genomen  van  het  geschil,  naar  recht,  zonder  dat  zij  alle  gegevens  dienen  te 
vermelden waarop zij hun beslissing laten steunen, bij gebrek aan daartoe strek-
kende conclusie.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
C. Valsheidsvordering
13. De eisers voeren de valsheid aan van de beslissing van 12 november 2008 
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in zoverre  de kamer van beroep  beslist  heeft  dat  de wrakingsakte  niet  op de 
zitting werd ingediend.

Uit het antwoord op het tweede middel blijkt dat de aangevoerde valsheid geen 
weerslag heeft op de beoordeling ervan.

De valsheidsvordering is zonder belang en dienvolgens niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de valsheidsvordering.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Verbist. 

Nr. 546

1° KAMER - 2 oktober 2009

1º WEGEN - GROTE WEGEN - KLEINE WEGEN - GEMEENTEWEG - KRUISING MET EEN SPOORWEG 
IN AANLEG - UITWERKING

2º WEGEN - GROTE WEGEN - KLEINE WEGEN - GEMEENTEWEG - KRUISING MET EEN SPOORWEG 
- INLIJVING - TIJDSTIP

3º OPENBAAR DOMEIN - GROTE WEGEN - KLEINE WEGEN - GEMEENTEWEG - KRUISING MET 
EEN SPOORWEG IN AANLEG - RADIODISTRIBUTIE- EN TELEDISTRIBUTIENETTEN - OPENBARE 
OVERHEID - BEVEL TOT VERPLAATSING - AARD

4º WEGEN - GROTE WEGEN - KLEINE WEGEN - GEMEENTEWEG - KRUISING MET EEN SPOORWEG 
IN AANLEG - RADIODISTRIBUTIE- EN TELEDISTRIBUTIENETTEN - OPENBARE OVERHEID - BEVEL TOT 
VERPLAATSING - AARD

5º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - VERPLAATSING VAN DE INSTALLATIES EN ELEKTRISCHE 
LEIDINGEN - GROTE WEGEN - KLEINE WEGEN - GEMEENTEWEG - KRUISING MET EEN SPOORWEG IN 
AANLEG - RADIODISTRIBUTIE- EN TELEDISTRIBUTIENETTEN - OPENBARE OVERHEID - BEVEL TOT 
VERPLAATSING - AARD

1º Aangezien de grote wegen voorrang hebben op de gemeentewegen, op de plaats waar  
zij kruisen met een spoorweg in aanleg, verliest de gemeenteweg, door het feit zelf van  
zijn nieuwe bestemming, zijn oorspronkelijk karakter en maakt hij volledig deel uit van de 
spoorweg waarbij hij wordt ingelijfd1. (Art. 1, Wet 25 juli 1891; Art. 10, §1, zesde lid, Wet 6 
feb. 1987)

2º De inlijving van het gedeelte van de gemeenteweg bij de spoorweg op de plaats waar hij  
ermee kruist, vindt plaats vanaf het tijdstip waarop hij zijn nieuwe bestemming krijgt2. (Art. 
1, Wet 25 juli 1891; Art. 10, §1, zesde lid, Wet 6 feb. 1987)

3º, 4° en 5° Het bevel van de openbare overheid om een installatie te verplaatsen op de 

1 Zie concl. O.M., C.07.0480.F, Pas, 2009, nr.546.
2 Ibid. 
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plaats  waar  de  spoorweg  in  aanleg  kruist  met  de  gemeenteweg  behoort  tot  de  
handelingen die aan dit gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven3.  
(Art. 1, Wet 25 juli 1891; Art. 10, §1, zesde lid, Wet 6 feb. 1987)

(NMBS HOLDING nv T. INTERCOMMUNALE VERENIGING SEDITEL cv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0480.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 10, §1, zesde lid, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistru-

bitie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart dat "de (eiseres), om de kosten voor de verplaatsing van de teledis-

tributie-installaties op (de verweerster)  af te  wentelen,  zich beroept  op artikel  10,  §1, 
zesde lid, en §2, vijfde lid, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- 
en  de  teledistributienetten  en  betreffende  de  handelspubliciteit  op  radio  en  televisie" 
volgens hetwelk onder meer - en het arrest  citeert  voornoemd vijfde lid van §2 - "de 
ondergrondse kabels en steunen geplaatst in een open en onbebouwde grond, op verzoek 
van de eigenaar, dienen te worden weggenomen indien deze zijn recht om te bouwen of te 
omheinen uitoefent; de kosten van het wegnemen zijn ten laste van de verdeler".

Na bovendien te hebben toegegeven dat artikel 10 van de bovenvermelde wet aan de 
overheid een recht toekent en dat "maar moeilijk kan worden betwist" dat de eiseres een 
overheid is, veroordeelt het arrest niettemin de eiseres om aan de verweerster een bedrag 
van 27.983,29 euro, vermeerderd met de moratoire interest te betalen. Het beslist aldus 
om de volgende redenen:

"Uit de bewoordingen van artikel 10 (van de wet van 6 februari 1987 betreffende de 
radiodistributie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio 
en televisie), volgt dat de (eiseres) dient te bewijzen dat de litigieuze installaties voor tele-
distributie zich op haar domein bevonden toen zij verzocht om de wijziging van het plan 
van aanleg ervan.

Het hof (van beroep) heeft voordien vastgesteld dat, toen het bevel werd gegeven om 
de  litigieuze  leidingen  te  verplaatsen,  de  gemeentewegen  waaronder  en  waarover  zij 
liepen een nieuwe bestemming hadden gekregen en voor de spoorwegen werden gebruikt. 
Zoals de (eiseres) echter toegeeft, geeft 'die inlijving geen aanleiding tot enige schadever-
goeding, aangezien het hier geen onteigening betreft, daar de ingelijfde weg niet van eige-
naar maar alleen van beheerder verandert'.

De schuldvordering van (de verweerster) waarvan het bedrag niet wordt betwist staat 

3 Zie (1) 
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eveneens vast".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de conclusie van de eiseres blijkt dat zij de vordering van de verweerster betwist op 

grond van "artikel 10, §1, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- 
en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie", dat 
luidt als volgt:

"De openbare overheden hebben in elk geval het recht om de inrichting of het plan van 
een aanleg, evenals de daarmee verband houdende werken, later op hun onderscheidenlijk 
domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd ofwel om reden van de openbare 
veiligheid,  ofwel tot behoud van het natuurschoon, ofwel in het belang van de wegen, 
waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, ofwel als gevolg van een verandering die 
de aangelanden aan de toegangen tot  de eigendommen langsheen de gebezigde wegen 
hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de verdeler, in de andere 
gevallen komen ze ten laste van de overheid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid 
mag vooraf een kostenbegroting eisen en, in geval van onenigheid, zelf de werken doen 
uitvoeren".

Wat dat punt betreft voert de eiseres aan dat "(zij) bij de verstrekking van haar open-
bare dienstverlening, een overheid is", dat "de gevorderde verplaatsing geschied is in het 
belang van de wegen, aangezien de spoorweglijnen als grote wegen worden beschouwd", 
dat "(zij) zich bijgevolg eveneens op die bepaling kan beroepen" en dat "overeenkomstig 
het beroepen vonnis, de verplaatsingskosten derhalve (met name ten laste van de verweer-
ster vallen)."

Het arrest, dat bevestigt dat "de eiseres", teneinde de kosten voor de verplaatsing van 
teledistributie-installaties op de verweerster af te wentelen, "zich onder meer beroept" op 
artikel 10, §2, vijfde lid, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- 
en  de  teledistributienetten  en  betreffende  de  handelspubliciteit  op  radio  en  televisie, 
volgens  hetwelk  "de  ondergrondse  kabels  en  steunen  geplaatst  in  een  open  en  onbe-
bouwde grond, op verzoek van de eigenaar, dienen te worden weggenomen indien deze 
zijn recht om te bouwen of te omheinen uitoefent; de kosten van het wegnemen zijn ten 
laste van de verdeler", geeft aan de appelconclusie van de eiseres een draagwijdte die met 
de bewoordingen ervan onverenigbaar is, aangezien daarin nergens naar laatstgenoemde 
bepaling verwezen wordt maar enkel gewag gemaakt  wordt van het bovenaangehaalde 
artikel 10, §1.

Aldus schendt het arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Artikel 10, §1, zesde lid, van bovenvermelde wet van 6 februari 1987 luidt als volgt: 

"de openbare overheden hebben in elk geval het recht om de inrichting of het plan van een 
aanleg, evenals de daarmede verband houdende werken, later op hun onderscheidenlijk 
domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd ofwel om reden van de openbare 
veiligheid,  ofwel tot behoud van het natuurschoon, ofwel in het belang van de wegen, 
waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, ofwel als gevolg van een verandering die 
de aangelanden aan de toegangen tot  de eigendommen langsheen de gebezigde wegen 
hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de verdeler; in de andere 
gevallen komen ze te laste van de overheid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid mag 
vooraf  een  kostenbegroting  eisen  en,  in  geval  van  onenigheid,  zelf  de  werken  doen 
uitvoeren".

Op grond  van  deze bepaling  en teneinde de  gegrondheid  van  de vordering  van  de 
verweerster te betwisten, had de eiseres aangevoerd dat "zij bij de verstrekking van haar 
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openbare  dienstverlening,  een  openbare  overheid  is",  dat  "de  gevorderde  verplaatsing 
geschied is in het belang van de wegen,  aangezien de spoorweglijnen als grote wegen 
worden beschouwd", zodat de kosten van die verplaatsing ten laste vallen van de verweer-
ster.

Uit de door het cassatieberoep bekritiseerde redengeving volgt evenwel dat het arrest de 
bovenaangehaalde bepaling van de wet van 6 februari 1987 aldus interpreteert dat zij, om 
de  verplaatsing  van  installaties  te  kunnen  eisen,  eigenaar  moet  zijn  van  het  domein 
waarop de installaties voor teledistributie zich bevinden.

Hoewel "de ingelijfde weg niet (verandert) van eigenaar, maar alleen van beheerder" 
(Cass., 9 december 2005, C.04.0445.F), volgt uit de rechtspraak van het Hof tevens dat, 
wanneer de verplaatsing van installaties, zoals in casu wordt gevorderd, dat gebeurt als 
"beheerder" van het openbaar domein (Cass., 13 juni 2003, C.00.0725.N).

Het Hof beslist immers in bovengenoemd arrest van 13 juni 2003 dat het bevel om een 
installatie te verplaatsen "op de plaats waar de nieuwe rijksweg de gemeenteweg kruist, 
behoort tot de handelingen die aan dit gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestem-
ming geven" en dat "de Staat als beheerder van het openbaar domein deze verplaatsing 
mag vorderen en het niet vereist is dat de gemeente vooraf werd gehoord".

Het  arrest  dat  had  vastgesteld  dat,  "toen  het  bevel  werd  gegeven  om de  litigieuze 
leidingen  te  verplaatsen,  de  gemeentewegen  waaronder  en  waarover  zij  liepen,  een 
nieuwe bestemming hadden gekregen  en voor  de spoorwegen  werden  gebruikt",  heeft 
vervolgens niet wettig het betoog van de eiseres kunnen verwerpen, volgens hetwelk de 
kosten  voor  de verplaatsing  van  de litigieuze installaties  ten laste  van  de verweerster 
vallen, door uit het bovenvermelde artikel 10 impliciet doch onmiskenbaar de voorwaarde 
af te leiden dat alleen de eigenaar van de litigieuze wegen een dergelijke verplaatsing kan 
vorderen,  en evenmin de eiseres aldus kunnen veroordelen om aan de verweerster  het 
bedrag van 27.983, 29 euro, vermeerderd met de moratoire interest, te betalen.

Aldus schendt het arrest artikel 10, §1, zesde lid, van de wet van 6 februari 1987.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel:
Artikel 10, §1, zesde lid, van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radio-

distributie-  en  de  teledistributienetten  en  betreffende  de  handelspubliciteit  op 
radio  en  televisie  bepaalt  dat  de  openbare  overheden  in  elk  geval  het  recht 
hebben  om  de  inrichting  of  het  plan  van  een  aanleg,  evenals  de  daarmede 
verband  houdende  werken,  later  op  hun  onderscheidenlijk  domein  te  doen 
wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd ofwel om reden van de openbare veilig-
heid, ofwel tot behoud van het natuurschoon, ofwel in het belang van de wegen, 
waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, ofwel als gevolg van een veran-
dering die de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de 
gebezigde wegen hebben toegebracht, de kosten der werken dan ten laste van de 
verdeler zijn; dat ze in de andere gevallen te laste komen van de overheid die de 
wijzigingen oplegt.

Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 tot herziening van de wet van 
15 april 1843 op de politie van de spoorwegen, worden de spoorwegen bij de 
grote wegen ingedeeld.

Aangezien  de  grote  wegen  voorrang  hebben  op  de  gemeentewegen,  op  de 
plaats waar zij kruisen met een spoorweg in aanleg, verliest de gemeenteweg, 
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door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming, zijn oorspronkelijk karakter en 
maakt hij volledig deel uit van de spoorweg waarbij hij wordt ingelijfd.

De  inlijving  van  dat  gedeelte  van  de  gemeenteweg  bij  de  spoorweg  vindt 
plaats vanaf het tijdstip waarop hij zijn nieuwe bestemming krijgt.

Het bevel om een installatie te verplaatsen op de plaats waar de spoorweg in 
aanleg  kruist  met  de  gemeenteweg  behoort  tot  de  handelingen  die  aan  dit 
gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven.

Het arrest stelt vast dat "de (eiseres) op 16 november 1998 bij de aanleg van de 
spoorlijn voor de hogesnelheidstrein tussen Brussel en Keulen, (de verweerster) 
om de verplaatsing verzocht, op haar kosten en binnen dertig dagen, van installa-
ties, elektrische leidingen, hoog- en laagspanning, openbare verlichtingskabels, 
kabels voor teledistributie en glasvezelkabels waarvan zij eigenaar was, die niet 
ver van de bouwplaats over het gedeelte Hélécine-Lincent liepen en die volgens 
haar op of onder gemeentewegen waren aangebracht,".

Het vermeldt dat, "toen het bevel werd gegeven om de litigieuze leidingen te 
verplaatsen, de gemeentewegen waaronder en waarover zij liepen, een nieuwe 
bestemming hadden gekregen en voor de spoorwegen werden gebruikt".

Het arrest dat oordeelt dat "die inlijving" evenwel geen aanleiding geeft  tot 
enige vergoeding daar het hier geen onteigening betreft, aangezien de ingelijfde 
weg niet van eigenaar maar enkel van beheerder verandert", verantwoordt niet 
naar recht zijn beslissing waarbij de eiseres jegens de verweerster veroordeeld 
wordt  tot  betaling van  de  kosten  voor de  verplaatsing  van  de teledistributie-
installaties.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het middel 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres jegens de verweerster 

veroordeelt tot betaling van de bedragen die het preciseert en uitspraak doet over 
de verdeling van de kosten tussen die partijen.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Maes en Geinger. 

Nr. 547
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1° KAMER - 2 oktober 2009

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - INCIDENTEEL 
BEDROG - RECHTSVORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARING - TERMIJN

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - OVEREENKOMST - TOESTEMMING - INCIDENTEEL BEDROG - 
RECHTSVORDERING TOT HERSTEL - VERJARING - TERMIJN

1º  en  2°  De rechtsvordering  tot  schadevergoeding  wegens  incidenteel  bedrog dat  een 
overeenkomst ongeldig maakt, is niet gegrond op artikel 1304, eerste en tweede lid, van 
het  Burgerlijk  Wetboek,  zoals  de  rechtsvordering  tot  nietigverklaring  in  geval  van  
hoofdbedrog en verjaart  derhalve  niet  door verloop van tien  jaar  overeenkomstig  die 
bepaling, maar door verloop van vijf jaar als bepaald bij artikel 2262bis, §1, van genoemd 
wetboek. (Artt. 1304, eerste en tweede lid, en 2262bis, §1, B.W.)

(J. T. J.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0118.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1109, 1116, eerste lid, 1117, 1134, derde lid, 1135, 1304, eerste en 

tweede lid, 1382, 1383 en 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit";
- het algemeen beginsel van de goede trouw, in het bijzonder toegepast op het sluiten 

van de overeenkomst, dat inzake uitvoering van contracten is vastgelegd in de artikelen 
1134, derde lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de rechtsvordering van de eiseres verjaard en wijst alle punten van 

haar vordering af om de volgende redenen wat betreft de verjaringstermijn:
"Incidenteel bedrog wordt in beginsel enkel hersteld door de toekenning van schadever-

goeding,  wat  trouwens de wijze  van herstel  is  waarom (de eiseres) heeft  verzocht  (C. 
Goux, 'L'erreur, le dol et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons', T.B.B.R., 2000, p. 
22, nr. 16 en de aldaar vermelde verwijzingen).

Uit het feit dat die herstelwijze slechts een toepassing vormt van de beginselen betref-
fende de quasi-delictuele fout, want strekkend tot het herstel van de schadelijke gevolgen 
van een aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaand feit, kan worden afgeleid dat 
incidenteel bedrog als een fout van die aard kan worden aangemerkt (A. De Bersaques, 
'L'abus de droit en matière contractuelle',  noot onder Luik,  14 februari 1964, R.C.J.B., 
1969, p. 512, nr. 15; A. Coibion, 'Le dol en matière de cession d'actions; La revanche de 
l'ingénu', T.B.H., 2001, p. 48).
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(De eiseres) baseert haar bewering dat de rechtsvordering wegens incidenteel bedrog 
verjaart na verloop van tien jaar ten onrechte op artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit artikel heeft enkel betrekking op de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernieti-
ging (beide termen vallen in de praktijk samen: De Page, Traité, II, 3e uitg., nrs. 772 en 
787)  hoewel  de  eiseres  niet  die  wijzen  van  herstel  vordert  en  daarop  trouwens  geen 
aanspraak had kunnen maken,  aangezien het bedrog enkel slaat op de prijs (Cass.,  23 
december  1926,  vermeld  door  J.  Declercq-Goldfracht,  'Le  dol  dans  la  conclusion  des 
conventions. L'article 1116 du Code civil et les correctifs apportés aux conditions de cette 
disposition', R.C.J.B., 1972, p. 254 en noot 17).

Bijgevolg betoogt  (de verweerder)  terecht dat  artikel  2262bis,  §1,  tweede  lid,  moet 
worden toegepast".

Grieven
Het hof van beroep baseert zich op het incidentele karakter van het te dezen aange-

voerde bedrog en op de bijzondere sanctie van dit gebrek in de toestemming, om daarop 
de verjaring bedoeld in artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toe te 
passen en niet de verjaring bedoeld in artikel 1304 van genoemd wetboek dat betrekking 
heeft  op de rechtsvordering tot  nietigverklaring wegens bedrog bij het  sluiten van een 
overeenkomst.

Bedrog verandert evenwel niet van aard naargelang het gaat om hoofdbedrog dan wel 
om incidenteel bedrog. Het betreft hier hoe dan ook een specifiek oneigenlijk misdrijf dat 
te  onderscheiden is  van  dat  bedoeld in  de artikelen  1382 en 1383 van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Bedrog - zowel hoofd- als incidenteel bedrog - is immers gegrond op de artikelen 1108, 
1109 en 1116, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsook op het algemeen rechtsbe-
ginsel "fraus omnia corrumpit" (en) op het algemeen beginsel van de goede trouw dat 
geldt bij het sluiten van een overeenkomst.

Het is bijzonder zwaarwichtig waardoor het een echt burgerlijk misdrijf vormt, wat met 
name verantwoordt dat de dader zich niet met goed gevolg op de onvoorzichtigheid of 
zelfs op de grove en onverschoonbare nalatigheid van het slachtoffer kan beroepen om 
zichzelf van alle schuld vrij te pleiten.

Om  die  redenen  is  de  vordering  tot  schadevergoeding  wegens  incidenteel  bedrog 
gegrond op artikel 1304, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek net zoals de 
rechtsvordering  tot  nietigverklaring  en,  in  voorkomend  geval,  de  rechtsvordering  tot 
bijkomende schadevergoeding wegens hoofdbedrog.

Het feit dat artikel 1304, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek niet uitdruk-
kelijk handelt over het incidenteel bedrog wordt verklaard door het feit dat het een creatie 
betreft van de rechtsleer en de rechtspraak.

Niets wettigt evenwel dat een onderscheid tussen incidenteel bedrog en hoofdbedrog 
wordt  gemaakt  met  betrekking  tot  de  duur  van  de  verjaring  van  de  rechtsvordering 
waartoe beide aanleiding kunnen geven.

Dit  des te meer daar de vordering tot  schadevergoeding,  althans subsidiair,  virtueel 
begrepen is in de rechtsvordering tot nietigverklaring van de overeenkomst voor het geval 
de rechter weliswaar zou vaststellen dat de aangevoerde kunstgrepen werkelijk hebben 
plaatsgevonden maar ze niet als zwaarwichtig genoeg zou beschouwen om de overeen-
komst op grond daarvan nietig te verklaren.

Bijgevolg  oordeelt  het  hof  van  beroep  ten  onrechte  dat,  aangezien  het  incidenteel 
bedrog een oneigenlijk misdrijf is waarvoor de dader buitencontractueel aansprakelijk is, 
de  rechtsvordering  tot  vergoeding  van  de  eruit  voortvloeiende  schade  verjaart  door 
verloop van vijf jaar overeenkomstig artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk 
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Wetboek.
Subsidiair  verzoekt  de eiseres het Hof om overeenkomstig artikel  26,  §1,1°,  en §2, 

eerste lid, van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989 aan het Grond-
wettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

Schendt  artikel  1304  van  het  Burgerlijk  Wetboek  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet, indien het aldus wordt uitgelegd dat de rechtsvordering tot nietigverklaring van 
een overeenkomst alleen tien jaar duurt in geval van (hoofd)bedrog, wat tot gevolg heeft 
dat  de  rechtsvordering  tot  schadevergoeding  wegens  incidenteel  bedrog  verjaart  door 
verloop van vijf jaar overeenkomstig artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, in zoverre het aldus een niet te verantwoorden verschil in behandeling op het 
vlak van de duur van de verjaring invoert tussen het slachtoffer van hoofdbedrog en het 
slachtoffer van incidenteel bedrog?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1304, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in 

alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging 
van  een  overeenkomst  niet  door  een  bijzondere  wet  tot  een  kortere  tijd  is 
beperkt, deze rechtsvordering tien jaren duurt en dat, in geval van geweld, deze 
tijd eerst begint te lopen van de dag waarop dit heeft opgehouden en, in geval 
van dwaling of van bedrog, van de dag waarop deze zijn ontdekt.

De bij dit artikel ingevoerde tienjarige verjaring heeft alleen betrekking op de 
rechtsvorderingen  tot  nietigverklaring  en  tot  vernietiging,  zoals  die  welke 
worden bedoeld in artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel dat betoogt dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens 
incidenteel bedrog dat een overeenkomst ongeldig maakt, gegrond is op artikel 
1304, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals de rechtsvordering 
tot nietigverklaring in geval van hoofdbedrog, en dat zij derhalve verjaart door 
verloop van tien jaar overeenkomstig die bepaling en niet door verloop van vijf 
jaar als bepaald bij artikel 2262bis, §1, van hetzelfde wetboek, faalt naar recht.

Er bestaat dus geen aanleiding om de door de eiseres voorgestelde prejudiciële 
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

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

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Van Ommeslaghe en Oosterbosch.
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1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - 
VORMVEREISTEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
SAMENLOPENDE FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN - VERGOEDING DOOR EEN VAN DE DADERS 
- TERUGVORDERING VAN DE ANDEREN - TAAK VAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST - GRONDEN VAN VRIJSTELLING - GROVE SCHULD - BEPALING

1º De rechter mag niet weigeren akte te verlenen van de afstand van rechtsvordering op  
grond dat geen enkel processtuk is neergelegd door of  namens de partij  die afstand  
doet1. (Art. 824, tweede lid, Ger.W.)

2º  Wanneer  schade  is  veroorzaakt  door  de  samenlopende  fouten  van  verschillende 
personen, staat het aan de rechter om, in de wederkerige betrekkingen tussen degenen  
die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen  
heeft  bijgedragen  tot  de  schade  en  op  basis  daarvan  het  aandeel  in  de  schade  te 
bepalen dat één van de daders die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan 
terugvorderen; het doet niet ter zake dat sommige samenlopende fouten opzettelijk zijn 
en andere niet; bovendien mag bij de verdeling van de aansprakelijkheid tussen twee 
partijen  in  hun  onderlinge  betrekkingen  de  ernst  van  hun  respectieve  fouten  niet  in  
aanmerking genomen worden2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º  Het  beding  uit  de  algemene  voorwaarden  van  een  verzekeringsovereenkomst 
burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  bedrijf  dat  een  inbreuk  op  de  voorzichtigheids-  of 
veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, eigen aan de verzekerde activiteiten,  
van dekking uitsluit wanneer die zo zwaarwichtig was dat de schade ten gevolge van die 
inbreuk volgens iedere met de materie normaal vertrouwde persoon haast onvermijdelijk  
was, biedt niet de mogelijkheid om de gedragingen die aan de basis liggen van grove 
schuld, met voldoende nauwkeurigheid af te bakenen en moet worden nietigverklaard.  
(Art. 8, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(D. T. AXA BELGIUM nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0168.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 juni 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 821, 824 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat met name is vastge-

1 Zie Cass., 25 maart 1994, AR F.1991.F, AC, 1994, nr. 147.
2 Zie Cass., 4 feb.2008, AR C.06.0236.F, AC, 2008, nr. 81.
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legd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eiser tegen het vonnis van de 

politierechtbank niet  gegrond,  het  incidenteel  beroep  van  de  (verweerder)  gedeeltelijk 
gegrond en het incidenteel beroep van (Axa Belgium) gegrond.

Het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis op dit punt gedeeltelijk bevestigt, veroor-
deelt aldus de eiser en de (verweerder) in solidum om aan (Axa Belgium) het provisionele 
bedrag van 284.497,55 euro te betalen, te vermeerderen met de interest, berekend tegen de 
verschillende wettelijke rentevoeten die golden vanaf de data van de verschillende uitke-
ringen tot de algehele betaling, na aftrek van de ontvangen stortingen.

Het bestreden vonnis verleent aldus geen akte van de afstand van rechtsvordering die 
Axa Belgium gedaan had ten aanzien van de eiser, en het grondt die beslissing op de 
volgende redenen:

"Op de pleitzitting van 14 maart 2007 verwees de raadsman van Axa Belgium naar een 
officieel schrijven dat hij op 13 november 2006 richtte aan de raadslieden van de overige 
partijen. Hierin staat het volgende:

(...) 'Voor zoveel als nodig bevestig ik u dat Axa Belgium van haar rechtsvordering 
afstand heeft gedaan ten aanzien van (de eiser) en Mercator Verzekeringen.

Mijn cliënte handhaaft met andere woorden enkel haar hoofdvordering die zij oorspron-
kelijk tegen (de verweerder) had ingesteld. De gegrondheid van die rechtsvordering kan 
niet worden betwist.

Derhalve en in elk geval ben ik van plan op de eerstvolgende zitting te vragen dat over 
dit luik van het dossier uitspraak zou worden gedaan los van de tussenvorderingen die 
tussen uw respectieve cliënten zijn ingesteld. 

Het standpunt is volkomen gegrond krachtens onder meer artikel 814 van het Gerechte-
lijk Wetboek' (...);

In deze zaak moet erop worden gewezen dat:
- er geen enkel processtuk is neergelegd door of namens (Axa Belgium);
- de raadsman van (Axa Belgium)  aangeeft  dat  hij  een afstand van rechtsvordering 

overweegt, wat evenwel enkel mogelijk is als hij beschikt over een bijzondere volmacht 
(zie artikel 824, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de uitdrukkelijke 
afstand - waarvan hier sprake), en dat hij niet over dat stuk beschikt, het althans niet over-
legt;

Gelet hierop kan de aanvraag van de raadsman van Axa Belgium om afstand te doen 
van zijn rechtsvordering niet worden ingewilligd".

Grieven
1.1 De rechter dient de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten na te 

gaan en hij kan, ongeacht de omschrijving die zij hieraan hebben gegeven, ambtshalve de 
voor  hem aangevoerde  redenen  aanvullen,  mits  hij  geen  geschil  opwerpt  waarvan  de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, zich enkel baseert op de regelmatig aan hem voor-
gelegde feiten en noch het onderwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt.

Wanneer de rechter een geschil opwerpt waarvan de partijen het bestaan hebben uitge-
sloten,  miskent  hij  het  algemeen  rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel  genaamd,  en 
schendt hij derhalve artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

1.2 Uit de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de afstand van 
rechtsvordering  waarbij  de  hoofdeiser,  de  eiser  tot  vrijwaring  of  de wedereiser  afziet 
zowel van de rechtspleging als van het recht zelf, uitdrukkelijk of stilzwijgend kan zijn.
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Uitdrukkelijke afstand geschiedt bij een gewone akte, die ondertekend wordt door de 
partij of door haar gemachtigde die, tenzij de wet anders bepaalt, een bijzondere volmacht 
heeft, en die aan de tegenpartij betekend wordt, indien deze de afstand niet vooraf heeft 
aangenomen. Stilzwijgende afstand mag alleen worden afgeleid uit akten of uit bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de partij afstand 
wil doen van het geding of van de rechtsvordering.

De vormvereisten van de uitdrukkelijke afstand zijn niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; de afstand van rechtsvordering kan ook mondeling gebeuren.

Wanneer de regelmatigheid van de afstand niet wordt betwist, mag de rechter de onre-
gelmatigheid ervan niet ambtshalve opwerpen. De rechter kan in dit geval niet beslissen 
dat geen akte van afstand kan worden verleend omdat die afstand gedaan is door een 
gemachtigde  die  niet  over  een  bijzondere  volmacht  beschikt  of  die  geen  bijzondere 
volmacht  overlegt,  daar de regelmatigheid van de afstand,  meer bepaald de bijzondere 
volmacht van de gemachtigde, niet werd betwist.

1.3 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter 
de bewijskracht te miskennen van de akten waarop hij zijn beslissing grondt.

De rechter miskent de bewijskracht van een akte als hij van die akte een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan. Dat is het geval 
als  hij  beslist  dat  de  akte  een  bepaalde  vermelding  bevat  die  er  niet  in  staat  of  een 
bepaalde vermelding niet bevat die er wel in staat. 

2. Uit het bestreden vonnis blijkt dat de raadsman (van Axa Belgium) op de terechtzit-
ting van de rechtbank van eerste aanleg van 14 maart 2007 verwezen heeft naar een offi-
cieel schrijven dat hij  op 13 november 2006 richtte aan de raadslieden van de andere 
partijen  en  waaruit  blijkt  dat  hij  de  afstand  van  rechtsvordering  bevestigde  die  (Axa 
Belgium) gedaan had ten aanzien van de eiser en Mercator Verzekeringen.

De eiser heeft de regelmatigheid van de door (Axa Belgium) gedane afstand van rechts-
vordering niet betwist.  In zijn "conclusie na de heropening van het debat" die hij op 9 
maart 2007 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg had ingediend, verklaarde hij 
akte te hebben genomen van het feit dat Axa Belgium zowel te zijnen aanzien als ten 
aanzien van de verzekeraar van zijn beroepsaansprakelijkheid, namelijk Mercator Verze-
keringen, van haar rechtsvordering afstand had gedaan in een niet vertrouwelijk schrijven 
van 13 november 2006 van haar raadsman. De eiser vroeg de rechtbank akte te nemen van 
het feit dat (Axa Belgium) afstand deed van haar rechtsvordering, voor zover zij tegen 
hem was gericht.

3.1 Noch de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere 
wetsbepaling vereisen dat de afstand van rechtsvordering uitsluitend mogelijk is bij een 
processtuk dat door de partij of in haar naam wordt neergelegd. Afstand van rechtsvorde-
ring kan wettelijk geschieden bij een mondelinge verklaring, door de raadsman van de 
partij afgelegd op de zitting van de pleidooien.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de van de raadsman (van Axa Belgium) uitgaande 
aanvraag tot afstand van rechtsvordering niet kan worden ingewilligd op grond dat geen 
enkel processtuk door of namens (Axa Belgium) is neergelegd, hoewel de rechtbank vast-
stelt dat de raadsman (van Axa Belgium) op de zitting van de pleidooien verwezen heeft 
naar een officieel schrijven dat hij aan de raadslieden van de andere partijen gericht heeft 
en waarin hij de afstand van rechtsvordering van de eerste verweerster jegens de eiser en 
Mercator Verzekeringen bevestigde, schendt de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Hoewel de eiser de regelmatigheid van de afstand niet betwistte en de rechtbank vroeg 
akte te nemen van het feit dat (Axa Belgium) van haar rechtsvordering afstand deed voor 
zover zij tegen hem gericht was, werpt het bestreden vonnis, dat beslist dat de door de 
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raadsman (van Axa Belgium) ingediende aanvraag tot afstand van de rechtsvordering niet 
kan worden ingewilligd omdat er door of namens (Axa Belgium) geen enkel processtuk is 
neergelegd, een geschil op dat de partijen hadden uitgesloten en miskent het derhalve het 
algemeen rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel genaamd, dat met name volgt uit artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1138, 2°, van datzelfde wetboek.

3.2  Het  bestreden  vonnis  dat  beslist  dat  de  aanvraag  van  de  raadsman  (van  Axa 
Belgium)  om afstand  te  doen van  de rechtsvordering  niet  kan  worden  ingewilligd  op 
grond dat die raadsman die op de zitting van de pleidooien van 14 maart 2007 verwezen 
heeft naar een aan de raadslieden van de overige partijen gericht officieel schrijven waarin 
hij de afstand van rechtsvordering (van Axa Belgium) jegens de eiser en Mercator Verze-
keringen bevestigde, niet beschikt over de bij artikel 824, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek vereiste bijzondere volmacht of althans deze niet overlegt, werpt ambtshalve een 
geschil op dat de partijen hadden uitgesloten, miskent het aldus het algemeen rechtsbe-
ginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat onder meer volgt uit artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en schendt het voor zoveel nodig dat artikel 1138, 2°.

3.3 Het bestreden vonnis dat beslist dat de raadsman (van Axa Belgium) aangeeft een 
afstand van rechtsvordering te "overwegen", hoewel de rechtbank op bladzijde 5 van het 
bestreden vonnis vatstelt dat de raadsman (van Axa Belgium) op de zitting van de plei-
dooien verwezen heeft naar een aan de raadslieden van de overige partijen gericht offi-
cieel schrijven waarin hij de afstand van rechtsvordering (van Axa Belgium) jegens de 
eiser en Mercator Verzekeringen bevestigde,  miskent  de bewijskracht van het officiële 
schrijven dat de raadsman (van Axa Belgium) op 13 november 2006 gericht had aan de 
raadsman van de overige partijen.

De beslissing van het bestreden vonnis dat de raadsman (van Axa Belgium) aangeeft 
een  afstand  van  rechtsvordering  "te  overwegen"  houdt  immers  in  dat  het  officiële 
schrijven van 13 november 2006 waarnaar de raadsman (van Axa Belgium) op de zitting 
van 14 maart 2007 verwezen heeft, een vermelding (namelijk dat een afstand van rechts-
vordering wordt overwogen) bevat die er niet in staat of, met andere woorden, beslist dat 
de akte een bepaalde vermelding (de bevestiging van de afstand van rechtsvordering) niet 
bevat die er wel in staat. Het bestreden vonnis miskent aldus de bewijskracht van het offi-
ciële schrijven van 13 november 2006 waarnaar de raadsman (van Axa Belgium) op de 
zitting van 14 maart 2007 verwezen heeft door aan die akte een uitlegging te geven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt derhalve de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 

Wetboek
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eiser tegen het vonnis van de 

politierechtbank niet  gegrond,  het  incidenteel  beroep  van  de  (verweerder)  gedeeltelijk 
gegrond en het incidenteel beroep van Axa Belgium gegrond.

Het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis gedeeltelijk bevestigt, veroordeelt aldus 
de eiser en de verweerder in solidum om aan Axa Belgium het provisionele bedrag van 
284.497,55 euro te betalen, te vermeerderen met de interest, berekend tegen de verschil-
lende wettelijke rentevoeten vanaf de data van de verschillende uitkeringen tot de algehele 
betaling, na aftrek van de ontvangen stortingen.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser om de verweerder te vrijwaren tot beloop van 
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de helft van de bedragen die in hoofdsom, interest en kosten aan Axa Belgium verschul-
digd zijn.

Het (bestreden vonnis stelt het volgende vast):
"Toen  het  voorstel  of  de  aanvraag  van  verzekering  waarvan  thans  sprake  is  werd 

vervolledigd,  werden  de  drie  volgende  vragen  in  verband  met  de  verzekeringnemer 
ontkennend beantwoord:

'Werd hij veroordeeld of wordt hij vervolgd wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie, 
weigering van bloedafname, vluchtmisdrijf of ongeschiktheid tot rijden?

Werd hij vervallen verklaard van het recht tot sturen?
Heeft hij de laatste vier jaar schadegevallen gekend (burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid, materiële schade, glasbraak, brand, diefstal of poging tot diefstal)?
(De verweerder) werd met name wegens rijden in staat van alcoholintoxicatie op 5 mei 

1993 door de krijgsraad te velde, zitting houdende te Keulen, veroordeeld wegens op 16 
november 1992 gepleegde feiten;  dezelfde beslissing heeft  hem voor  een duur van 45 
dagen vervallen verklaard van het recht om een motorrijtuig van de categorieën A en B te 
besturen.

Op 19 mei 1996 raakte (de verweerder) betrokken bij een zwaar verkeersongeval waar-
voor hij volledig aansprakelijk werd gesteld.

Bij een vonnis van 19 februari 1997, dat door de correctionele rechtbank bij vonnis van 
2 april 1998 werd bevestigd, heeft de politierechtbank de (verweerder) als enige volledig 
aansprakelijk verklaard voor het ongeval en hem in solidum met Royale Belge (thans Axa 
Belgium) veroordeeld tot schadeloosstelling van de benadeelde partijen.

(Axa Belgium), rechtsopvolgster van Axa Royale Belge, heeft voor de politierechtbank, 
zitting houdend in burgerlijke zaken, een geding ingeleid teneinde de regresvordering die 
zij  tegen (de verweerder)  instelt  op grond van artikel  25.1°.b.  van de algemene  voor-
waarden van de verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrij-
tuigen  (opzettelijk  verzwijgen  of  opzettelijk  onjuist  meedelen  van  gegevens  bij  de 
aangifte van het risico zowel bij het sluiten van de overeenkomst als in de loop ervan) 
gegrond te doen verklaren".

Het bestreden vonnis beslist dat de gegrondheid van de oorspronkelijke rechtsvordering 
van Axa Belgium tegen de verweerder, dat is de regresvordering die gegrond is op artikel 
25.1°.b, van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst burgerrechte-
lijke  aansprakelijkheid  motorrijtuigen  (opzettelijk  verzwijgen  of  opzettelijk  onjuist 
meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico zowel bij het sluiten van de overeen-
komst als in de loop ervan) door de verweerder niet wordt betwist en overigens niet kan 
worden betwist gelet op de gegevens van de zaak.

Vervolgens beslist het bestreden vonnis dat de eiser zich aansprakelijk heeft verklaard 
ten aanzien van Axa Belgium. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis 
beslist het bestreden vonnis dat de door Axa Belgium geleden schade niet opzettelijk door 
de eiser is veroorzaakt en dat niet is bewezen dat de eiser de fout opzettelijk heeft begaan.

Volgens het bestreden vonnis lagen de fouten van de verweerder en de eiser aan de 
basis van de uitkeringen van Axa Belgium, zodat zij in solidum moeten worden veroor-
deeld  om  die  uitkeringen  terug  te  betalen  aan  die  verzekeringsmaatschappij  en  de 
verweerder, in het kader van de bijdragevordering van de verweerder tegen de eiser, op de 
eiser niet meer kan verhalen dan de helft, aangezien moet worden aangenomen dat hun 
onderscheiden fouten even ernstig waren.

Het bestreden vonnis veroordeelt  aldus met bevestiging van het beroepen vonnis de 
eiser om de verweerder te vrijwaren tot beloop van de helft van de bedragen die in deze 
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zaak  aan  Axa  Belgium  verschuldigd  zijn  in  hoofdsom,  interest  en  kosten,  mits  de 
verweerder al die bedragen zelf heeft betaald.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Uit de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek volgt dat degene die een contractuele of buitencontractuele fout heeft  begaan 
waardoor  aan  een  ander  schade  wordt  veroorzaakt,  gehouden  is  de  schadelijder  te 
vergoeden. Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn de meesters 
en zij  die  anderen aanstellen,  aansprakelijk  voor  de schade,  door  hun dienstboden en 
aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben.

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de personen A en 
B zijn beide gehouden tot algehele vergoeding van de schadelijder. Indien A en B ieder 
voor 50 pct. aansprakelijk zijn en de partij A de schadelijder volledig heeft vergoed, kan 
zij op partij B in beginsel verhaal nemen tot beloop van de helft van de door haar betaalde 
bedragen.

Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" dat elke misleiding of oneerlijk-
heid met de bedoeling te schaden of winst op te strijken verbiedt, sluit evenwel uit dat 
degene die door zijn opzettelijke fout schade heeft berokkend en derhalve aansprakelijk 
is, van de persoon die een niet opzettelijke fout heeft begaan die de schade mede heeft 
veroorzaakt, kan eisen dat hij hem gedeeltelijk zou vrijwaren voor de aan de schadelijder 
verschuldigde bedragen.

2. Na te hebben vastgesteld dat:
- de regresvordering die Axa Belgium tegen de verweerder heeft ingesteld op grond van 

artikel 25.1°.b van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst burger-
rechtelijke  aansprakelijkheid  motorrijtuigen,  namelijk  het  geval  van  een  opzettelijk 
verzwijgen of een opzettelijk onjuist meedelen van gegevens bij de aangifte van het risico, 
gegrond is,

- de eiser ofwel rechtstreeks aansprakelijk is wegens gebrekkig beheer van zijn kantoor, 
ofwel voor de daad van zijn aangestelde jegens Axa Belgium, aansprakelijk is, zonder dat 
een opzettelijke fout te zijnen aanzien bewezen is,  beslist  het  bestreden vonnis dat de 
onderscheiden fouten van de verweerder (die een opzettelijke fout heeft  begaan) en de 
eiser (die geen opzettelijke fout heeft begaan) even ernstig waren en dat de verweerder, in 
het kader van de bijdragevordering, op de eiser verhaal kan nemen tot beloop van de helft. 
Het bestreden vonnis dat de verweerder aldus veroordeelt om de verweerder te vrijwaren 
tot  beloop van de helft  van de aan Axa Belgium verschuldigde bedragen, miskent  het 
algemeen rechtsbeginsel,"fraus  omnia  corrumpit"  en  schendt  de  artikelen  1146,  1147, 
1149, 1150, 1151, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Uit  de  artikelen  1146,  1147,  1149,  1150,  1151,  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk 

Wetboek volgt dat degene die een contractuele of buitencontractuele fout heeft  begaan 
waardoor  aan  een  ander  schade  wordt  veroorzaakt,  gehouden  is  de  schadelijders  te 
vergoeden. Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn de meesters 
en  zij  die  anderen  aanstellen,  aansprakelijk  voor  de  schade  door  hun  dienstboden  en 
aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben.

In geval van samenlopende fouten van verschillende personen beoordeelt de rechter in 
welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot de schade; op basis daarvan bepaalt hij, in 
hun onderscheiden betrekkingen, ieders bijdrage in de schade.

Het bestreden vonnis beslist dat de verweerder in het kader van de bijdragevordering 
van de eiser niet meer dan de helft  kan terugvorderen,  aangezien moet worden aange-
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nomen dat de fouten van beiden even ernstig waren.
Het  bestreden  vonnis  bepaalt  aldus,  in  de  verhoudingen  tussen  de  eiser  en  de 

verweerder, hun aandeel in de schade die Axa Belgium door hun toedoen geleden heeft en 
baseert zich hiertoe op de ernst van hun fouten en niet op de mate waarin hun beider fout 
heeft bijgedragen tot de door Axa Belgium geleden schade.

Het bestreden vonnis dat de eiser op grond van de in het middel overgenomen overwe-
gingen veroordeelt om de verweerder te vrijwaren tot beloop van de helft van de bedragen 
die in deze zaak aan Axa Belgium verschuldigd zijn, schendt derhalve de artikelen 1146, 
1147, 1150, 1151, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eiser tegen het vonnis van de 

politierechtbank  niet  gegrond,  het  incidenteel  beroep van  de (verweerder)  gedeeltelijk 
gegrond en het incidenteel beroep van Axa Belgium gegrond.

Het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis op dit punt gedeeltelijk bevestigt, veroor-
deelt aldus de eiser en de (verweerder) om in solidum aan Axa Belgium het provisionele 
bedrag van 284.497,55 euro, te vermeerderen met de interest, berekend tegen de verschil-
lende rentevoeten vanaf de data van de verschillende uitkeringen tot de algehele betaling, 
na aftrek van de ontvangen stortingen.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser om de (verweerder) te vrijwaren tot beloop 
van de helft van de bedragen die aan Axa Belgium verschuldigd zijn in hoofdsom, interest 
en kosten, en verklaart de door de eiser tegen Mercator ingestelde vordering tot vrijwaring 
niet gegrond en wijst deze af.

Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de hierna weergegeven overwegingen:
"1. Schets van de feiten en antecedenten
De (verweerder) heeft op 10 september 1994 een 'verzekeringsvoorstel of verzekerings-

aanvraag auto's' ondertekend voor een voertuig MR van het merk Toyota;
Het staat vast dat dit formulier is ingevuld door de vader van de verzekeringsmakelaar 

(de eiser) van wie de (verweerder) een geregelde klant was daar hij hem reeds vroeger 
belast had met het afsluiten van een verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
motorrijtuigen met de vennootschap Allianz, en dat die verzekering van de (verweerder) 
geldig was ten tijde van het verkeersongeval van 16 november 1992 (...);

III. BESPREKING
(...)
B. Wat betreft de rechtsvordering van Axa Belgium (voordien Axa Royale Belge) tegen 

de (eiser)
(De eiser) is aansprakelijk omdat hij verantwoordelijk is voor de daden van zijn aange-

stelden, onder wie zijn vader;
Hij had immers zijn kantoor derwijze moeten organiseren dat hij en zijn gehele perso-

neel  dat  een  verzekeringsaanvraag  kon  opstellen,  moest  of  had  moeten  weten  dat  de 
(verweerder) reeds bij verkeersongevallen betrokken was geweest (feiten van 26 maart 
1992, 16 november 1992 en 9 april 1994);

De (eiser) was dus aansprakelijk (ofwel rechtstreeks voor de gebrekkige organisatie van 
zijn kantoor, ofwel voor de daad van zijn aangestelde), zodat de rechtsvordering van Axa 
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Belgium te zijnen aanzien gegrond is".
Het bestreden vonnis omkleedt zijn beslissing waarbij  het de door de eiser tegen de 

derde  verweerster  ingestelde  vordering  tot  vrijwaring  niet  gegrond  verklaart,  met  de 
volgende redenen:

"C. Wat betreft de door de (verweerder) tegen (de eiser) en Mercator Verzekeringen 
ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring

Terecht en op pertinente en oordeelkundige gronden die de rechtbank overneemt beslist 
de eerste rechter dat de door de (verweerder) en (de eiser) begane fouten aan de basis 
lagen van de door Axa Belgium gedane betalingen, zodat zij in solidum moeten worden 
veroordeeld om die uitkeringen terug te betalen aan die verzekeringsmaatschappij.

Wat  betreft  het  verhaal  van  de  (verweerder)  op  Mercator  Verzekeringen  neemt  de 
rechtbank de redenen van de eerste rechter over naar luid waarvan Mercator Verzeke-
ringen terecht weigert dekking te verlenen omdat de aan de zijde van (de eiser) vastge-
stelde tekortkomingen ernstige inbreuken vormen op de normen en gebruiken van zijn 
activiteiten die normaal voorzichtige en met de materie vertrouwde personen niet zouden 
begaan.

Het onder punt 2.b) van artikel 4 bedoelde geval van uitsluiting is, ondanks de alge-
mene  bewoordingen  waarin  het  is  gesteld,  niettemin  duidelijk  genoeg  om te  kunnen 
worden aangenomen en holt de overeenkomst geenszins uit.

D. Wat betreft de door (de eiser) tegen Mercator Verzekeringen ingestelde vordering 
tot vrijwaring

(De  eiser)  is  geen  benadeelde  derde  ten  aanzien  van  zijn  eigen  verzekeringsmaat-
schappij, Mercator Verzekeringen.

Het is derhalve ten onrechte dat hij zegt dat zij hem haar dekking verschuldigd is, ook 
al  kan  ze  achteraf  tegen hem een regresvordering instellen,  aangezien dit  tweevoudig 
debat gevoerd wordt naar aanleiding van de huidige procedure, zodat over de vraag of zijn 
rechtsvordering tot vrijwaring al dan niet gegrond is uitspraak kan worden gedaan.

Om de pertinente redenen van de eerste rechter waaraan hierboven beknopt is herin-
nerd, is Mercator Verzekeringen geen dekking verschuldigd op grond van punt 2.b) van 
artikel 4 van de verzekeringspolis".

Met overname van de redenen van het door de politierechtbank op 27 januari 2003 
gewezen vonnis beslist het bestreden vonnis het volgende:

"III.  Wat  betreft  de  vrijwillige  tussenkomst  van  Mercator  Verzekeringen,  W.A.M.-
verzekeraar (van de eiser).

Mercator  Verzekeringen  weigert  haar  dekking  te  verlenen  op  grond  dat  de  schade 
opzettelijk is veroorzaakt door de verzekerde of voortvloeit uit diens grove schuld, over-
eenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden.

In deze zaak is de schade niet opzettelijk veroorzaakt: deze mogelijkheid is dus uitge-
sloten.

Wat  betreft  een  eventuele  grove  schuld  vermeldt  artikel  4.2.b)  het  volgende:  'een 
inbreuk op de voorzichtigheids- of veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, 
eigen aan de verzekerde activiteiten, waarbij het voor iedere met de materie vertrouwde 
persoon duidelijk moet zijn dat hieruit haast onvermijdelijk schade moest ontstaan'.

Ten onrechte oordeelt (de eiser) dat die clausule van uitsluiting van dekking nietig is 
'aangezien de omschrijving ervan zo ruim en vaag is dat zij niet als een tekortkoming aan 
een welbepaalde verplichting kan worden begrepen'.

De omschrijving van de grove schuld in artikel 4.2.b) van de algemene voorwaarden 
doelt weliswaar niet op deze of gene welbepaalde gedraging, maar maakt het wel moge-
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lijk de gedragingen die aan de grove schuld ten grondslag liggen, met voldoende nauw-
keurigheid af te bakenen. 

Het is niet bewezen dat (de eiser) een opzettelijke fout heeft begaan: evengoed kan het 
bij hem (of bij zijn vader, zijn aangestelde) gaan om een onoplettendheid of een gebrekkig 
beheer van de klantendossiers waardoor ten tijde van het sluiten van de nieuwe overeen-
komst het bestaan van de vroegere schadegevallen over het hoofd gezien werd.

Daarentegen dient wel te worden toegegeven dat het gedrag van de (eiser), gelet op de 
omstandigheden van de zaak (drie schadegevallen die door zijn tussenpersoon zijn aange-
geven,  waaronder  één met  een verdenking van  alcoholintoxicatie,  ook al  had hij  naar 
eigen zeggen geen weet van het vonnis) kan worden aangemerkt als een ernstige inbreuk 
op  de  regels  en  de  gebruiken  van  zijn  activiteiten  die  een  normaal  met  de  materie 
vertrouwd en voorzichtig persoon niet zou hebben begaan en waarvan de gevolgen voor 
het verder verloop van het contract konden worden voorzien door ieder voldoende oplet-
tende makelaar en haast onvermijdelijk waren bij een nieuw schadegeval.

Bijgevolg weigert Mercator Verzekeringen terecht dekking te verlenen".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt dat de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, 
dekt van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde.

De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van 
grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Het bestreden vonnis beslist dat Mercator Verzekeringen geen dekking verschuldigd is 
omdat zij, krachtens artikel 4.2.b) van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis 
- waarvan de tekst wordt overgenomen in het vonnis van de eerste rechter waarvan de 
motivering wordt overgenomen in het bestreden vonnis - haar dekking kan weigeren als 
de schade het gevolg is van een grove schuld, dat is "een inbreuk op de voorzichtigheids- 
of veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken,  eigen aan de verzekerde activi-
teiten, waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon duidelijk moet zijn dat 
hieruit haast onvermijdelijk schade moest ontstaan".

Het bestreden vonnis beslist dat 
- de eiser ten onrechte vindt dat die clausule van uitsluiting van dekking nietig is, daar 

de omschrijving ervan zo ruim en vaag is dat zij niet als een tekortkoming aan een welbe-
paalde verplichting kan worden begrepen;

- de omschrijving van de grove schuld in artikel 4.2.b) van de algemene voorwaarden 
weliswaar niet doelt op deze of gene welbepaalde gedraging, maar het mogelijk maakt de 
gedragingen die aan de grove schuld ten grondslag liggen, met voldoende nauwkeurigheid 
af te bakenen;

- de uitsluiting, bedoeld onder punt 4.2.b) ondanks de algemene bewoordingen waarin 
ze is gesteld, nochtans duidelijk genoeg is om te kunnen worden aangenomen en de over-
eenkomst niet uitholt.

Met toepassing van artikel 4.2.b) van de algemene voorwaarden van de verzekerings-
polis beslist het bestreden vonnis dat 

- het gedrag van de eiser, gelet op de omstandigheden van de zaak, kon worden aange-
merkt als een ernstige inbreuk op de regels en de gebruiken van zijn activiteiten die een 
normaal  met  de materie  vertrouwd en voorzichtig  persoon niet  zou hebben begaan en 
waarvan de gevolgen voor het verder verloop van het contract konden worden voorzien 
door iedere voldoende oplettende makelaar en haast onvermijdelijk waren bij een nieuw 
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schadegeval;
- de aan de zijde van de eiser vastgestelde tekortkomingen ernstige inbreuken zijn op de 

normen en gebruiken van zijn activiteiten die normaal voorzichtige en ter zake compe-
tente personen niet zouden begaan.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de clausule van uitsluiting, vervat in artikel 4.2.b) 
van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis  volgens welke de verzekeraar 
zijn dekking kan weigeren in geval van grove schuld, dat is in geval van "een inbreuk op 
de voorzichtigheids- of veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, eigen aan de 
verzekerde activiteiten, waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon duide-
lijk  moet  zijn  dat  hieruit  haast  onvermijdelijk  schade moest  ontstaan",  weliswaar  niet 
doelt op deze of gene welbepaalde gedraging maar het wel mogelijk maakt om de gedra-
gingen die aan de grove schuld ten grondslag liggen, met voldoende nauwkeurigheid af te 
bakenen, miskent het vereiste van artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 naar luid waarvan 
de verzekeraar zich van zijn verplichtingen kan bevrijden, niet voor de gevallen van grove 
schuld in het algemeen maar voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en 
beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Het bestreden vonnis schendt derhalve artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel  8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst  kan  de  verzekeraar,  niettegenstaande  enig  andersluidend  beding,  niet  verplicht 
worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van 
de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich 
echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdruk-
kelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

Hoewel artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat de verzekeraar, 
niettegenstaande enig andersluidend beding niet verplicht kan worden dekking te geven 
aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, kan de opzettelijke fout van 
een ander persoon niet worden tegengeworpen aan degene die voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijk is en met dat doel verzekerd is.

Hoewel de verzekeraar zich van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van 
grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald, 
kan hij zich ten aanzien van een verzekerde niet bevrijden voor de grove schuld van zijn 
aangestelde, ook al is deze tevens een verzekerde.

2. Krachtens artikel 149 van de Grondwet is ieder vonnis met redenen omkleed. Het 
vonnis schendt artikel 149 van de Grondwet wanneer de redenen ervan dubbelzinnig zijn, 
wat het geval is wanneer de redenen vatbaar zijn voor twee interpretaties en de beslissing 
naar recht verantwoord is volgens de ene interpretatie en niet volgens de andere.

Het vonnis dat geen feitelijke vaststellingen bevat die het Hof in staat moeten stellen de 
beslissing  op  haar  wettigheid  te  toetsen,  is  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed  en 
schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de eiser aansprakelijk is omdat hij verantwoordelijk 
is voor de daden van zijn aangestelden, onder wie zijn vader. Hij is aansprakelijk, ofwel, 
rechtstreeks, voor de gebrekkige organisatie van zijn kantoor, ofwel voor de daad van zijn 
aangestelde. Het verzekeringsvoorstel of de verzekeringsaanvraag werd ingevuld door de 
vader van de eiser. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat (de eiser) een opzette-
lijke fout heeft begaan: evengoed kan hij (of zijn vader, zijn aangestelde) onoplettend zijn 
geweest  of  de  klantendossiers  gebrekkig  hebben  beheerd  waardoor  ten  tijde  van  het 
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sluiten van de nieuwe overeenkomst het bestaan van de vroegere schadegevallen over het 
hoofd werd gezien.

Het bestreden vonnis verklaart de eiser aldus aansprakelijk voor de door Axa Belgium 
geleden schade, ofwel omdat hij zelf een fout heeft begaan, ofwel omdat zijn vader in zijn 
hoedanigheid van aangestelde voor wie hij aansprakelijk is, een fout heeft begaan. Het 
bestreden vonnis preciseert evenwel niet of hij de eiser aansprakelijk acht op grond van 
een persoonlijke fout dan wel op grond van een fout van zijn aangestelde.

Indien de eiser voor de door Axa Belgium geleden schade aansprakelijk is wegens een 
fout die hij zelf heeft begaan, heeft het bestreden vonnis wettig (onder voorbehoud van de 
kritiek die geuit werd in het eerste onderdeel van het middel) kunnen beslissen dat die 
fout - die werd aangemerkt als grove schuld in de zin van artikel 4.2.b) van de algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis - Mercator Verzekeringen het recht geeft om haar 
dekking te weigeren.

Indien daarentegen de eiser voor de door Axa Belgium geleden schade aansprakelijk is 
wegens een fout van zijn vader, zijn aangestelde, heeft het bestreden vonnis niet wettig 
zonder artikel  8 van de wet  van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst  te 
schenden  kunnen  beslissen  dat  Mercator  Verzekeringen  haar  dekking  heeft  kunnen 
weigeren omdat die fout van de aangestelde van de eiser een grove schuld is in de zin van 
artikel 4.2.b) van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.

De verzekeraar kan zich immers ten aanzien van een verzekerde niet bevrijden van zijn 
verplichtingen voor de gevallen van grove schuld van zijn aangestelde, ook al is deze 
tevens een verzekerde.

Het bestreden vonnis is aldus vatbaar voor twee interpretaties en is naar recht verant-
woord volgens de ene interpretatie en niet volgens de andere.  De motivering ervan is 
derhalve dubbelzinnig, zodat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed 
en artikel 149 van de Grondwet schendt.

Het bestreden vonnis schendt minstens artikel 149 van de Grondwet, in zoverre het niet 
de feitelijke vaststellingen bevat die het Hof in staat moeten stellen die beslissing op haar 
wettigheid te toetsen.

5. Indien het bestreden vonnis aldus moet worden verstaan dat de eiser aansprakelijk is 
omdat hij verantwoordelijk is voor de daden van zijn aangestelde, dat is voor een onoplet-
tendheid of  een gebrekkig  beheer  van  de klantendossiers  door  zijn  aangestelde,  is  de 
beslissing -  volgens  welke  de  door  de  eiser  tegen  Mercator  Verzekeringen  ingestelde 
vordering tot vrijwaring, niet gegrond is omdat de fout van de aangestelde van de eiser 
een grove schuld is in de zin van artikel  4.2.b) van de algemene voorwaarden van de 
verzekeringspolis - niet naar recht verantwoord, daar de verzekeraar zich ten aanzien van 
zijn verzekerde niet kan bevrijden voor de gevallen van grove schuld van een aangestelde 
van laatstgenoemde, ook al is deze tevens een verzekerde.

Het bestreden vonnis schendt derhalve artikel  8 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Enerzijds is krachtens artikel 824, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de 

akte van uitdrukkelijke afstand aan geen bijzonder vormvereiste onderworpen. 
De afstand kan aldus mondeling gedaan worden ter zitting mits de partij haar 
voornemen daartoe duidelijk te kennen geeft.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de raadsman van Axa Belgium op de zitting 
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van 14 maart  2007 verwezen  heeft  naar  het  officiële  schrijven dat  hij  op 13 
november 2006 gericht had aan de raadslieden van de overige partijen en waarin 
hij "de afstand jegens (de eiser) en Mercator Verzekeringen" bevestigde.

De appelrechters die weigeren akte te verlenen van de afstand van de rechts-
vordering van Axa Belgium jegens de eiser op grond dat er geen enkel proces-
stuk was neergelegd door of namens Axa Belgium, schenden voormeld artikel 
824, tweede lid.

Anderzijds blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de 
eiser de door Axa Belgium te zijnen aanzien gedane afstand van rechtsvordering 
niet heeft betwist maar integendeel in zijn conclusie van 9 maart 2007 aan de 
appelrechters  gevraagd  heeft  "akte  te  nemen  van  het  feit  dat  Axa  Belgium 
afstand deed van de tegen hem ingestelde rechtsvordering".

De appelrechters die beslissen dat de door de raadsman van Axa Belgium ten 
aanzien van de eiser gedane afstand van rechtsvordering moet worden verworpen 
op grond dat de raadsman van Axa Belgium niet over een bijzondere volmacht 
beschikte  zoals  vereist  door  artikel  824,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, of op zijn minst geen stuk heeft neergelegd waaruit bleek dat hij in het 
bezit was van een dergelijke volmacht, werpen de appelrechters een geschil op 
waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten. Zij miskennen derhalve het 
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Wanneer  schade  is  veroorzaakt  door de samenlopende fouten van verschil-

lende  personen,  staat  het  aan  de  rechter  om, in  de wederkerige  betrekkingen 
tussen degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout 
van  ieder  van  hen  heeft  bijgedragen  tot  de  schade  en  op  basis  daarvan  het 
aandeel in de schade te bepalen dat één van de daders die de schadelijder heeft 
vergoed, van de anderen kan terugvorderen.

Eerste onderdeel
Voor de toepassing van deze regel doet het niet ter zake dat sommige samenlo-

pende fouten opzettelijk zijn en andere niet.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Bij de uitspraak over de door de verweerder tegen de eiser ingestelde rechts-

vordering tot vrijwaring beslist het bestreden vonnis laatstgenoemde te veroor-
delen om eerstgenoemde te vrijwaren tot beloop van de helft van de door hem 
ten  voordele  van  Axa  Belgium  gedane  uitkeringen  op  grond  dat  "de  onder-
scheiden fouten van beiden even ernstig waren".

Het bestreden vonnis dat bij de verdeling van de aansprakelijkheid tussen de 
verweerder en de eiser in hun onderlinge betrekkingen uitgaat van de ernst van 
hun respectieve fouten, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel



Nr. 548 - 2.10.09 HOF VAN CASSATIE 2203 

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-

keringsovereenkomst dekt de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, 
zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer,  van de verzekerde of van de 
begunstigde,  maar  kan  hij  zich  van  zijn  verplichtingen  bevrijden  voor  de 
gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de over-
eenkomst zijn bepaald.

Met overname van de redenen van de eerste rechter stelt het bestreden vonnis 
vast dat  de tussen Mercator  Verzekeringen en de eiser gesloten verzekerings-
overeenkomst betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid beroep , naar 
luid van artikel 4.2.b), van de algemene voorwaarden "een inbreuk op de voor-
zichtigheids- of veiligheidsvereisten, de wetten, regels of gebruiken, eigen aan de 
verzekerde activiteiten, van dekking uitsluit wanneer die zo zwaarwichtig was 
dat de schade tengevolge van die inbreuk volgens iedere met de materie normaal 
vertrouwd persoon haast onvermijdelijk was". 

Gelet op de vereisten van het bovenaangehaalde artikel 8, tweede lid, hebben 
de appelrechters niet zonder die wetsbepaling te schenden kunnen beslissen dat 
dit beding de mogelijkheid biedt om de gedragingen die aan de basis liggen van 
grove schuld en van dekking uitgesloten zijn, met voldoende nauwkeurigheid af 
te bakenen en dat het derhalve niet moet worden nietigverklaard.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het overige gedeelte van het eerste 

middel  en  het  tweede  onderdeel  van  het  derde  middel  die  niet  tot  ruimere 
cassatie kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het:
- beslist dat de door Axa Belgium ten aanzien van de eiser gedane afstand van 

rechtsvordering niet kan worden toegestaan en laatstgenoemde veroordeelt om 
aan eerstgenoemde het  in het  vonnis gepreciseerde bedrag te betalen en hem 
veroordeelt in de aan die rechtsvordering verbonden kosten;

- de eiser veroordeelt om de verweerder te vrijwaren tot beloop van de helft 
van de door hem gedane betalingen en hem veroordeelt in de aan die rechtsvor-
dering verbonden kosten;

- de vordering tot vrijwaring van de eiser tegen de naamloze vennootschap 
Mercator Verzekeringen niet gegrond verklaart en de eiser veroordeelt in de aan 
die rechtsvordering verbonden kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van het 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.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
zitting houdend in hoger beroep.

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Geinger en Maes.

Nr. 549

1° KAMER - 2 oktober 2009

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - 
SCHULDVORDERING OP DE VERZEKERAAR - VERZEKERAAR - SCHULDVORDERING OP DE ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER, ZIJN VERZEKERDE - AARD

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - 
SCHULDVORDERING OP DE VERZEKERAAR - VERZEKERAAR - SCHULDVORDERING OP DE ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER, ZIJN VERZEKERDE - SCHULDVERGELIJKING - GEOORLOOFD KARAKTER

3º SCHULDVERGELIJKING - W.A.M.-VERZEKERING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - 
SCHULDVORDERING OP DE VERZEKERAAR - VERZEKERAAR - SCHULDVORDERING OP DE ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER, ZIJN VERZEKERDE - GEOORLOOFD KARAKTER

1º De schuldvordering die de verzekeraar op de zwakke weggebruiker heeft op grond van 
het recht van verhaal dat artikel 25, 3°, b) van de modelverzekeringsovereenkomst "B.A.  
Auto"  hem  toekent  wanneer  die  weggebruiker  als  verzekerde  het  motorrijtuig  heeft  
toevertrouwd aan een persoon die, op het ogenblik van het schadegeval, niet voldoet aan 
de voorwaarden die de wetten en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen,  
moet  worden  beschouwd  als  een  schuldvordering  betreffende  een  vergoeding  die 
verschuldigd is wegens het verkeersongeval1.  (Art. 29bis,§4, tweede lid, thans Wet 21 
nov. 1989)

2º  en 3° De rechter die heeft geoordeeld dat zowel het verhaal dat de verzekeraar op de  
zwakke weggebruiker, zijn verzekerde, uitoefent op grond van artikel 25, 3°, b) van de 
modelverzekeringsovereenkomst "B.A. Auto" als het verhaal dat de verzekerde op zijn 
verzekeraar uitoefent op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet gegrond zijn en vervolgens 
weigert  schuldvergelijking  toe te passen tussen de bedragen die het  aan elk  van de 
partijen toekent, verantwoordt zijn beslissing naar recht2. (Art. 29bis,§4, tweede lid, thans 
Wet 21 nov. 1989)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0200.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis,  op 28 maart  2007 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2009, C.08.0200.F, nr.549.
2 Ibid.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 29bis, §4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 25, 3°, b) van de modelovereenkomst, als bijlage gevoegd bij het koninklijk 

besluit  van  14  december1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 1134, eerste lid, 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben gezegd dat de verweerder niet met het motorrijtuig reed op het ogenblik 

van het ongeval, dat hij het had toevertrouwd aan C. M. die geen rijbewijs had en dat (de 
verweerder) zelf als passagier voorin de wagen zat, beslist het bestreden vonnis dat de 
eiseres zich tegenover de verweerder niet kon beroepen op schuldvergelijking tussen de 
vergoeding die zij  krachtens artikel  29bis van de wet  van 21 november  1989 (aan de 
verweerder  verschuldigd  was  in  zijn  hoedanigheid  van  zwakke  weggebruiker)  en  de 
schuldvordering die zij op hem had op grond van artikel 25, 3°, van de modelovereen-
komst W.A.M.-verzekering dat aan de verzekeraar een recht van verhaal toekent op de 
verzekeringnemer  wanneer,  op  het  ogenblik  van  het  schadegeval,  het  rijtuig  bestuurd 
wordt door een persoon die niet aan de vereisten om te sturen voldoet. Het beslist aldus 
om de volgende redenen: 

"Zelfs als (de verweerder) een fout heeft begaan waarvoor de W.A.M.-verzekeraar hem 
dekking mag verlenen in zijn hoedanigheid van verzekerde, mag hij ten laste van laatstge-
noemde  aanspraak  maken  op  schadevergoeding  op  grond  van  de  wet  op  de  zwakke 
weggebruikers. In zijn arrest van 28 april 2006 beslist het Hof van Cassatie in aansluiting 
op  het  advies  van  advocaat-generaal  Genicot  dat  'artikel  29bis,  dat  afwijkt  van  het 
beginsel, vervat in artikel 3 van de wet van 21 november 1989, het slachtoffer dat, zonder 
het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, aansprakelijk is voor de door hem 
geleden  schade,  niet  uitsluit  van  de schadevergoeding  waarin  het  voorziet'  (R.G.A.R., 
2006, 14195).

(De eiseres) voert aan dat de schulden van ieder der partijen op grond van artikel 1290 
van het Burgerlijk Wetboek vatbaar zijn voor schuldvergelijking.

Artikel 29bis, §4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat de vergoe-
dingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar zijn voor schuld-
vergelijking met het oog op de vordering van andere vergoedingen wegens het verkeers-
ongeval.  Deze beperking is bedoeld om te  voorkomen dat  de  verzekeraar  de aan een 
zwakke weggebruiker verschuldigde vergoeding niet uitbetaalt tot hij op hem de vergoe-
dingen heeft kunnen verhalen die aan een andere zwakke weggebruiker zijn uitgekeerd 
(B. Dubuisson, 'L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circu-
lation. Loi du 30 mars 1994', Academia-Bruylant, 1995, coll. Droit des assurances, p. 37). 
Aldus blijkt  dat  dit  verbod op schuldvergelijking bedoeld is om te voorkomen dat de 
verzekeraar wacht met de betaling van de aan een zwakke weggebruiker verschuldigde 
vergoedingen  op  grond  dat  laatstgenoemde  wegens  dat  ongeval  nog  een  geldsom 
verschuldigd is aan de verzekeraar. De toestand die zich hier voordoet, stemt overeen met 
het geval dat de wetgever voor ogen stond.

Onder die voorwaarden kan geen schuldvergelijking plaatsvinden".
Grieven
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Artikel 29bis, §4, tweede lid, van de voornoemde wet van 21 november 1989 bepaalt 
dat "de vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar 
zijn voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere vergoe-
dingen wegens het verkeersongeval".

Zoals het bestreden vonnis preciseert is het doel van die bepaling te voorkomen dat de 
verzekeraar de aan een zwakke weggebruiker verschuldigde vergoeding achterhoudt om 
de betaling te verzekeren  van andere  vergoedingen  die verschuldigd  zijn "wegens  het 
verkeersongeval".

Te dezen, en in strijd met wat het bestreden vonnis veronderstelt, vorderde de eiseres 
niet  dat  schuldvergelijking  zou  plaatsvinden  tussen  haar  schuldvordering  op  de 
verweerder en de door haar "wegens het ongeval" aan hem verschuldigde vergoeding, 
maar tussen het bedrag van de aan de verweerder ter uitvoering van artikel 29bis verschul-
digde vergoeding en het bedrag dat hij aan haar verschuldigd was op grond van artikel 25, 
3°, b) van de modelovereenkomst.

Bovengenoemd artikel 29bis, §4, tweede lid, is in dit geval niet van toepassing omdat 
de door de eiseres gevorderde schadevergoeding niet tot doel of tot gevolg heeft dat de 
betaling  van  de  krachtens  artikel  29bis van  de  wet  van  21  november  1989  aan  de 
verweerder verschuldigde vergoeding wordt uitgesloten en evenmin dat de betaling wordt 
geblokkeerd van de overige wegens het ongeval verschuldigde vergoedingen, maar strekt 
enkel ertoe te doen zeggen dat het recht op vergoeding dat de verweerder heeft op grond 
van artikel 29bis, moet worden gevoegd bij het contractuele recht van de eiseres om de 
aan hem uitgekeerde vergoeding terug te vorderen.

Met andere woorden, de door de eiseres gevorderde schuldvergelijking is niet gegrond 
op het feit dat de verweerder als zwakke weggebruiker aansprakelijk is voor zijn schade 
of voor de aan andere weggebruikers berokkende schade, maar op artikel 25, 3°, b) van de 
verzekeringsovereenkomst op grond waarvan de verzekeraar een recht van verhaal heeft 
op de verzekerde wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt 
door een persoon die niet voldoet aan de wettelijke vereisten hiervoor.

De op deze bepaling gegronde schuld van de verweerder is niet verschuldigd "wegens 
het verkeersongeval" (artikel 29bis, §4, tweede lid), dat is wegens de aansprakelijkheid 
van de verweerder voor het ongeval maar wegens het feit dat het voertuig wordt bestuurd 
door een persoon "die geen rijbewijs had".

Het  bestreden vonnis  zelf  merkt  op dat de  verweerder,  door  het motorrijtuig toe te 
vertrouwen aan een persoon zonder rijbewijs, een "contractuele" fout heeft begaan die de 
eiseres het recht gaf  verhaal uit  te oefenen op de verweerder.  Het verhaal  is  dus niet 
gegrond op het feit dat de verweerder aansprakelijk is voor het foutieve rijgedrag dat tot 
het ongeval heeft geleid.

Onder die voorwaarden valt de inning van de schuldvordering van de eiseres niet onder 
het toepassingsgebied van het bovenvermelde artikel 29bis, §4, tweede lid, maar wordt 
daarentegen  geregeld  door  artikel  1290  van  het  Burgerlijk  Wetboek  volgens  hetwelk 
"schuldvergelijking van rechtswege plaats heeft uit kracht van de wet, zelfs buiten weten 
van de schuldenaars" wanneer zij schulden hebben aan elkaar.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat om de hierboven vermelde redenen beslist 
dat  er  geen  schuldvergelijking  mag  plaatsvinden  tussen  het  door  de  eiseres  aan  de 
verweerder  verschuldigde  bedrag  en  het  bedrag  dat  laatstgenoemde  aan  de  eiseres 
verschuldigd is, artikel 29bis, §4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 schendt 
alsook artikel 3 van laatstgenoemde wet volgens hetwelk de verzekeraar moet waarborgen 
dat de door het ongeval benadeelde personen schadeloos worden gesteld.

Het miskent tevens de verbindende kracht van de door de verweerder gesloten verzeke-
ringsovereenkomst (schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) 
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en schendt artikel 25, 3°, b) van de modelovereenkomst dat aan de eiseres een regresvor-
dering toekent tegen de verweerder alsook de artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk 
Wetboek volgens welke schuldvergelijking tussen de wederkerige schulden van rechts-
wege plaatsheeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 29bis, §4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  bepaalt  dat  de 
vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, niet vatbaar 
zijn voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere 
vergoedingen wegens het verkeersongeval.

De schuldvordering die de verzekeraar op de zwakke weggebruiker heeft op 
grond van het recht van verhaal dat artikel 25, 3°, b) van de modelverzekerings-
overeenkomst "B.A. Auto" aan hem toekent wanneer die weggebruiker als verze-
kerde het motorrijtuig heeft toevertrouwd aan een persoon die, op het ogenblik 
van het schadegeval, niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en regle-
menten voorschrijven om dat rijtuig te besturen, moet worden beschouwd als een 
schuldvordering  betreffende  een  vergoeding  die  verschuldigd  is  wegens  het 
verkeersongeval.

Het  bestreden  vonnis  stelt  vast  dat  de  verweerder  inzittende  was  van  het 
motorrijtuig dat betrokken was bij het ongeval waarbij hij ernstig gewond raakte 
en dat hij dat motorrijtuig had toevertrouwd aan een persoon die geen rijbewijs 
had; het beslist dat zowel het verhaal dat de eiseres op de verweerder uitoefent 
op grond van artikel 25, 3°, b) als het verhaal dat de verweerder op de eiseres 
heeft op grond van artikel 29bis gegrond zijn.

Het bestreden vonnis dat de schuldvergelijking weigert tussen de bedragen die 
het aan elk van de partijen toekent, schendt geen enkele van de in het middel 
aangegeven wetsbepalingen.

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

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 550

1° KAMER - 2 oktober 2009

ONDERWIJS - PERSONEEL - WEDDETOELAGE - BETALING - GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN - 
SCHULDEISER
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De  weddetoelagen  voor  periodes  voor  1  september  1986  worden  door  de  Staat  niet  
rechtstreeks  en  maandelijks  betaald  aan  de  leden  van  het  personeel  van  de 
gesubsidieerde instellingen1. (Art. 36, tweede lid, Wet 29 mei 1959)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. E.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0400.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan: 
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel volgens hetwelk de 

wet niet terugwerkt;
- de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 36, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot 

wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de  onderwijswetgeving,  laatstgenoemd  artikel 
zoals het van kracht was voor het koninklijk besluit nr. 447 van 20 augustus 1986 tot 
wijziging van het artikel 36 van voornoemde wet van 29 mei 1959.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  de  verweerder  van  4  december  1978  tot  eind 

september 1983 het beroep van architect uitoefende samen met dat van lesgever aan het 
Hoger Instituut voor Architectuur Victor Horta van de stad Brussel; dat hij om die reden 
"een bezoldiging ontving als bijberoep, daar het vermoeden bestond dat zijn activiteiten 
als zelfstandige zijn hoofdberoep vormden"; dat hij eind 1998 begin 1999 "om de herzie-
ning van zijn statuut verzocht voor de jaren 1978 tot 1983 (...) en daartoe aanvoerde dat 
zijn  activiteiten als  zelfstandige  zijn  beroepsbezigheid 'niet  opslorpten'";  dat  hij  gelijk 
kreeg van de minister op 23 maart en 25 juni 1999"; dat de eiseres hem evenwel de verja-
ring van zijn vordering tegenwierp; dat de verweerder de eiseres voor de eerste rechter 
heeft  gedagvaard  tot  betaling  van  een  provisioneel  bedrag  dat  overeenkwam  met  het 
verschil tussen de weddentoelage waarop hij recht meende te hebben en de weddentoelage 
die hem werkelijk werd uitgekeerd voor de jaren 1978 tot 1983; vervolgens wijzigt het 
bestreden arrest de beslissing van de eerste rechter en verklaart die vordering ontvanke-
lijk.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Hoewel niet kan worden ontkend dat de werkgever van de lesgever wel degelijk de 

inrichtende macht is van de school waar hij lesgeeft en hoewel die inrichtende macht met 
toepassing van de artikelen 25 en 28 van de wet  (van 29 mei  1959) wel  degelijk een 
subjectief recht heeft op toekenning van de weddentoelagen voor de betaling van haar 
onderwijzend  personeel  (...),  kunnen  de  personeelsleden,  bedoeld  in  artikel  36  van 

1 Art. 36, tweede lid, W. 29 mei 1959, voor de wijziging ervan bij K.B. nr. 447 van 20 aug. 1986.
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dezelfde wet, ook zelf een subjectief recht doen gelden jegens de subsidiërende overheid. 
Artikel 36 legt immers aan de subsidiërende overheid de verplichting op om de verschul-
digde weddentoelagen rechtstreeks te betalen aan de personeelsleden van de betrokken 
instellingen. Het betreft hier niet de gewone mogelijkheid die de subsidiërende overheid 
naar eigen goeddunken en naargelang van de omstandigheden die zij opportuun acht zou 
kunnen benutten, maar om een wettelijke verplichting waartegenover noodzakelijkerwijs 
het subjectief recht van de voornoemde personeelsleden staat om van de subsidiërende 
overheid de nakoming  van die  verplichting te  eisen,  namelijk  de betaling van  de hen 
verschuldigde bedragen.

De historische redenen voor de invoering van deze wettelijke regeling doen hier niet ter 
zake. Bovendien brengt het feit dat zowel de gesubsidieerde instellingen als de leden van 
hun  personeel  subjectieve  rechten  hebben,  de  coherentie  van  de  wettelijke  regeling 
nergens in gevaar, aangezien het recht van de instellingen slaat op de toekenning van de 
toelagen (goedkeuring van het beginsel van de toekenning en berekening van het bedrag 
afhankelijk van specifieke voorwaarden en regelingen), terwijl het recht van hun perso-
neel slaat op de concrete en werkelijke uitbetaling, door de subsidiërende overheid, van de 
hen toekomende weddentoelagen. Met andere woorden, wanneer de subsidiërende over-
heid de toelage aan de personeelsleden uitkeert, kwijt zij zich zowel van haar eigen schuld 
jegens de inrichtende macht als van die van de inrichtende macht jegens haar personeel 
(die schuld verdwijnt  dan ook tot  beloop van de verrichte  betalingen).  Aangezien (de 
verweerder) van zijn subjectief recht, zijn recht en zijn belang doet blijken om tegen de 
(eiseres) een vordering in te stellen, is zijn vordering dus ontvankelijk".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 3, §1, tweede lid, 25, 26, 27 en 28 van de wet van 29 mei 

1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving worden, zoals het 
arrest beslist, weddentoelagen toegekend aan de inrichtende machten van de gesubsidi-
eerde onderwijsinrichtingen voor de leden van hun personeel.

In het vrij gesubsidieerd onderwijs werden die weddentoelagen evenwel rechtstreeks 
uitbetaald aan de personeelsleden van die instellingen krachtens artikel 36, tweede lid, van 
genoemde wet van 1959 die, voor de wijziging ervan bij het koninklijk besluit nr. 447 van 
20 augustus 1986, bepaalde dat "de Staat de weddentoelagen rechtstreeks en maandelijks 
betaalt aan de leden van het personeel van de vrije inrichtingen".

Voor de wijziging van dat artikel 36 bij het koninklijk besluit nr. 447 van 20 augustus 
1986 daarentegen werden de weddentoelagen voor het onderwijzend personeel van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs toegekend en betaald aan de inrichtende macht, zodat 
alleen de instelling van openbaar onderwijs een subjectief recht had op de betaling van de 
weddentoelagen voor haar onderwijzend personeel.

Het voormeld koninklijk besluit nr. 447 van 20 augustus 1986 dat in werking getreden 
is op 1 september 1986, heeft de regel van de rechtstreekse betaling van de weddentoe-
lagen door de subsidiërende overheid uitgebreid tot het gehele onderwijzend personeel 
van het gesubsidieerd onderwijs, met inbegrip van het officieel onderwijs. Dit besluit is in 
werking getreden op 1 september 1986.

2.  Te  dezen  stelt  het  arrest  vast  dat  de  verweerder  "van  4  december  1978  tot  1 
september 1999 les gegeven heeft aan het Hoger Instituut voor Architectuur Victor Horta 
van de stad Brussel".

Dit instituut hangt af van de stad Brussel, zoals het arrest vaststelt, zodat het een offi-
ciële school is krachtens artikel 2 van voormelde wet van 29 mei 1959 volgens hetwelk 
officiële scholen deze zijn die opgericht zijn door de Staat, provincies, gemeenten, vereni-
gingen van gemeenten of enig ander publiekrechtelijk persoon en scholen die niet offi-
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cieel zijn, vrije scholen worden genoemd.
Zonder een onderscheid te maken tussen officiële en vrije scholen beslist het arrest dat 

"artikel 36 (van de wet van 29 mei 1959) de subsidiërende overheid de verplichting oplegt 
om de verschuldigde weddentoelagen rechtstreeks te betalen aan de personeelsleden van 
de betrokken instellingen" en leidt hieruit af dat de rechtsvordering van de verweerder 
tegen de eiseres tot betaling van een weddetoelagesaldo voor de periode van 4 december 
1978 tot eind december 1983, ontvankelijk is. Aldus past het arrest artikel 36, tweede lid, 
van voormelde wet van 29 mei 1959, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk besluit nr. 
447 van 20 augustus 1986, impliciet toe op weddentoelagen die aan een officiële school 
verschuldigd  zijn  voor  prestaties  die  zijn  verricht  voor  de  inwerkingtreding  van  dat 
koninklijk besluit.

Het arrest dat voornoemd koninklijk besluit nr. 447 van 20 augustus 1986 toepast op 
weddentoelagen voor jaren die de inwerkingtreding ervan voorafgaan, schendt artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek en miskent  het vooraan in het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel alsook de artikelen 2 en 36, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 (laatst-
genoemd artikel zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij voormeld koninklijk 
besluit nr. 447).

Tweede onderdeel
Als het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het artikel 36, tweede lid, van de wet 

van 29 mei 1959, zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit nr. 447 van 20 augustus 1986, heeft toegepast op de weddentoelagen die aan het 
Hoger Instituut voor Architectuur Victor Horta verschuldigd zijn voor de jaren 1978 tot 
1983, schendt het deze bepaling van de wet van 29 mei 1959 daar het aan de verweerder 
het recht toekent om van de eiseres, de subsidiërende overheid, de betaling van wedden-
toelagen te eisen voor de door verweerder tussen 1978 en 1983 verrichte prestaties, en 
schendt het tevens artikel  2 van voornoemde wet waaruit  volgt dat het Hoger Instituut 
voor Architectuur Victor Horta een officiële school is waarop genoemd artikel 36, tweede 
lid, niet van toepassing is.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het  oorspronkelijk artikel  36,  tweede  lid,  van de wet van 29 mei 1959 tot 

wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving bepaalt  dat  de 
Staat de weddentoelagen rechtstreeks en maandelijks betaalt aan de leden van het 
personeel van de vrije inrichtingen.

Sedert de wijziging van artikel 36, tweede lid, bij koninklijk besluit nr. 447 
van 20 augustus 1986, dat van kracht  is  vanaf  1 september 1982, bepaalt  dit 
artikel dat de Staat de weddentoelagen rechtstreeks en maandelijks betaalt aan de 
leden van het personeel van de gesubsidieerde inrichtingen.

Het arrest stelt vast dat de verweerder "van 4 december 1978 tot 1 september 
1999 les gegeven heeft aan het Hoger Instituut voor Architectuur Victor Horta 
van de stad Brussel" en voor zijn onderwijsactiviteiten weddentoelagen eist voor 
de jaren 1978 tot 1983. Het oordeelt dat "artikel 36 de subsidiërende overheid de 
verplichting oplegt om de verschuldigde weddentoelagen rechtstreeks te betalen 
aan de leden van het  personeel  van de betrokken instellingen" en beslist  dat, 
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aangezien de verweerder doet blijken van een vorderingsrecht tegen de eiseres, 
diens vordering ontvankelijk is.

Het arrest dat artikel 36, tweede lid, zoals het gewijzigd is, toepast op wedden-
toelagen voor een periode voor 1 september 1986, hoewel de door de gemeente 
opgerichte instelling die de verweerder tewerkstelde, krachtens artikel 2 van de 
wet van 20 mei 1959 een officiële school was, schendt de in dit onderdeel aange-
wezen wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van de verweerder tot betaling, door de eiseres, van achterstallige bezoldiging 
voor de jaren 1978 tot 1983.

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt  de eiseres  in de helft van de kosten;  houdt de kosten voor het 

overige aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Kirkpatrick en Foriers.

Nr. 551

1° KAMER - 2 oktober 2009

1º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - 
RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN - VONNIS OP TEGENSPRAAK VAN EEN VREDERECHTER - 
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDE

2º RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOM - CLASSIFICATIE VAN DE KAVELS - 
CULTUUR- EN BEDRIJFSWAARDE - ELEMENTEN ZONDER VERBAND MET DE CULTUUR- EN 
BEDRIJFSWAARDE - ELEMENTEN NIET IN AANMERKING GENOMEN - TOEWIJZIGING VAN DE KAVELS 
AAN DE EIGENAARS - ELEMENTEN ZONDER VERBAND MET DE CULTUUR- EN BEDRIJFSWAARDE - 
ELEMENTEN IN AANMERKING GENOMEN - UITSLUITING - VERKOOPS- OF VERMOGENSWAARDE

1º De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie kan zich in het belang van de wet in  
cassatie  voorzien  tegen  een  vonnis  op  tegenspraak  van  de  vrederechter  inzake  
ruilverkaveling van landeigendommen, wanneer de wet in geen enkel rechtsmiddel heeft  
voorzien1. (Art. 1091, Ger.W.; Art. 17,§3, derde lid, Wet 12 juli 1976)

2º Onder voorbehoud van de minder- of meerwaarden die het gevolg kunnen zijn van het  

1 Zie concl. O.M., Pas., 2009, C.09.0383.F, nr.551. 
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feit  dat  er  in  of  op  de  geruilde  gronden  elementen  met  een  eigen  waarde  kunnen 
voorkomen, heeft de wetgever gewild dat bij ruilverkavelingsverrichtingen, die enkel in  
het  belang  van  de  landbouw  geschieden,  de  waarde  van  die  uitsluitend  voor 
landbouwdoeleinden bestemde gronden zelf zou worden geraamd op grond van criteria  
die  met  deze  bestemming  samenhangen  en  uitgesloten  heeft  dat  de  verkoops-  of  
vermogenswaarde ervan in aanmerking zou kunnen worden genomen2. (Artt. 28, 1°, 35, 
36, 41 47 en 51, §2, Wet 12 juli 1976; Art. 1, eerste en tweede lid, Wet 22 juli 1970)

(PROCUREUR -GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0383.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep dat in het belang van de wet is ingesteld, is gericht tegen 

het vonnis dat de vrederechter van het kanton Enghien-Lens op 26 maart 2009 in 
laatste aanleg in de zaak P.V-V.R. en I. D., eisers, gewezen heeft tegen het ruil-
comité van Moustier-Marcq, ruilverkaveling Bassily, verweerder.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Aangevochten wettelijke bepalingen
- de artikelen 28, 1°,35, 36, 41, 47 en 51, §2, van de wet van 12 juli 1976 houdende 

bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de 
wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;

- artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 
landeigendommen uit kracht van de wet.

Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis stelt vast dat P. V-V. en I.D. aanvoeren dat "zij een aan de weg 

gelegen kavel met een oppervlakte van 54 are 90 centiare verliezen die hen in eigendom 
toebehoort," en dat zij ten gevolge hiervan "een aanzienlijk deel van de verkoopswaarde 
en de toekomstige waarde van hun goed verliezen, en (dat), in strijd met wat het ruilco-
mité beweert,  die waardevermindering in aanmerking moet worden genomen".  Vervol-
gens zegt het bestreden vonnis voor recht, enerzijds, dat "de rechtsvordering van de h. V-
V. en mevr. D. waarbij zij vergoeding vorderen voor het verlies van de vermogenswaarde 
die het gevolg is van de niet-toewijzing van de eigendom van kavels met een uitweg in 
beginsel gegrond is", anderzijds belast het, "alvorens uitspraak te doen over het eventueel 
aan hen toe te kennen bedrag van de vergoeding, de deskundige (die het) aanwijst (...) met 
de volgende opdracht: (...) b) te zeggen of er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen 
de waarde van hun kavels voor en na de ruilverkaveling; c) het verschil in waarde van het 
vermogen (...) voor en na de herverkaveling te ramen".

Grieven
Krachtens artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkave-

ling van landeigendommen uit kracht van de wet waarnaar verwezen wordt in artikel 28, 
1°, van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling 
van landeigendommen uit kracht van de wet kan bij de uitvoering van grote infrastruc-

2 Ibid.
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tuurwerken, ten einde in het algemeen belang tot een betere economische exploitatie van 
de landeigendommen te komen, overgegaan worden tot ruilverkaveling van versnipperde 
en verspreid liggende gronden, en beoogt die ruilverkaveling het vormen van aaneenslui-
tende en regelmatige kavels die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen en een 
eigen uitweg hebben.

Artikel  35,  eerste lid,  van  de wet  van 12 juli  1976 bepaalt  dat  het  overeenkomstig 
artikel 3 van deze wet opgerichte ruilcomité de classificatie van het geheel van de kavels 
in hun toestand voor de gebruiksruil opmaakt volgens hun cultuur- en bedrijfswaarde.

Artikel 36, eerste lid, van deze wet legt aan het ruilcomité de verplichting op om bij de 
classificatie van de gronden geen rekening te houden met  gegevens die geen verband 
houden  met  de  cultuur-  of  bedrijfswaarde  van  de  grond,  zoals  de  aanwezigheid  van 
gebouwen, afsluitingen, alleenstaande bomen of hagen, het bestaan van een pacht, van een 
erfdienstbaarheid van overgang of van een recht van gebruik of van opstal of de bedrijfs-
toestand, noch met gegevens die geen verband houden met de landbouwbestemming van 
het goed, zoals het bestaan van minerale of fossiele stoffen.

Artikel 36, tweede lid, bepaalt dat deze gegevens, die als meer- of minderwaarden van 
de kavels worden aangezien, na de toewijzing van de nieuwe kavels afzonderlijk worden 
geschat.

Volgens artikel 41, eerste lid, geschiedt de toewijzing aan de eigenaars derwijze dat de 
globale  waarde  van  de aan ieder  van  hen toebedeelde kavels  naar  verhouding  zoveel 
mogelijk gelijk is aan de waarde van de kavels die zij voor de ruilverkaveling bezaten.

Krachtens artikel 41, tweede lid, wordt een opleg toegekend wanneer die gelijkwaar-
digheid niet kan worden verwezenlijkt zonder een toegift of een ristorno in geld.

Uit  die bepalingen kan worden afgeleid  dat de wetgever,  onder voorbehoud van de 
minder- of meerwaarden die het gevolg kunnen zijn van het feit dat er in of op de geruilde 
gronden  elementen  met  een  eigen  waarde  kunnen  voorkomen,  gewild  heeft  dat  bij 
verrichtingen die uitsluitend in het belang van de landbouw geschieden, de waarde van die 
uitsluitend voor landbouwdoeleinden bestemde gronden zelf zou worden geraamd worden 
geraamd op grond van criteria die met die bestemming samenhangen en uitgesloten heeft 
dat de verkoops- of vermogenswaarde ervan in aanmerking zou kunnen worden genomen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat het echtpaar V-V. verklaart dat het ruilcomité hen 
"een aan de weg gelegen kavel met een oppervlakte van 54 are 90 centiare" ontnomen 
heeft en dat zij voor het verlies van de oppervlakte van de aan de weg gelegen kavels na 
ruilverkaveling een vergoeding voor de waardevermindering vorderen, niet alleen omdat 
zij  een aanzienlijk  bedrijfsverlies  hebben geleden  ten gevolge  van  het  geringer  aantal 
eigen uitwegen op de kavels die op de weg uitgeven, maar ook omdat zij een aanzienlijk 
verlies hebben geleden en hun vermogen geslonken is.

Het bestreden vonnis dat niet vaststelt dat de kavels die aan het echtpaar V-V-D hebben 
toebehoord, voor andere dan voor landbouwdoeleinden zijn gebruikt, heeft bijgevolg niet 
zonder  alle  bovenaangehaalde  wetsbepalingen  te  schenden  hun  vordering  in  beginsel 
gegrond kunnen verklaren die ertoe strekte om op grond van artikel 51, §2, derde lid, van 
de wet van 12 juli 1976 vergoeding te krijgen voor de vermindering van de verkoops- of 
vermogenswaarde die het gevolg was van de oppervlaktevermindering van de aan de weg 
gelegen kavels, noch de deskundige die het aanwijst kunnen belasten met de opdracht die 
waardevermindering te ramen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de wetsbepalingen waarvan het middel de schending aanvoert en de strek-

king uiteenzet  kan worden afgeleid dat,  onder voorbehoud van de minder-  of 
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meerwaarden die het gevolg kunnen zijn van het feit dat er in of op de geruilde 
gronden  elementen  met  een  eigen  waarde  kunnen  voorkomen,  de  wetgever 
gewild heeft dat bij ruilverkavelingsverrichtingen die enkel in het belang van de 
landbouw geschieden, de waarde van die uitsluitend voor landbouwdoeleinden 
bestemde gronden zelf zou worden geraamd op grond van criteria die met deze 
bestemming samenhangen en uitgesloten heeft dat de verkoops- of vermogens-
waarde ervan in aanmerking zou kunnen worden genomen.

Het bestreden vonnis dat de vordering van P. V-V. en van I.D. in beginsel 
gegrond verklaart, die, blijkens de vaststellingen van het vonnis, ertoe strekte om 
op grond van artikel 51, §2, derde lid, van de wet van 12 juli 1976 houdende 
bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht 
van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken een vergoeding te 
krijgen, niet alleen voor het bedrijfsverlies ten gevolge van het geringer aantal 
eigen uitwegen op aan de kant van de weg gelegen kavels, maar ook voor "het 
verlies  van  de  verkoopswaarde  (...)  en  de  toekomstige  waarde"  van  hun 
vermogen,  en dat  de deskundige  die  het  aanwijst,  belast  met de opdracht  dat 
waardeverlies te ramen, zonder daarbij vast te stellen dat de kavels die aan die 
landbouwers hebben toebehoord voor andere dan voor landbouwdoeleinden zijn 
gebruikt, schendt alle in het middel aangegeven wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt, doch uitsluitend in het belang van de wet, het bestreden vonnis in 

zoverre het de vordering die ertoe strekt het ruilcomité van Moustier-Marcq, ruil-
verkaveling Bassilly, te doen veroordelen om aan P. V-V en aan I.D. een vergoe-
ding  te  betalen  wegens  verlies  van  vermogenswaarde,  in  beginsel  gegrond 
verklaart en, alvorens uitspraak te doen over het eventueel aan hen toe te kennen 
bedrag van de schadevergoeding, de deskundige die het aanwijst, belast met de 
opdracht  "te  zeggen  dat  er  een  duidelijke  wanverhouding  bestaat  tussen  de 
waarde van hun kavels voor en na de ruilverkaveling" en "het verschil in waarde 
te ramen van het vermogen voor en na de ruilverkaveling".

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

2 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 552

1° KAMER - 2 oktober 2009

1º BEDRIJFSREVISOR - BEROEPSTUCHT - GEDRAGING DIE STRIJDIG IS MET DE WET - 
VERPLICHTING, DOOR DE RAAD VAN HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN OPGELEGD OM AAN DE 
OMSTREDEN TOESTAND EEN EINDE TE MAKEN - AARD
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2º BEDRIJFSREVISOR - BEROEPSTUCHT - GEDRAGING DIE STRIJDIG IS MET DE WET - 
VERPLICHTING, DOOR DE RAAD VAN HET INSTITUUT OPGELEGD OM AAN DE OMSTREDEN TOESTAND 
EEN EINDE TE MAKEN - VERPLICHTING NIET OPGELEGD - ONMIDDELLIJKE TUCHTVERVOLGING - GEEN 
ONDERSCHEID

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING - GRENZEN - 
PREMISSE DIE BERUST OP EEN ONJUISTE RECHTSGRONDSLAG - BEDRIJFSREVISOR - BEROEPSTUCHT 
- GEDRAGING DIE STRIJDIG IS MET DE WET - VERPLICHTING, DOOR DE RAAD VAN HET INSTITUUT 
OPGELEGD OM AAN DE OMSTREDEN TOESTAND EEN EINDE TE MAKEN - VERPLICHTING NIET 
OPGELEGD - ONMIDDELLIJKE TUCHTVERVOLGING - GEEN ONDERSCHEID - UITWERKING

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - PREJUDICIËLE 
VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - BESTREDEN BESLISSING - 
MIDDEL DAT DE WEIGERING OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN BEKRITISEERT

1º De verplichting die de raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren aan de bedrijfsrevisor  
oplegt  om  zich  binnen  de  door  de  raad  vastgestelde  termijn  te  gedragen  naar  het 
bepaalde in artikel 18ter, eerste lid, van de wet van 22 juli 1953 is geen voorafgaand  
vereiste om tuchtvervolgingen in te stellen1. (Artt. 18ter, eerste lid, en 18quater, eerste lid, 
Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren)

2º en 3° Het onderscheid in behandeling dat voortvloeit uit de aan de raad van het Instituut  
der  bedrijfsrevisoren  geboden  mogelijkheid  om  onmiddellijk  tuchtvervolgingen  in  te 
stellen zonder vooraf een verplichting te moeten opleggen vloeit niet voort  uit de wet 
maar uit de uitoefening, door de tuchtoverheid, van de beoordelingsbevoegdheid die de 
wet haar opdraagt; er bestaat derhalve geen reden voor het Hof om de prejudiciële vraag 
te stellen aan het Grondwettelijk Hof2.  (Artt.  18ter,  §1, en 18quater,  Wet 22 juli  1953 
houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren)

4º Wanneer het Hof niet gehouden is de tot staving van de grief voorgestelde prejudiciële  
vraag te stellen omdat het aangeklaagde onderscheid in behandeling niet voortvloeit uit  
de wet, kan het middel dat de bestreden beslissing verwijt dat ze die prejudiciële vraag 
niet heeft gesteld niet tot cassatie leiden en is het derhalve niet ontvankelijk. 

(P. T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN)

ARREST (vertaling)

(AR D.08.0020.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen de beslissing,  op 29 mei 2008 gewezen 

door de Franstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft verslag uitgebracht.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 18ter, 18quater en 21, §2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprich-

1 W. 22 juli 1953, voor de coördinatie van 30 april 2007; Cass., 11 sept. 2009, AR D.08.0022.F, AC, 
2009, nr.552. 
2 Ibid. 
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ting van een Instituut  der bedrijfsrevisoren,  zoals ze zijn gewijzigd bij de wet  van 21 
februari 1985 en zoals zij van kracht waren voor de inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit van 30 april 2007;

- de artikelen 10, 11 en 26, §2, tweede lid, van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verwerpt het verweermiddel van de eiser volgens hetwelk de 

tegen hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk zijn omdat hem voor het instellen 
van  die  vervolgingen  niet  de verplichting werd  opgelegd  die  bepaald wordt  in  artikel 
18quater van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsre-
visoren. Die beslissing berust met name op de volgende gronden:

"Naar luid van artikel 20, §2, eerste en derde lid, van de wet van 22 juli 1953 wordt een 
zaak bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt door de Raad van het Instituut die aan de 
tuchtcommissie een verslag overmaakt waarin de aan de bedrijfsrevisor ten laste gelegde 
feiten worden uiteengezet met verwijzing naar de betrokken wettelijke,  bestuursrechte-
lijke of tuchtrechtelijke bepalingen;

Het op 10 november 2006 door de raad aan de tuchtcommissie toegezonden verslag 
voldoet aan de vereisten van de wet; (...)

Volgens artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953 mag de Raad van het Instituut, 
indien hij kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich gedraagt op een wijze die 
strijdig is met het bepaalde in artikel 18ter, eerste lid, van deze wet, aan de betrokken 
revisor de verplichting opleggen om aan die omstreden toestand een einde te maken;

De tuchtcommissie heeft om redenen die de commissie van beroep overneemt, terecht 
beslist dat de ontvankelijkheid van de tuchtvervolgingen niet onderworpen is aan de voor-
waarde dat de in voormeld artikel 18quater bedoelde verplichting vooraf was opgelegd;

De prejudiciële vraag die volgens (de eiser) aan het Grondwettelijk Hof moet worden 
gesteld, is niet nuttig voor de oplossing van het geschil, aangezien (de eiser) in casu reeds 
vanaf het begin de hem ten laste gelegde feiten betwist, zodat de discriminatie die de te 
dezen toepasselijke wet volgens hem inhoudt geen gevolgen zou kunnen hebben, daar er 
redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat hij dezelfde bezwaren zou hebben aange-
voerd tegen een door de raad van het Instituut opgelegde verplichting en de tuchtrechte-
lijke vervolgingen hoe dan ook zouden zijn ingesteld;

Uit  de  bovenstaande  overwegingen  volgt  dat  het  hoger  beroep  niet  gegrond  is  in 
zoverre het ertoe strekt de tegen (de eiser) ingestelde tuchtvervolgingen niet ontvankelijk 
te doen verklaren".

De bestreden beslissing verwijst aldus naar de motivering van de beroepen beslissing 
die luidt als volgt:

"(De eiser) betoogt dat deze tuchtvordering niet ontvankelijk is omdat de Raad van het 
Instituut de 'verplichting' om de bij artikel 18quater van de wet ingevoerde procedure te 
volgen alvorens de tuchtvordering in te stellen niet is nagekomen;

Geen enkele wet onderwerpt evenwel de ontvankelijkheid van de tuchtvordering aan de 
voorwaarde dat de in artikel 18quater van de wet geregelde procedure vooraf moet zijn 
gevolgd;

De door (de eiser) op die grondslag opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid van 
de tuchtvordering wordt dus niet onderzocht, zodat er niet verder hoeft te worden nage-
gaan of de bovenvermelde procedure van het opleggen van een verplichting wegens haar 
aard  deel  uitmaakt  van  de  bevoegdheden  van  de  raad  van  het  Instituut  of  van  diens 
verplichtingen, zoals (de eiser) betoogt".

Grieven
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Artikel 18ter van de wet van 22 juli 1953, gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985, 
dat van toepassing was op de dag waarop de vervolgingen tegen de eiser werden inge-
steld, luidde als volgt:

"Overeenkomstig zijn doel ziet het Instituut toe op de goede uitvoering door zijn leden 
van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzonder ziet het Instituut erop toe dat ze : 

1° hun beroepskennis op permanente wijze vervolmaken;
2° vooraleer een opdracht te aanvaarden, beschikken over de bekwaamheid, medewer-

king en tijd vereist om deze opdracht goed uit te voeren;
3°  zich  met  de  nodige  zorg  en  in  volledige  onafhankelijkheid  kwijten  van  de  hun 

toevertrouwde controle-opdrachten;
4°  geen  opdrachten  aanvaarden  onder  voorwaarden  die  een  objectieve  uitvoering 

daarvan in het gedrang zouden kunnen brengen;
5° geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid 

van hun taak.
§2 Te dien einde kan het Instituut:
1° de overlegging eisen door zijn leden van elke informatie, van elke verklaring en van 

elk document en meer in het bijzonder van hun werkschema en van hun nota's over uitge-
voerde controletaken;

2° een onderzoek laten instellen bij zijn leden naar hun werkmethodes en hun organi-
satie alsmede naar de zorg waarmee en de wijze waarop zij hun opdrachten uitvoeren".

Artikel 18quater van deze wet bepaalde het volgende:
"Indien de Raad van het Instituut kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich 

gedraagt op een wijze die strijdig is met het bepaalde in artikel 18ter, eerste lid, legt hij  
hem de verplichting op binnen de door de Raad vastgestelde termijn aan de omstreden 
toestand een einde te maken.

Wordt  hieraan  door  de  revisor  binnen  de  hem toegemeten  termijn  op onvoldoende 
wijze gevolg gegeven, kan de Raad de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie. Deze kan 
de revisor verbieden bepaalde nieuwe opdrachten te aanvaarden of van hem eisen dat hij, 
binnen de door haar vastgestelde termijnen, van bepaalde door hem aanvaarde opdrachten 
afziet totdat hij aan de omstreden toestand een einde heeft gemaakt. De artikelen 19, 20, 
§2 tot 5, 20bis, 21 en 22 zijn van overeenkomstige toepassing".

Artikel 20, §2, van dezelfde wet luidde als volgt:
"Een zaak wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door de Raad van het Insti-

tuut, hetzij van ambtswege, hetzij op de schriftelijke vordering van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep. 

Elke belanghebbende kan bij de Raad van het Instituut een klacht indienen tegen een 
bedrijfsrevisor. 

De Raad maakt aan de tuchtcommissie een verslag over waarin de aan de bedrijfsre-
visor ten laste gelegde feiten worden uiteengezet met verwijzing naar de betrokken wette-
lijke, bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke bepalingen".

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat, wanneer aan een bedrijfsre-
visor ten laste wordt gelegd dat hij zich gedragen heeft op een wijze die strijdig is met het 
bovenaangehaalde artikel 18ter, de raad van het Instituut gehouden is hem de verplichting 
op te leggen om binnen de door de Raad vastgestelde termijn aan de omstreden toestand 
een einde te maken en dat de raad slechts in het geval dat de revisor hieraan op onvol-
doende wijze gevolg geeft,  de zaak kan voorleggen aan de tuchtcommissie  die van de 
revisor kan eisen dat hij van bepaalde opdrachten afziet overeenkomstig met name artikel 
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20, §2 tot 5, van de wet.
Volgens  de bestreden beslissing heeft  de eiser  ten onrechte  een buitensporig aantal 

opdrachten aanvaard voor de belangengroep Dassault en Sabca.
De bestreden beslissing bevestigt hierbij de beroepen beslissing die in haar dictum de 

eiser  het  verbod  oplegt  om zijn  opdrachten als  commissaris  voor  Sabca en voor  elke 
andere vennootschap van de groep-Dassault verder te zetten.

Daaruit  volgt  dat  de  aldus aangevoerde  tekortkoming  onder  toepassing  viel  van  de 
bovenaangehaalde artikelen 18ter en 18quater en dat de raad van het Instituut bijgevolg 
vooraf de verplichting moest opleggen om aan de omstreden toestand een einde te maken, 
en dat de raad van het Instituut  alleen indien de bedrijfsrevisor op onvoldoende wijze 
gevolg zou geven aan die verplichting, het recht had om het geval voor te leggen aan de 
tuchtcommissie.

Het is bewezen en in de bestreden beslissing vastgesteld dat die verplichting niet vooraf 
is opgelegd.

De  bestreden  beslissing  die  oordeelt  dat  het  voorafgaandelijk  opleggen  van  die 
verplichting een recht en niet een verplichting is voor de Raad van het Instituut en dat 
bijgevolg de ontvankelijkheid van de tuchtvervolgingen die gegrond zijn op het verwijt 
dat een te groot aantal opdrachten zijn aanvaard, niet onderworpen is aan de voorwaarde 
dat de Raad van het Instituut vooraf de verplichting moet hebben opgelegd om aan de 
omstreden toestand een einde te maken, schendt het voormelde artikel 18quater in samen-
hang met het voormelde artikel 18ter en bijgevolg het bovenvermelde artikel 20,§2.

Subsidiair,  indien artikel  18quater aldus zou worden uitgelegd  dat de Raad van het 
Instituut de mogelijkheid en niet de plicht heeft om vooraf een verplichting op te leggen, 
zou het in dit geval tot gevolg hebben gehad dat een niet te verantwoorden discriminatie 
zou worden ingevoerd tussen twee categorieën van burgers, in dit geval de bedrijfrevi-
soren, aan wie met name wordt verweten dat zij tekortgekomen zijn aan de tuchtrechte-
lijke verplichting betreffende het aantal opdrachten, aangezien degenen aan wie vooraf de 
verplichting is opgelegd de gelegenheid zouden krijgen aan die verplichting te voldoen en 
gespaard  te  blijven  van  tuchtrechtelijke  vervolgingen,  terwijl  degenen  aan  wie  die 
verplichting niet vooraf is opgelegd, de gelegenheid niet zouden krijgen de verplichting 
na te komen en, in dat geval, niet vrijgesteld zouden worden van tuchtvervolging.

Daar die discriminatie strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, diende de 
eiser zijn prejudiciële vraag te stellen tijdens het debat dat aan de bestreden beslissing 
voorafging.

De door de bestreden beslissing aangevoerde vrijstelling die hieruit wordt afgeleid dat 
ervan moet worden uitgegaan dat de eiser toch dezelfde bezwaren zou hebben aangevoerd 
tegen een door de Raad van het Instituut opgelegde verplichting, voldoet niet aan de voor-
waarden van artikel 26, §2, tweede lid, van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 
en met name aan de vaststelling dat het antwoord op de vraag niet onontbeerlijk is om de 
beslissing te wijzen. De bestreden beslissing schendt aldus artikel 26, §2, 2°, laatste lid in 
fine, van de wet van 6 januari 1989.

De aldus gelaakte discriminatie wettigt in ieder geval dat aan het Grondwettelijk Hof de 
prejudiciële vraag wordt gesteld die in dit verzoekschrift wordt geformuleerd, aangezien 
de in artikel 26, §2, 2°, laatste lid in fine, van de wet van 6 januari 1989 vastgelegde vrij-
stellingen, zoals zij beperkt worden ten aanzien van het Hof van Cassatie, niet van toepas-
sing zijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
Krachtens artikel 18ter, §1, 3° en 5°, van de wet van 22 juli 1953 houdende 

oprichting van een Instituut  der  bedrijfsrevisoren,  voor de coördinatie  van 30 
april  2007, ziet  het  Instituut  der  bedrijfsrevisoren toe op de goede  uitvoering 
door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten en, in het bijzonder, ziet 
het hierop toe dat zij zich met de nodige zorg en in volledige onafhankelijkheid 
kwijten van de hun toevertrouwde controleopdrachten en geen werkzaamheden 
uitoefenen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van hun functie.

Artikel 18quater, eerste lid, van die wet bepaalt dat, indien de Raad van het 
Instituut kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich gedraagt op een 
wijze die strijdig is met artikel 18ter, eerste lid, hij hem de verplichting oplegt 
binnen de  door  de  Raad  vastgestelde  termijn  aan  de  omstreden  toestand  een 
einde te maken.

Krachtens het tweede lid van dat artikel kan de Raad, indien de revisor binnen 
de hem toegemeten termijn hieraan op onvoldoende wijze gevolg geeft, de zaak 
voorleggen aan de tuchtcommissie.

Die  bepalingen  maken  van  de  op  te  leggen  verplichting  geen  voorafgaand 
vereiste om tuchtvervolgingen in te stellen.

Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt in zoverre naar recht.
Voor het overige volgt het aangeklaagde onderscheid in behandeling niet uit 

de wet, maar uit de uitoefening, door de tuchtoverheid, van de beoordelingsbe-
voegdheid die de wet haar opdraagt.

Er bestaat derhalve geen reden om de tot staving van de grief voorgestelde 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.

In zoverre het middel aan de bestreden beslissing verwijt dat ze die vraag niet 
stelt, kan het niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk.

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

2 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Mahieu.
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3° KAMER - 5 oktober 2009

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - VERLENEN VAN TOELAGEN AAN HET IWONL - 
STATUTAIRE OPDRACHT VAN IWONL - TOEKENNEN VAN BEURZEN - LASTGEVING - DRAAGWIJDTE

2º LASTGEVING - GEMEENSCHAP EN GEWEST - VERLENEN VAN TOELAGEN AAN HET IWONL - 
STATUTAIRE OPDRACHT VAN IWONL - TOEKENNEN VAN BEURZEN - LASTGEVING - DRAAGWIJDTE
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1º  en  2°  Uit  de  wetsgeschiedenis  blijkt  dat  met  opdrachten  die  het  Instituut  tot  
Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) 
als "lasthebber" van een Gemeenschap of Gewest heeft uitgevoerd, worden bedoeld: de 
statutaire opdrachten, zoals het verlenen van toelagen of beurzen, die het Instituut na de 
regionalisering  van  het  wetenschapsbeleid  en  het  technologiebeleid  verder  heeft  
uitgevoerd met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in aangelegenheden die tot de 
bevoegdheid  van  de  Gemeenschappen  of  Gewesten  behoren,  en  dit  met  financiële 
middelen  ter  beschikking  gesteld  door  de  Gemeenschappen  en  Gewesten.  Met  
lastgeving  heeft  de wetgever aldus een bevoegdheidsdelegatie  bedoeld.  (Art.  74,  §3, 
tweede lid, Wet 6 aug. 1993)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid e.a. T. R.S.Z. e.a.)

ARREST

(AR S.07.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 mei 2007 gewezen door 

het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 74, §§1 en 3, eerste en tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 houdende 

sociale en diverse bepalingen (hierna ook afgekort: de wet van 6 augustus 1993);
- de artikelen 19 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 1994 

houdende regeling van de toekenning van specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut 
voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie 
(BS, 24 maart 1994);

- de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 19 december 1995 betref-
fende de ontbinding van het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onder-
zoek  in  nijverheid  en  landbouw  (IWONL)  en  de  overdracht  van  zijn  opdrachten, 
goederen, rechten en verplichtingen (BS, 19 januari 1996 , inwerkingtreding: 1 januari 
1995, hierna ook afgekort: het koninklijk besluit van 19 december 1995);

- artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instel-
lingen van openbaar nut;

- de artikelen 1, 2de lid, 2, §3, 2bis, §2, 3 en 9, evenals artikel 2 van de bijlage 4, van 
het koninklijk besluit van 5 juni 1957 houdende omwerking van het statuut van het Insti-
tuut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, 
zoals  gewijzigd  en aangevuld  bij  koninklijk  besluit  nr.  86 van 11 november  1967 tot 
wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 5 juni 1957 houdende omwerking 
van het statuut van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk onderzoek in 
nijverheid en landbouw;
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- de artikelen 2 en 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1968 houdende uitvoe-
ringsmaatregelen van artikel 2bis, §§1 en 2, van het statuut van het Instituut tot aanmoedi-
ging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de vordering van eerste verweerder jegens eisers ontvan-

kelijk en de vordering van eerste eiser in vordering in tussenkomst en vrijwaring jegens 
tweede en derde verweerder ongegrond, en bevestigt het vonnis in de mate het vaststelt 
dat de schuld van het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in 
nijverheid en landbouw is overgegaan op de Belgische Staat, en zulks op grond van de 
hierna volgende overwegingen:

"De Gemeenschappen stellen terecht dat het IWONL een nationale autonome instelling 
was, opgericht bij besluitwet van 27 december 1944 met als doel alle wetenschappelijk en 
technisch onderzoek waarbij de vooruitgang van nijverheid en landbouw gebaat is, door 
middel van toelagen uit te lokken,  te bevorderen en aan te moedigen. Binnen dat doel 
kende zij zelf beurzen toe zonder dat daartoe door de Gemeenschappen opdracht werd 
gegeven hetzij expliciet, hetzij impliciet.

In de wet van 16 maart 1954 wordt het IWONL vermeld als een instelling van openbaar 
nut behorend tot de klasse B.

Dergelijke  Instellingen  zijn  publiekrechtelijke  rechtspersonen,  bij  federale  wet  inge-
richt, met een organisatie en beheersautonomie bij de uitoefening van hun activiteiten, 
doch onderworpen aan diverse controles waaronder het administratief toezicht (...).

De Raad van State bevestigde dat dergelijke instellingen een organieke en technische 
autonomie genieten, een eigen beslissingsrecht dat niet aan een hiërarchische controle is 
onderworpen doch aan een loutere voogdij (...).

In het koninklijk besluit van 5 juni 1975 houdende omwerking van het statuut van het 
IWONL,  gewijzigd en aangevuld bij koninklijk  besluit nr. 86 van 11 november 1967, 
werd de autonomie van het Instituut nogmaals benadrukt:

In artikel 1, 2de lid, van het statuut:
'het Instituut stelt zich ten doel alle wetenschappelijk en technisch onderzoek waarbij de 

vooruitgang van nijverheid en landbouw gebaat wordt, door middel van toelagen uit te 
lokken, te bevorderen en aan te moedigen'

artikel 2bis, §2:
'Binnen de perken van de begroting en onder de door de Koning bepaalde voorwaarden 

kan het instituut beurzen en mandaten voor onderzoek verlenen'
artikel 4:
'De raad van beheer beschikt over alle machten nodig tot verwezenlijking van het doel 

van het Instituut'
Ook de koninklijk  besluiten genomen ter uitvoering van dit  statuut benadrukken  de 

autonomie van het instituut:
zo artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 maart 1968 houdende uitvoeringsmaat-

regelen van artikel 2 bis §§1 en 2 van het statuut IWONL:
'Het IWONL kent specialisatiebeurzen en reisbeurzen toe. De beurzen worden toege-

kend door het Bureau van de Raad van Beheer van het IWONL.
artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1968:
De raad van beheer van het IWONL legt de reglementen vast waarbij onder meer de 

wijze wordt bepaald waarop de kandidaturen moeten gesteld worden, de wijze waarop de 
beurzen worden toegekend, het bedrag van de beurzen, de betalings- en eventuele terug-
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betalingsmodaliteiten'.
Met betrekking tot de financiering van het IWONL bepaalt het koninklijk besluit van 5 

juni 1957 o.m.: 
- dat de Staat een jaarlijkse toelage aan het Instituut verleent (artikel 2 van de bijlage),
- dat de voorwaarden waaronder het Instituut zijn bestemming vervult bij een in Minis-

terraad overlegd koninklijk besluit worden vastgesteld (artikel 2, §3),
- dat het Instituut wordt beheerd door een Raad van achttien leden die door de Koning 

worden aangesteld (artikel 3),
- dat het Instituut onder de controle valt van de Ministers van Economische Zaken en 

van Landbouw (artikel 9).
Na de regionalisering van een aantal materies die tot het activiteitsveld van het IWONL 

behoren,  werden  er  toelagen  toegekend  door  de  Gemeenschappen.  Dit  veranderde 
evenwel niets aan het statuut van het IWONL dat een autonome federale overheidsinstel-
ling bleef.

Beide Gemeenschappen hebben trouwens een eigen instituut opgericht met dezelfde 
doelstelling als het IWONL.

De omstandigheid dat elk van de Gemeenschappen aan het IWONL jaarlijkse toelagen 
toekende voor de uitbetaling van beurzen tast de autonomie van de Instelling niet aan en 
heeft nog niet voor gevolg dat zij de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor de 
daaruit  voortvloeiende  verplichtingen  zoals  -  in  voorkomend  geval  -  de  betaling  van 
sociale bijdragen.

Daaruit  kan geen lastgeving worden afgeleid.  Zoals de Franse Gemeenschap terecht 
stelt veronderstelt lastgeving dat een persoon een ander belast met het verrichten van een 
rechtshandeling in zijn naam en voor zijn rekening.

(Eisers) bewijzen geenszins dat de Gemeenschappen het IWONL ermee zouden hebben 
gelast om in hun naam en voor hun rekening bepaalde beurzen toe te kennen. De hier-
boven aangehaalde bepalingen wijzen er integendeel op dat het IWONL zelf, autonoom 
de beurzen toekende en de toekenningsvoorwaarden vaststelde.

De Gemeenschappen wijzen erop:
- dat volgens de Bijzondere Wet op de Hervorming van de instellingen (BWHI) van 8 

augustus 1980, het wetenschappelijk onderzoek geen exclusieve bevoegdheid is van de 
Gemeenschappen maar een parallelle bevoegdheid;

- dat tot 1 januari 2002 (uitvoering van de Lambermontakkoorden) het landbouwbeleid 
een federale bevoegdheid was evenals het wetenschappelijk onderzoek daarover, (één van 
de onderzoeksdomeinen die binnen de doelstellingen van het IWONL lagen) met toepas-
sing van artikel 6bis, §2, 1°, BWHI, nadien waren de gewesten daarvoor bevoegd;

- en dat voor het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de nijverheid (dat eveneens binnen 
de doelstellingen van het IWONL lag) zowel de gemeenschappen als de federale overheid 
bevoegd waren, gelet op de onderscheiden specifieke bevoegdheden van de federale over-
heid en de gewesten in die materie (artikel 6bis, §1 en §2, 1°, BWHI ...).

De omstandigheid dat het IWONL jaarlijks een verslag aan de Gemeenschappen diende 
over te maken is niet van aard om de lastgeving aan te tonen.

De publieke oorsprong van de bestaansmiddelen van de Instellingen van openbaar nut 
Klasse B, rechtvaardigt een toezicht van de subsidiërende overheid over de daadwerke-
lijke aanwending van de middelen door de gesubsidieerde instelling (...).

Dat na de ontbinding van het IWONL een positief saldo aan de Gemeenschappen werd 
teruggestort toont evenmin het bewijs van een lastgeving aan. Het is volkomen normaal 
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dat wanneer een Instelling wordt opgeheven, het ongebruikte bedrag aan subsidies dat niet 
werd toegekend voor het doel waarvoor ze werden toegekend aan de subsidiërende over-
heid wordt teruggestort.

De vorderingen in vrijwaring van de Belgische Staat en het IWONL tegen de Gemeen-
schappen gebaseerd op een lastgeving komt derhalve niet gegrond voor.

Het  koninklijk  besluit  van  19  december  1995  betreffende  de  ontbinding  van  het 
IWONL  en  de  overdracht  van  zijn  opdrachten,  goederen,  rechten  en  verplichtingen 
bepaalt in zijn artikelen 1 tot en met 4:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:
- het Instituut: het IWONL
- de  Departementen:  het  ministerie  van  Economische  Zaken  en  het  Ministerie  van 

Middenstand en Landbouw.
Artikel 2 Het Instituut wordt ontbonden. Met het oog hierop blijft het Instituut gedu-

rende de volledige duurtijd van de ontbinding voortbestaan en wordt het vertegenwoor-
digd door zijn Raad van Bestuur.

Artikel 3 De statutaire opdrachten van het Instituut worden aan de Departementen over-
gedragen, ieder wat hem betreft:

Artikel 4. De eigen middelen en beschikbare en onbeschikbare reserves worden overge-
dragen aan de Departementen volgens de oorsprong van de gelden.

De personeelsschulden worden overgedragen aan de Departementen volgens de overge-
dragen personeelsleden.

De overige schulden worden aan de Departementen overgedragen volgens de hiermee 
verband houdende opdracht.

Artikel 6 De goederen, rechten en verplichtingen niet toegekend krachtens de artikelen 
4 en 5 worden aan de Departementen overgedragen volgens een inventaris opgesteld door 
de Raad van Bestuur.

Hieruit volgt dat mocht het IWONL nog een schuld hebben t.a.v. de RSZ - wat hierna 
verder zal worden onderzocht - deze werd overgedragen aan de federale departementen 
van  Economische  Zaken  enerzijds  en Middenstand en Landbouw anderzijds  zodat  de 
enige opvolger de Belgische Staat is en niet de Gemeenschappen.

Het IWONL is ontbonden door het koninklijk besluit van 15 april 2002. Volgens art 2 
van dit koninklijk besluit is het IWONL pas op 29 juni 2002 ontbonden en is het saldo 
van  de  financiële  rekeningen  overgedragen  aan  de  Staat.  Tot  dan  bleef  de  Raad  van 
Bestuur bestaan.

Deze kon derhalve tot die datum geldig worden aangesproken.  Daaruit volgt  dat de 
vordering ingeleid bij  dagvaarding van 3 november 1999 voor  zover  gericht  tegen de 
Raad van Bestuur van het IWONL ontvankelijk was, en tevens t.a.v. de Belgische Staat, 
als rechtsopvolger van het IWONL.

Daaruit  volgt  eveneens  dat  de  tegen  de  Gemeenschappen  ingestelde  vordering  in 
tussenkomst en vrijwaring gesteund op een lastgeving ongegrond is (arrest, pp. 20-24).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 74, 

§§1 en 3, eerste en tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 en van de artikelen 1, 2, 3, 
4 en 6, van het koninklijk besluit van 19 december 1995 betreffende de ontbinding van het 
Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw 
(IWONL) en de overdracht van zijn opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen.
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Krachtens artikel 74, §1, van de wet van 6 augustus 1993 werd het Instituut tot aanmoe-
diging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL) afge-
schaft  op  de  datum vast  te  stellen door  de Koning,  bij  een in  Ministerraad overlegd 
besluit.

Artikel 74, §3, eerste lid, van diezelfde wet luidt als volgt:
"De  Koning  regelt,  met  het  oog  op  die  afschaffing,  bij  in  Ministerraad  overlegde 

besluiten, de overdracht van de opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen naar de 
diensten die hij aanwijst."

Artikel 74, §3, tweede lid, van diezelfde wet luidt als volgt:
"In de gevallen waarin het Instituut opdrachten als lasthebber van een Gemeenschap of 

een Gewest heeft  uitgevoerd,  worden die opdrachten en de daarbij horende rechten en 
verplichtingen overgedragen aan de respectievelijke lastgevers op een datum overeen te 
komen tussen het Instituut en elke betrokken lastgever."

Daar waar artikel 74, §3, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale 
en diverse bepalingen aldus enerzijds aan de Koning de bevoegdheid verleende om bij in 
Ministerraad overlegde besluiten de opdrachten, het personeel, de goederen, rechten en 
verplichtingen van het IWONL over te dragen naar de diensten die de Koning aanwijst, 
voorzag deze wet in artikel 74, §3, tweede lid, in een specifieke wettelijke regeling voor 
de situatie waarin het IWONL als lasthebber van de gemeenschappen optrad.

In de Memorie van Toelichting bij deze wet (Parl. St., Kamer, 1040/1, 1992-93, p. 29) 
wordt verduidelijkt dat "het verlenen van toelagen of beurzen door het IWONL met finan-
ciële middelen ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen en Gewesten (...) lastge-
vingen (vormen). De goederen, rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien worden 
overgedragen aan de lastgever".

Bij koninklijk besluit van 19 december 1995 betreffende de ontbinding van het Instituut 
tot  aanmoediging  van  het  wetenschappelijk  onderzoek  in  nijverheid  en  landbouw 
(IWONL) en de overdracht van zijn opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen werd 
dit Instituut, volgens de aanhef van dit koninklijk besluit, ontbonden "gelet op de wet van 
6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 74, §3, 
eerste lid".

Bij dit koninklijk besluit werd derhalve slechts het lot geregeld van de eigen goederen, 
rechten  en  verplichtingen  van  het  Instituut,  zonder  dat  evenwel  een  regeling  werd 
getroffen of kon getroffen worden in verband met de rechten en verplichtingen verbonden 
aan het verlenen van toelagen of beurzen door het IWONL met financiële middelen ter 
beschikking gesteld door de Gemeenschap, waarvan het lot reeds was bepaald bij artikel 
74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993.

Gelet op de hiërarchie van de rechtsnormen hebben de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 19 december 1995, getroffen in uitvoering van artikel 74, §3, eerste lid, van de 
wet van 6 augustus 1993, immers geen afbreuk kunnen doen aan artikel 74, §3, tweede 
lid, van dezelfde wet dat het lot van die schulden reeds bij wet had geregeld.

Aangezien de rechten en verplichtingen verbonden aan het verlenen van beurzen door 
het IWONL met middelen ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen krachtens 
artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 waren overgedragen naar de 
Gemeenschappen, is de vordering van eerste verweerder die ertoe strekt loonmatigingsbij-
dragen voor  de jaren 1993-94 berekend op die beurzen te innen,  onontvankelijk,  daar 
eisers niet de schuldenaar van deze mogelijke schuld zijn.

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat eisers het bestaan van een lastgeving niet 
bewijzen en dat uit de daarbij geciteerde artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit 
van 19 december 1995 volgt dat "mocht het IWONL nog een schuld hebben t.a.v. de RSZ 
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-  wat  hierna verder zal  worden onderzocht -  deze werd  overgedragen aan de federale 
Departementen van Economische Zaken enerzijds en Middenstand en Landbouw ander-
zijds zodat de enige opvolger de Belgische Staat is en niet de Gemeenschappen" (arrest, 
pp. 23-24).

Door te oordelen dat de beurzen die door het IWONL werden toegekend met financiële 
middelen ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen niet berusten op een lastge-
ving waardoor niet alleen de goederen en rechten, maar ook de verplichtingen die eruit 
voortvloeiden werden overgedragen aan die Gemeenschappen, daar waar deze lastgeving 
zijn grondslag vindt in artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993, schendt 
het arrest deze wetsbepaling evenals, voor zoveel als nodig, het wettelijk begrip "lastge-
ving" zoals vervat in de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.

Door te oordelen dat eisers de rechtsopvolgers zijn van het IWONL voor de schulden 
die verbonden zijn aan de beurzen krachtens de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk 
besluit van 19 december 1995, daar waar deze bepalingen getroffen werden in uitvoering 
van  artikel  74,  §3,  eerste  lid,  van  de  wet  van  6  augustus  1993  en  enkel  de  eigen 
opdrachten, personeel, goederen, rechten en verplichtingen van het IWONL betreffen, met 
uitsluiting van het lot van de rechten en verplichtingen verbonden aan het beurzenstelsel 
waarvoor de Gemeenschappen de financiële middelen ter beschikking stellen krachtens en 
waarvoor in artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 een wettelijke 
regeling werd getroffen, schendt het arrest de artikelen 74, §3, eerste en tweede lid, van de 
wet van 6 augustus 1993 en 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 19 december 
1995.

Door op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 1995 te 
oordelen dat aan de eisers de rechten en verplichtingen in verband met het beurzenstelsel 
werden overgedragen, en aldus dit koninklijk besluit in die zin uit te leggen dat hierbij 
afbreuk werd gedaan aan de wettelijke bepaling van artikel 74, §3, tweede lid, van de wet 
van 6 augustus 1993, past het arrest een koninklijk besluit toe dat in de uitlegging die het 
arrest ervan geeft strijdig is met de wet, meer bepaald met artikel 74, §3, tweede lid van 
de wet van 6 augustus 1993 en miskent het mitsdien artikel 159 van de Grondwet evenals 
voornoemd artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993.

Door te oordelen dat de rechtsvordering van eerste verweerder jegens eisers ontvanke-
lijk  is,  hoewel  eisers  niet  de  hoedanigheid  van  schuldenaar  van  deze  rechtsvordering 
bezitten, daar ingevolge artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 de 
Gemeenschappen  de  goederen,  rechten  en  verplichtingen  verbonden  aan  het  beurzen-
stelsel hebben overgenomen, schendt het arrest artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek 
evenals artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid van het middel
1. De tweede verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel aan: het middel kan niet leiden tot de cassatie van de beslissing op de 
vordering in tussenkomst en vrijwaring die de eisers tegen de tweede verweerster 
hebben ingesteld, zodat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is in 
zoverre tegen die beslissing gericht.

2. De aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid vraagt van het Hof om in 
de beoordeling van de zaak zelf te treden, waarvoor het niet bevoegd is.
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De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
3. Overeenkomstig artikel 1 van het Statuut van het Instituut tot Aanmoediging 

van  het  Wetenschappelijk  Onderzoek  in  Nijverheid  en  Landbouw  (IWONL), 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 1957 houdende omwerking van het 
statuut van het IWONL, aangevuld en gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 
86 van 11 november 1967, wordt een openbare instelling opgericht,  genaamd 
Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid 
en Landbouw, dat zich tot doel stelt alle wetenschappelijk en technisch onder-
zoek, waarbij  de vooruitgang van nijverheid en landbouw gebaat  wordt,  door 
middel van toelagen, uit te lokken, te bevorderen en aan te moedigen.

Artikel  9,  §1,  van het  voormelde statuut  bepaalt  dat  het  Instituut  onder  de 
controle staat van de Minister van Economische Zaken en van de Minister van 
Landbouw.

Krachtens artikel 2bis, §2, van het voormelde statuut, kan het Instituut beurzen 
en mandaten voor onderzoek verlenen,  binnen de perken van de begroting en 
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.

Overeenkomstig  artikel  2  van  het  koninklijk  besluit  van  18  maart  1968 
houdende uitvoeringsmaatregelen van artikel  2bis,  §1 en §2, van zijn statuut, 
kent  het  IWONL  specialisatiebeurzen,  navorsingsbeurzen  en  reisbeurzen  toe, 
met als uitsluitend doel mee te werken aan de vorming van in de nijverheids- of 
landbouwtechnologie gespecialiseerde navorsers. De beurzen worden toegekend 
door het Bureau van de Beheerraad van het IWONL.

4. Uit deze bepalingen volgt dat de toekenning van beurzen voor wetenschap-
pelijk en technisch onderzoek binnen de statutaire opdracht van het IWONL valt, 
die  het  Instituut  autonoom, zij  het  onder  controle  van  de  bevoegde minister, 
uitoefent.

5. Krachtens artikel 74, §1, van de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale 
en diverse bepalingen, wordt het IWONL afgeschaft op de datum, vast te stellen 
door de Koning bij in ministerraad overlegd besluit.

Krachtens artikel 74, §3, eerste lid, van dezelfde wet, regelt de Koning, met 
het oog op de in §1 bedoelde afschaffing, bij in ministerraad overlegde besluiten, 
de overdracht van de opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen van het 
Instituut naar de diensten die Hij aanwijst.

6. Ter uitvoering van de laatstgenoemde bepaling, regelt het koninklijk besluit 
van 19 december 1995 de ontbinding van het IWONL en de overdracht van zijn 
opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen.

Overeenkomstig  artikel  4  van  dit  koninklijk  besluit  worden  de  personeels-
schulden overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken en het Minis-
terie van Middenstand en Landbouw, de Departementen genoemd, volgens de 
overgedragen  personeelsleden;  de  overige  schulden  worden  aan  de  Departe-
menten overgedragen volgens de hiermee verband houdende opdracht.

Overeenkomstig  artikel  6  van  dit  koninklijk  besluit  worden  de  goederen, 
rechten en verplichtingen, niet toegekend krachtens de artikelen 4 en 5 aan de 
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Departementen,  overgedragen  volgens  een  inventaris  opgesteld  door de  Raad 
van Bestuur.

7. Artikel 74, §3, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale 
en diverse bepalingen bepaalt dat in de gevallen waarin het Instituut opdrachten 
als lasthebber van een Gemeenschap of Gewest heeft uitgevoerd, die opdrachten 
en de daarbij horende goederen, rechten en verplichtingen overgedragen worden 
aan de respectieve lastgevers op een datum overeen te komen tussen het Instituut 
en elke betrokken lastgever. Volgens het derde en vierde lid van diezelfde bepa-
ling zal de overdracht van rechtswege geschieden indien ze niet is gebeurd vóór 
de datum van inwerkingtreding van het in §1 bedoelde koninklijk besluit.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met opdrachten die het Instituut als 'last-
hebber' van een Gemeenschap of Gewest heeft uitgevoerd, worden bedoeld: de 
statutaire opdrachten, zoals het verlenen van toelagen of beurzen, die het Insti-
tuut na de regionalisering van het  wetenschapsbeleid en het technologiebeleid 
verder heeft uitgevoerd met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in aange-
legenheden  die  tot  de  bevoegdheid  van  de  Gemeenschappen  of  Gewesten 
behoren, en dit met financiële middelen ter beschikking gesteld door de Gemeen-
schappen en Gewesten.

Met lastgeving heeft de wetgever aldus een bevoegdheidsdelegatie bedoeld.
8. Het arrest stelt vooreerst vast dat het IWONL overeenkomstig zijn statuut 

specialisatiebeurzen toekende,  waarop het  socialezekerheidsbijdragen betaalde, 
en  daarvoor  eveneens  jaarlijkse  toelagen  ontving  van  de  Vlaamse  en  Franse 
Gemeenschappen.  Het  stelt  verder  vast  dat  de  vordering  van  de  eerste 
verweerder  betrekking  heeft  op  de  loonmatigingsbijdragen  die  het  IWONL 
volgens de eerste verweerder verschuldigd was voor zijn bursalen.

Het arrest oordeelt dat uit de omstandigheid dat de Gemeenschappen aan het 
IWONL jaarlijkse toelagen toekenden voor de uitbetaling van beurzen, geen last-
geving kan worden afgeleid en niet is aangetoond dat de Gemeenschappen het 
IWONL ermee zouden gelast  hebben om in hun naam en voor hun rekening 
bepaalde beurzen toe te kennen.

Het oordeelt verder dat mocht het IWONL nog een schuld hebben ten aanzien 
van de RSZ, deze krachtens het koninklijk besluit van 19 december 1995 werd 
overgedragen  aan  de  Belgische  Staat,  enige  rechtsopvolger,  en  niet  aan  de 
Gemeenschappen.

Door aldus te oordelen dat ook de verplichtingen, verbonden aan beurzen die 
het IWONL met financiële middelen van de Gemeenschappen heeft toegekend 
voor wetenschappelijk  onderzoek  in  aangelegenheden  die tot  de bevoegdheid 
van de Gemeenschappen behoren, aan de Belgische Staat werden overgedragen, 
schendt het arrest  de artikelen 74, §3, eerste en tweede lid, van de wet van 6 
augustus 1993 en 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 19 december 
1995.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre het zaken samenvoegt en 

het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk verklaart.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

5 oktober 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h.  Boes,  afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont, De Bruyn, Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 554

3° KAMER - 5 oktober 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
JAARLIJKSE VAKANTIE - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - SCHORSING VAN DE 
OPZEGGINGSTERMIJN - JAARLIJKSE VAKANTIE - INHAALVERLOFDAGEN

3º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIET ALGEMEEN VERBINDEND 
VERKLAARD - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIET 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER - CASSATIEMIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID

5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
NIET ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEMIDDEL

1º  Het  begrip  "jaarlijkse  vakantie"  zoals  bedoeld  in  artikel  28,  1°  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet heeft een ruime betekenis en omvat niet alleen de vakantie 
die wordt toegekend krachtens de Vakantiewet maar ook de bijkomende vakantie die  
wordt  verleend door  een collectieve  of  individuele  arbeidsovereenkomst  of  door  een 
beslissing van de werkgever1. (Art. 28, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet)

2º Uit de artikelen 28, 1°, 38, §1 en 2 en 38bis van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat 
inhaalverlofdagen, andere dan de dagen inhaalrust die bij toepassing van artikel 26bis 
van de Arbeidswet worden toegekend, de opzeggingstermijn slechts schorsen indien zij  
begrepen  zijn  in  de  jaarlijkse  vakantie  bedoeld  in  artikel  28,  1°  van  de  
arbeidsovereenkomstenwet.  (Artt.  28,  1°,  38,  §1  en  2,  en  38bis, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

3º, 4° en 5° Voor zover zij de bewijskracht van de akte niet miskent, is de uitlegging die de 
feitenrechter  geeft  van  een  niet  algemeen  verbindend  verklaarde  collectieve 
arbeidsovereenkomst in cassatie onaantastbaar, zodat het middel dat zulke miskenning 

1 Zie Cass., 7 jan. 1985, AC, 1984-85, nr 265 met generaal H. LENAERTS.
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niet aanvoert, in zoverre niet ontvankelijk is2. (Art. 1080, Ger.W.)

(ZENITEL nv T. W.)

ARREST

(AR S.08.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2006 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 38, inzonderheid §2, lid 2, en artikel 28, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betref-

fende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren het hoger beroep van de verweerder gedeeltelijk gegrond en 

beslissen dat de verweerder gerechtigd is op een aanvullende opzeggingsvergoeding op 
basis van de volgende motieven, na de stelling van verweerder te hebben beschreven, de 
inhoud van artikel 38, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet te hebben aangehaald en te 
hebben beslist dat deze opsomming van wettelijke schorsingsgronden limitatief is:

"Het gaat er (de verweerder)  bijgevolg niet om de limitatieve wettelijke schorsings-
gronden van de opzeggingstermijn te willen uitbreiden maar wel om de toepasselijkheid 
in huidig geschil van de door de rechtspraak gegeven ruime interpretatie aan het begrip 
'jaarlijkse  vakantie'  met  verwijzing  naar  het  Cassatiearrest  van  07.01.1985,  R.  W. 
1984-85, 2204 met conclusie van Adv.-gen. Lenaerts, H.

Zo ook trouwens stelt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 10 juni 1985 (R. W. 
1985-1986, 1574-1575) duidelijk dat de 'bijkomende verlofdagen',  om te kunnen vallen 
onder het begrip 'jaarlijkse  vakantie',  moeten worden verleend om het aantal  jaarlijkse 
vakantiedagen te verhogen.

Het  Hof van  Cassatie  kwam tot  deze beoordeling op grond  van  een conclusie  van 
Advocaat-generaal  Lenaerts  die  stelt  dat  'naar  zijn  mening  'vakantie'  in  de besproken 
bepaling een ruime betekenis heeft en niet alleen de vakantie omvat die wordt toegekend 
door de Vakantiewet, maar evenzeer de bijkomende vakantie die wordt verleend door een 
collectieve of een individuele arbeidsovereenkomst of door een beslissing van de werk-
gever, zoals dit in casu het geval is.

(De verweerder) steunt zich hiervoor terecht op artikel 22 van de voormelde CAO van 
1948 dat luidt als volgt:

'voor iedere zon- en feestdag doorgebracht op zee (daarin begrepen de zon- en feest-
dagen van de aankomst en vertrek) zal de volgende compensatie worden verleend: a) een 
halve bijkomende verlofdag, te voegen bij het jaarlijkse verlof voorzien in artikel 23, aan 
al diegenen die onder toepassing van het driewachtenstelsel  vallen; b) een volle bijko-
mende verlofdag, te voegen bij het jaarlijks verlof voorzien in artikel 23, aan diegenen die 
regelmatig onder toepassing van het tweewachtenstelsel vallen'.

2 Cass., 21 dec. 1981, AC, 1981-1982, nr 262.
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Uit dit artikel 22 van de CAO blijkt immers dat partijen uitdrukkelijk overeenkwamen 
dat als compensatie voor iedere zon- en feestdag doorgebracht op zee een halve of volle 
bijkomende vakantiedag wordt verleend te voegen bij de jaarlijkse vakantie, of werd in 
concreto overeengekomen dat de toegekende jaarlijkse vakantie a rato van 1 dag vakantie 
per 20 dagen dienst  (artikel  23 CAO 1948) verlengd  wordt  met  de compensatiedagen 
toegekend op grond van artikel 22 van deze CAO.

Kwestieuze compensatiedagen maken zodoende als bijkomende vakantie wel degelijk 
deel uit van het begrip 'jaarlijkse vakantie' in de zin van artikel 28, 1°, AOW, in welke 
bijkomende mate de schorsing van de opzeggingstermijn van artikel 38 AOW zal worden 
verlengd

Bovendien  is  het  zo  dat  (de  eiseres)  in  syntheseconconclusie  na  heropening  der 
debatten (p.10) tenslotte zelf uitdrukkelijk stelt dat de radio-officieren tijdens de periodes 
van  aanmonstering  7  dagen  op  7  dienden  te  werken,  zon-  en  feestdagen  inbegrepen, 
waaruit zij echter, gezien hetgeen voorafgaat, de verkeerde conclusies trekt." 

Grieven
Krachtens artikel 38 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

in het bijzonder §2, lid 2, houdt, bij opzegging gedaan door de werkgever, de opzeggings-
termijn slechts op te lopen tijdens de gevallen van schorsing als bedoeld in de artikelen 
28, 1°, 2° en 5°, 29 en 31 van dezelfde wet.

Aldus wordt de opzeggingstermijn onder meer geschorst tijdens de dagen waarop de 
onderneming wegens jaarlijkse  vakantie  is  gesloten alsook de dagen waarop de werk-
nemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt, zoals bedoeld in voormeld artikel 28, 
1°.

Verlofdagen kunnen dus de opzeggingstermijn (alleen) schorsen indien zij  begrepen 
zijn in de vakantie in de zin van artikel 28, 1°, dit wil zeggen dat de verlofdagen toege-
kend worden om het aantal jaarlijkse vakantiedagen te verhogen.

Te dezen stellen de appelrechters vast dat de door verweerder genoten compensatie-
dagen werden toegekend "als compensatie voor iedere zon- en feestdag doorgebracht op 
zee" in die zin dat wordt toegekend "a) een halve bijkomende verlofdag, te voegen bij het 
jaarlijkse verlof voorzien in artikel 23, aan al diegenen die onder toepassing van het drie-
wachtenstelsel vallen; b) een volle bijkomende verlofdag, te voegen bij het jaarlijks verlof 
voorzien in artikel 23, aan diegenen die regelmatig onder toepassing van het tweewach-
tenstelsel vallen".

Uit de eigen vaststellingen van de appelrechters en de door hen aangehaalde collectieve 
overeenkomst blijkt dus dat de litigieuze compensatiedagen niet als doel hebben het aantal 
jaarlijkse wettelijke vakantiedagen te verhogen van de betrokken werknemers (waaronder 
verweerder), doch dat deze compensatiedagen toegekend worden om het werk te compen-
seren dat gepresteerd wordt in bepaalde omstandigheden, met name op zee, op zon- en 
feestdagen en dat deze compensatiedagen enkel worden toegekend aan diegenen die de 
betrokken prestaties verricht hebben en in de mate dat zij deze verricht hebben.

Uit  de door hen gedane vaststellingen konden de appelrechters derhalve niet  wettig 
afleiden  dat deze compensatiedagen  als  bijkomende "vakantie"  deel  uitmaken  van het 
begrip "jaarlijkse vakantie" in de zin van genoemd artikel 28, 1°, van de wet van 3 juli 
1978  en  beslissen  zij  eveneens  op onwettige  wijze  dat  de  door  de  eiseres  ter  kennis 
gebrachte opzeggingstermijn door deze compensatiedagen geschorst werd (schending van 
artikel 28, 1°, en 38, §2, lid 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten).

Uit de vaststelling van de appelrechters dat in de door hen toepasselijk geacht collec-
tieve arbeidsovereenkomst partijen uitdrukkelijk overeenkwamen dat deze compensatie-
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dagen "te voegen zijn bij de jaarlijkse vakantie", vermochten de appelrechters niet wettig 
af te leiden dat de betrokken compensatiedagen daardoor deel uitmaken van het begrip 
"jaarlijkse vakantie" in de zin van genoemd artikel 28, 1° (schending van artikel 28, 1°, en 
38, §2, lid 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Krachtens  de  artikelen  38,  §1  en  §2,  en  38bis van  de  Arbeidsovereen-

komstenwet, houdt de opzeggingstermijn, bij opzegging gedaan door de werk-
gever,  slechts op te lopen tijdens de gevallen van schorsing van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, vermeld in de artikelen 28, 1°, 2° en 5°, 29 en 31 
van die wet en gedurende de dagen inhaalrust die bij toepassing van artikel 26bis 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971 worden toegekend.

Krachtens artikel 28, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, wordt de uitvoe-
ring  van  de  arbeidsovereenkomst  geschorst  gedurende  de  dagen  waarop  de 
onderneming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten, alsook gedurende de dagen 
waarop de werknemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt.

Het  begrip  "jaarlijkse  vakantie"  zoals  bedoeld  in  artikel  28,  1°,  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet heeft een ruime betekenis en omvat niet alleen de 
vakantie die wordt toegekend krachtens de Vakantiewet maar ook de bijkomende 
vakantie die wordt verleend door een collectieve of individuele arbeids-overeen-
komst of door een beslissing van de werkgever. 

Uit de voormelde bepalingen volgt dat inhaalverlofdagen, andere dan de dagen 
inhaalrust die bij toepassing van artikel 26bis van de Arbeidswet worden toege-
kend, de opzeggingstermijn slechts schorsen indien zij begrepen zijn in de jaar-
lijkse vakantie bedoeld in artikel 28, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

2. Het arrest  stelt vast dat uit artikel 22 van de ondernemings-CAO van 16 
april 1948 voor de radio-officieren voor de Belgische Koopvaardij, blijkt dat de 
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat als compensatie voor iedere zon- 
en feestdag doorgebracht  op zee,  een  halve  of  volle  bijkomende vakantiedag 
wordt verleend, te voegen bij de jaarlijkse vakantie, en aldus in concreto werd 
overeengekomen "dat de toegekende jaarlijkse vakantie a rato van 1 dag vakantie 
per 20 dagen dienst (art.  23 CAO 1948) verlengd wordt met de compensatie-
dagen toegekend op grond van artikel 22 van deze CAO".

In zoverre het middel aanvoert dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat 
de  compensatiedagen  toegekend  worden  om  het  werk  te  compenseren  dat 
gepresteerd wordt in bepaalde omstandigheden,  met name op zee, op zon- en 
feestdagen en dat deze compensatiedagen enkel toegekend worden aan diegenen 
die de betrokken prestaties hebben verricht en in de mate dat zij deze verricht 
hebben, berust het op een onjuiste lezing van het arrest.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3. In zoverre het middel aanvoert dat uit de door de appelrechters aangehaalde 

CAO blijkt dat de compensatiedagen toegekend worden om het werk te compen-
seren dat gepresteerd wordt in bepaalde omstandigheden, met name op zee, op 
zon- en feestdagen en dat deze compensatiedagen enkel toegekend worden aan 
diegenen die de betrokken prestaties hebben verricht en in de mate dat zij deze 
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verricht hebben, komt het op tegen de uitlegging die het arrest geeft van artikel 
22 van de niet in een paritair orgaan gesloten CAO van 16 april 1948, die niet 
algemeen verbindend is verklaard.

Voor zover zij de bewijskracht van de akte niet miskent, is de uitlegging die de 
feitenrechter  geeft  van  een  niet  algemeen  verbindend  verklaarde  collectieve 
arbeidsovereenkomst, in cassatie onaantastbaar.

Het middel dat zulke miskenning niet aanvoert, is in zoverre niet ontvankelijk.
4.  Op  grond  van  zijn  hiervoor  in  randnummer  2  vermelde  vaststellingen, 

vermocht het arrest wettig te oordelen dat de in artikel 22 van de ondernemings-
CAO van 16 april 1948 bedoelde compensatiedagen, als bijkomende vakantie-
dagen wel degelijk deel uitmaken van de jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 
28,  1°,  van de Arbeidsovereenkomstenwet,  zodat  de door de eiseres  gegeven 
opzeggingstermijn erdoor wordt geschorst.

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

5 oktober 2009 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h.  Boes,  afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en Van Eeckhoutte.

Nr. 555

3° KAMER - 5 oktober 2009

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - HOGERE BEDIENDE - 
OPZEGGINGSTERMIJN - DUUR - BEPALING - OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN - TIJDSTIP - 
DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - HOGERE BEDIENDE - 
KENNISGEVING VAN HET ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN - DUUR - BEPALING - OVEREENKOMST 
TUSSEN PARTIJEN - TIJDSTIP

1º De ratio legis van artikel 82, §3, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, is dat in  
zake arbeidsovereenkomsten de verzaking  van het  recht  door de  werknemer  slechts 
mogelijk  is  vanaf  het  ogenblik  waarop  elk  risico  van  uitoefening  van  druk  op  de 
werknemer verdwijnt, dit is vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de 
haar  kenmerkende  gezagsverhouding.  (Art.  82,  §3,  eerste  lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º Uit de ratio legis van artikel 82, §3, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt  
dat in geval van onmiddellijk ontslag door de werkgever van een in dit artikel bedoelde 
bediende  met  betaling  van  een  opzeggingsvergoeding,  de  overeenkomst  tussen  de 
werkgever  en  de  bediende  over  de  duur  van  de  in  aanmerking  te  nemen 
opzeggingstermijn,  die  overeenkomstig  artikel  39  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  
bepalend is voor de grootte van de verschuldigde opzeggingsvergoeding,  slechts ten 
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vroegste kan worden gesloten op het ogenblik waarop het ontslag wordt gegeven. Zulke  
overeenkomst mag derhalve tegelijkertijd met de kennisgeving van het ontslag gesloten 
worden. (Art. 82, §3, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DOORNE HERENTALS nv T. J.)

ARREST

(AR S.09.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Krachtens  artikel  82,  §3,  eerste  lid,  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet, 

wordt de duur van de opzeggingstermijn die de werkgever in acht dient te nemen 
ten aanzien van  een  bediende  wiens jaarloon  de in  die  bepaling vastgestelde 
grens overschrijdt, vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter.

De ratio legis van deze wetsbepaling is dat in zake arbeidsovereenkomsten de 
verzaking van een recht door de werknemer slechts mogelijk is vanaf het ogen-
blik waarop elk risico van uitoefening van druk op de werknemer verdwijnt, dit 
is vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de haar kenmerkende 
gezagsverhouding.

2. Hieruit volgt dat in geval van onmiddellijk ontslag door de werkgever van 
een in voormeld artikel 82, §3, bedoelde bediende met betaling van een opzeg-
gingsvergoeding, de overeenkomst tussen de werkgever en de bediende over de 
duur  van  de in  aanmerking  te  nemen opzeggingstermijn,  die  overeenkomstig 
artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepalend is voor de grootte van de 
verschuldigde opzeggingsvergoeding, slechts ten vroegste kan worden gesloten 
op het ogenblik waarop het ontslag wordt gegeven.

Zulke overeenkomst mag derhalve tegelijkertijd met de kennisgeving van het 
ontslag gesloten worden.

3. De appelrechters nemen de tussen de partijen gesloten overeenkomst van 17 
maart 2005, waarbij de verweerder onmiddellijk ontslagen wordt en de te betalen 
opzeggingsvergoeding  wordt  vastgesteld,  niet  in  aanmerking  omdat  het  niet 
bewezen  is  dat  de  eiseres  haar  uitdrukkelijke  wil  tot  het  beëindigen  van  de 
arbeidsovereenkomst aan de verweerder  ter kennis had gebracht vooraleer  die 
overeenkomst door de partijen werd opgesteld en ondertekend.
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Op grond hiervan kennen de appelrechters een aanvullende opzeggingsvergoe-
ding toe en verwerpen zij de tegenvordering van de eiseres wegens tergend en 
roekeloos geding. 

Het arrest schendt zodoende de als geschonden aangewezen wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre de het de eiseres veroordeelt tot het 

betalen aan de verweerder van een aanvullende opzeggingsvergoeding met inte-
rest,  de  tegenvordering  van  de  eiseres  wegens  tergend  en  roekeloos  geding 
afwijst 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 arbeidshof te Brussel.

5 oktober 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Lefèbvre en Van Eeckhoutte.

Nr. 556

2° KAMER - 6 oktober 2009

1º VISSERIJ — ZEEVISSERIJ - VISSERIJMISDRIJF - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - BEVOEGDE AMBTENAAR - TECHNICI, DESKUNDIGEN EN 
INGENIEURS VAN DE DIENST ZEEVISSERIJ

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ZEEVISSERIJ - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - BEVOEGDE AMBTENAAR - TECHNICI, DESKUNDIGEN EN 
INGENIEURS VAN DE DIENST ZEEVISSERIJ

3º VISSERIJ — ZEEVISSERIJ - VISSERIJMISDRIJF - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - TECHNICI, DESKUNDIGEN EN INGENIEURS VAN DE DIENST 
ZEEVISSERIJ - MACHTIGING TOT HET BETREDEN VAN PLAATSEN WAAR VASTSTELLINGEN KUNNEN 
GEBEUREN - WETTELIJKE GRONDSLAG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ZEEVISSERIJ - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - TECHNICI, DESKUNDIGEN EN INGENIEURS VAN DE DIENST 
ZEEVISSERIJ - MACHTIGING TOT HET BETREDEN VAN PLAATSEN WAAR VASTSTELLINGEN KUNNEN 
GEBEUREN - WETTELIJKE GRONDSLAG

5º VISSERIJ — ZEEVISSERIJ - VISSERIJMISDRIJF - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - VOORWAARDEN TOT HET BETREDEN VAN PLAATSEN WAAR 
VASTSTELLINGEN KUNNEN GEBEUREN - VERBOD VAN NACHTELIJKE HUISZOEKING - 
TOEPASSELIJKHEID
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6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ZEEVISSERIJ - INBREUK OP DE WET VAN 28 MAART 
1975 - OPSPORING EN VASTSTELLING - VOORWAARDEN TOT HET BETREDEN VAN PLAATSEN WAAR 
VASTSTELLINGEN KUNNEN GEBEUREN - VERBOD VAN NACHTELIJKE HUISZOEKING - 
TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Artikel 107, 1°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III),  
dat het artikel  5 van de wet van 28 maart  1975 betreffende de handel  in landbouw-, 
tuinbouw- en zeevisserijproducten wijzigt, ontneemt niet de bevoegdheid van de technici,  
deskundigen  en ingenieurs  van de dienst  Zeevisserij,  bedoeld  in  het  Besluit  van de  
Vlaamse Regering van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren  
die  belast  worden met  de controle  op  de  naleving van wetgeving  en reglementering  
inzake zeevisserij, om overtredingen op de wet van 28 maart 1975 op te sporen en vast  
te stellen. 

3º  en 4°  Artikel  5,  vijfde  lid,  van de wet  van 28 maart  1975 betreffende de handel  in  
landbouw-,  tuinbouw-  en  zeevisserijproducten  en  artikel  1  van  het  Besluit  van  de  
Vlaamse Regering van 14 november 2003 tot aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren  
die  belast  worden met  de controle  op  de  naleving van wetgeving  en reglementering  
inzake zeevisserij vormen de wettelijke grondslag waardoor de technici, deskundigen en 
ingenieurs van de dienst Zeevisserij beschikken over de machtiging om in de uitoefening  
van  hun  opdracht  fabrieken,  magazijnen,  bergplaatsen,  kantoren,  vervoermiddelen,  
bedrijfsgebouwen, stellen, veilingen, markten, vismijnen, vissersvaartuigen, slachthuizen,  
versnijdingslokalen,  diepvriesinstallaties,  trieerinstellingen,  koelhuizen,  stapelhuizen, 
stations en de in open lucht gelegen bedrijven te betreden. 

5º en 6° Artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel  
in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten regelt de voorwaarden tot betreding van 
de plaatsen waar vaststellingen kunnen gebeuren; overeenkomstig artikel 1, tweede lid 
van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing  
ten  huize  of  huiszoeking  mag  worden  verricht,  vindt  het  verbod  van  artikel  1  van 
voormelde wet derhalve geen toepassing. 

(B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0466.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 26 februari 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel
1. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 3, 10, 11, 12, 15, 22, 

35, 38, 39, 134 en 149 Grondwet, artikel 6, §1, V, en 11 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5 van de wet van 28 
maart  1975 betreffende  de handel  in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijpro-
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ducten, artikel 107 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen 
(III), artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 tot 
aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met de controle op de 
naleving  van de wetgeving  en reglementering  inzake  zeevisserij,  de artikelen 
46quinquies, 89bis en 89ter Wetboek van Strafvordering, artikel 8 EVRM, en 
artikel 17 IVBPR: het arrest oordeelt ten onrechte dat de vaststellingen gedaan 
door de deskundigen bij de Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, 
afdeling  landbouw- en visserijbeleid,  wettig  en  regelmatig zijn;  deze verbali-
santen hadden op 31 oktober 2007 geen bevoegdheid meer om overtredingen van 
de artikelen 4, derde lid en 7 van het KB van 14 augustus 1989 tot vaststelling 
van de aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer 
van de visbestanden en voor de controle op de visserijactiviteiten, genomen in 
uitvoering van en strafbaar gesteld ingevolge de artikelen 1, 3, §1-2°, 6, §1-6°, 9 
en 10 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in de landbouw-, tuin-
bouw- en zeevisserijproducten,  op te sporen en vast  te stellen en om daartoe 
vismijnen zoals de gebouwen en de Zeebrugse visveiling te betreden.

2. In het eerste onderdeel verzoeken de eisers bovendien aan het Grondwette-
lijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

"Schendt artikel 107 van de wet van 1 maart 2007 in de interpretatie waarin de 
technici,  deskundigen  en  ingenieurs  van  de  dienst  zeevisserij  bedoeld  in  het 
besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 geen bevoegdheid meer 
hebben om overtreding van de wet van 28 maart 1975 op te sporen en vast te 
stellen, de artikelen 6, §1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen samen gelezen met de artikelen 3, 38, 39 en 134 van 
de gecoördineerde Grondwet  of  enige andere  regels  die  door of krachtens  de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid 
van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten?"

3. Artikel 5 van de wet van 28 maart 1975, zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging door artikel 107, 1°, van de wet van 1 maart 2007 bepaalt dat overtreding 
van deze wet en van de ter uitvoering genomen besluiten wordt opgespoord en 
vastgesteld  door:  "(...)  de  ambtenaren  en  beambten  van  het  ministerie  van 
Middenstand en Landbouw, aangeduid door de minister die de Landbouw onder 
zijn bevoegdheid heeft, de erkende dierenartsen door de minister aangewezen, de 
personeelsleden van het  Belgische  Interventie-  en Restitutiebureau,  de ambte-
naren van het bestuur der douane en accijnzen, de inspecteurs en controleurs van 
de  algemene  eetwareninspectie,  de  dierenartsen-ambtenaren  van  het  instituut 
voor  veterinaire  keuring,  de  inspecteurs  en  controleurs  van  het  bestuur  der 
economische inspectie, de waterschouten en hun agenten, de officieren van de 
zeevisserijwachtschepen en de andere ambtenaren aangewezen door de Koning."

4. Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 
bepaalt  dat  onverminderd  de  bevoegdheden  van  de andere  overheidspersonen 
bedoeld in de wet van 28 maart 1975, de technici, deskundigen en ingenieurs van 
de dienst zeevisserij worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving 
van die wet, en onder meer, om overtredingen op te sporen en vast te stellen.

De aanhef van dit besluit bevat een verwijzing naar de wet van 28 maart 1975 
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betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en inzon-
derheid naar zijn artikel 5 vervangen bij de wet van 5 februari 1999 en bij KB 
van 22 februari 2001.

5. Artikel 107, 1°, van de wet van 1 maart 2007 schrapt in artikel 5, eerste lid 
van  de  wet  van  28  maart  1975  niet  louter  de  woorden  "de  ambtenaren  en 
beambten van het ministerie van Middenstand en Landbouw, aangeduid door de 
minister  die  de  Landbouw  onder  zijn  bevoegdheid  heeft",  maar  vervangt  de 
opsomming van de personen vermeld in het eerste lid van dat artikel zoals van 
toepassing vóór de wetswijziging, door de woorden "de statutaire en contractuele 
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, de personeelsleden van het Belgisch Inter-
ventie-  en  Restitutiebureau,  de  ambtenaren  van  het  bestuur  der  douane  en 
accijnzen, de inspecteurs  en controleurs  van de algemene directie controle en 
bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie".

In  geen  geval  ontneemt  die  wetsbepaling  de  bevoegdheid  van  de  technici, 
deskundigen en ingenieurs van de dienst Zeevisserij bedoeld in het besluit van de 
Vlaamse regering van 14 november 2003, om overtredingen op de wet van 28 
maart 1975 op te sporen en vast te stellen.

De onderdelen falen in zoverre naar recht.
6. De aangevoerde schending van artikel 149 Grondwet is afgeleid uit de hier-

boven vergeefs aangevoerde onwettigheid.
In zoverre zijn de onderdelen niet ontvankelijk.
7. In zijn prejudiciële vraag gaat de eiser ervan uit dat ingevolge artikel 107, 

1°, van de voormelde wet van 1 maart 2007, de technici, deskundigen en ingeni-
eurs van de dienst Zeevisserij bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 
14 november 2003 geen bevoegdheid meer hebben om overtreding van de wet 
van 28 maart 1975 op te sporen en vast te stellen.

8. Deze vraag berust op een rechtsopvatting die, zoals blijkt uit de hierboven 
vermelde redenen, onjuist is.

Bijgevolg stelt het Hof die vraag niet.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3, 10, 11, 12, 15, 22, 35, 

38, 39, 134 en 149 Grondwet, artikel 6, §1, V, en 11 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5 van de wet van 28 maart 
1975 betreffende  de  handel  in  landbouw-,  tuinbouw- en zeevisserijproducten, 
artikel  107 van  de wet  van  1 maart  2007 houdende diverse  bepalingen  (III), 
artikel  1 van het besluit  van de Vlaamse regering van 14 november 2003 tot 
aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met de controle op de 
naleving  van  de  wetgeving  en  reglementering  inzake  zeevisserij,  artikelen 
46quinquies,  89bis en 89ter Wetboek van Strafvordering,  artikel  8 EVRM en 
artikel 17 IVBPR: het arrest oordeelt ten onrechte dat de vaststellingen gedaan 
door de deskundigen bij de Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, 
afdeling landbouw- en visserijbeleid,  wettig en regelmatig zijn; deze vaststel-
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lingen zijn het resultaat  van een huiszoeking gedaan in gebouwen die private 
plaatsen zijn welke openbaar noch toegankelijk voor het publiek zijn en waar-
voor de machtiging van de onderzoeksrechter vereist was; minstens zijn zij het 
resultaat  van een inkijkoperatie als bedoeld in artikel 46quinquies, §1, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering.

10.  Het  onderdeel  preciseert  niet  hoe  en  waardoor  het  arrest  artikel  149 
Grondwet schendt.

In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
11. Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 28 maart 1975 bepaalt met betrekking 

tot de overheidspersonen bevoegd om overtreding van die wet op te sporen en 
vast te stellen: "In de uitoefening van hun opdracht mogen zij fabrieken, maga-
zijnen,  bergplaatsen,  kantoren,  vervoermiddelen,  bedrijfsgebouwen,  stallen, 
veilingen,  markten,  vismijnen,  vissersvaartuigen,  slachthuizen,  versnijdingslo-
kalen, diepvriesinstallaties, triëerinstellingen, koelhuizen, stapelhuizen, stations 
en de in open lucht gelegen bedrijven betreden."

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 tot 
aanwijzing van de Vlaamse ambtenaren die belast worden met de controle op de 
naleving van wetgeving en reglementering inzake zeevisserij, bepaalt dat onver-
minderd de bevoegdheden van de andere overheidspersonen bedoeld in de wet 
van 28 maart 1975, de technici, deskundigen en ingenieurs van de dienst zeevis-
serij worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van die wet, en 
onder meer, om overtredingen ervan op te sporen en vast te stellen. Zowel de 
aanhef als artikel 1 van het voormelde besluit verwijzen uitdrukkelijk naar de 
wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw- tuinbouw- en zeevis-
serijproducten.

12. Deze bepalingen in hun samenhang gelezen, vormen de wettelijke grond-
slag op grond  waarvan  de technici,  deskundigen  en ingenieurs  van de  dienst 
zeevisserij  beschikken  over  de  machtiging  om  in  de  uitoefening  van  hun 
opdracht  fabrieken,  magazijnen,  bergplaatsen,  kantoren,  vervoermiddelen, 
bedrijfsgebouwen,  stallen,  veilingen,  markten,  vismijnen,  vissersvaartuigen, 
slachthuizen,  versnijdingslokalen,  diepvriesinstallaties,  triëerinstellingen,  koel-
huizen, stapelhuizen, stations en de in open lucht gelegen bedrijven te betreden. 
De schrapping bij artikel 107, 1° van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse 
bepalingen (III), van de woorden "de ambtenaren en beambten van het ministerie 
van Middenstand en Landbouw, aangeduid door de minister die de Landbouw 
onder zijn bevoegdheid heeft" in artikel 5, eerste lid, 1°, van de wet van 28 maart 
1975, doet hieraan geen afbreuk.

13.  In  zoverre  het  onderdeel  ervan uitgaat  dat  de technici,  deskundigen  en 
ingenieurs van de Dienst Zeevisserij over deze machtiging niet beschikken, faalt 
het naar recht.

(...)
Tweede middel
17. Het middel voert schending aan van de artikelen 1 en 1bis van de wet van 

7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize 
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of huiszoeking mag worden  verricht  en van artikel  149 Grondwet:  het  arrest 
oordeelt ten onrechte dat de vaststellingen gedaan door de deskundigen bij de 
Vlaamse  overheid,  departement  landbouw en  visserij,  afdeling  landbouw-  en 
visserijbeleid,  wettig en regelmatig zijn;  deze vaststellingen  vonden plaats  na 
negen uur 's  avonds en vóór vijf  uur 's  morgens,  zonder dat de onderzoekers 
daartoe beschikten over enig verzoek of toestemming.

18. Het middel preciseert niet nader waarin de schending van artikel 149 van 
de Grondwet zou bestaan.

In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
19. Artikel 1, eerste lid, van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd 

gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht 
bepaalt:  "Geen  opsporing  of  huiszoeking  mag  in  een  voor  het  publiek  niet 
toegankelijke plaats worden verricht vóór vijf uur 's morgens en na negen uur 's 
avonds."

Het tweede lid van dit artikel bepaalt  dat dit verbod geen toepassing vindt, 
onder meer, "1° wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing of de huis-
zoeking 's nachts toelaat".

20. Artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 28 maart 1975, zoals van 
toepassing vóór de wetswijziging bij wet van 5 februari 1999 houdende diverse 
bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten, bepaalde:

"In de uitoefening van hun opdracht mogen (de overheidspersonen) fabrieken, 
magazijnen, bergplaatsen, kantoren, vervoermiddelen, bedrijfsgebouwen, stallen, 
veilingen,  markten,  vismijnen,  triëerinstellingen,  koelhuizen,  stapelhuizen, 
stations en de in de open lucht gelegen bedrijven betreden.

Het bezoek van lokalen die tot woning dienen is slechts toegestaan van 5 uur 's 
morgens tot 9 uur 's avonds en met verlof van de politierechter.  Dit verlof is 
eveneens vereist voor het bezoek, buiten die uren, van lokalen die niet voor het 
publiek toegankelijk zijn."

Ingevolge de wijziging door artikel  23 van voornoemde wet van 5 februari 
1999 bepalen voornoemd artikel 5, vijfde en zesde lid:

"In de uitoefening van hun opdracht mogen (de overheidspersonen) fabrieken, 
magazijnen, bergplaatsen, kantoren, vervoermiddelen, bedrijfsgebouwen, stallen, 
veilingen,  markten,  vismijnen,  vissersvaartuigen,  slachthuizen,  versnijdingslo-
kalen, diepvriesinstallaties, triëerinstellingen, koelhuizen, stapelhuizen, stations 
en de in de open lucht gelegen bedrijven betreden.

Zij mogen de plaatsen die tot woning dienen, slechts bezoeken met verlof van 
de rechter in de politierechtbank."

21. Hieruit blijkt dat de voorwaarden tot betreding van de plaatsen waar de 
vaststellingen kunnen gebeuren, geregeld zijn in de hier toepasselijke wet van 28 
maart 1975.

Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de wet van 7 juni 1969, vindt het 
verbod van artikel 1 van voormelde wet in deze derhalve geen toepassing.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

6 oktober 2009 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. C. Van Aerde, Brugge.

Nr. 557

2° KAMER - 6 oktober 2009

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE ALS VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - ENKEL HOGER BEROEP VANWEGE DE 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - OPDRACHT VAN DE RECHTER - GEVOLG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE ALS VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - ENKEL HOGER BEROEP VANWEGE DE 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - OPDRACHT VAN DE RECHTER - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE ALS VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - ENKEL HOGER BEROEP VANWEGE DE 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - OPDRACHT VAN DE RECHTER - GEVOLG

1º en 2° De appelrechter moet op het enkele hoger beroep van de tot betaling veroordeelde 
vrijwillig tussengekomen partij over die veroordeling oordelen en hij moet onderzoeken of  
het feit dat ten laste van de beklaagde werd gelegd al dan niet bewezen is, ook wanneer  
de eerste rechter hem heeft veroordeeld en tegen die veroordeling geen hoger beroep is  
ingesteld,  en  of  dat  misdrijf  oorzaak  is  van  de  schade  waarvoor  van  de  vrijwillig 
tussengekomen partij  vergoeding wordt gevorderd; de appelrechter die aldus oordeelt  
dat,  niettegenstaande  zijn  strafrechtelijke  veroordeling,  de  oorspronkelijke  beklaagde 
geen fout heeft begaan, schendt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
niet, noch miskent hij het gezag van het strafrechtelijk gewijsde1. 

3º Wanneer alleen de verzekeraar, als vrijwillig tussengekomen partij, in hoger beroep komt  
van een beslissing waarbij hij samen met de verzekerde ten aanzien van de burgerlijke  
partij  is  veroordeeld,  moet  de  appelrechter  de  aansprakelijkheid  van  de  verzekerde  
beoordelen. 

1 Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.0535.F, AC, 2001, nr. 472; Cass., 11 dec. 2001, AR P.00.0666.N, 
AC, 2001, nr. 691; Cass., 24 jan. 2006, AR P.05.1438.N, AC, 2006, nr. 51; DECLERCQ R., Beginselen 
van Strafrechtspleging, 4de Ed. 2007, p. 1262, nr. 2932. 
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(J. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0622.N)

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

onele rechtbank te Dendermonde van 25 februari 2009.
De eiser voert in een memorie dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  4  Voorafgaande  Titel 

Wetboek  van Strafvordering alsmede miskenning van het  algemeen rechtsbe-
ginsel  van  het  gezag  van  het  strafrechtelijk  gewijsde:  het  beroepen  vonnis 
veroordeelt de eerste verweerder tot straf en de beide verweerders tot schadever-
goeding; omdat de tweede verweerster enkel in hoger beroep is gekomen van dit 
vonnis in zoverre dit uitspraak deed over de burgerlijke rechtsvordering van de 
eiser  tegen  haar,  konden  de  appelrechters  niet  meer  oordelen  dat  de  eerste 
verweerder geen fout heeft begaan.

2. De appelrechter moet op het enkele hoger beroep van de tot betaling veroor-
deelde vrijwillig tussengekomen partij over die veroordeling oordelen. Hij moet 
onderzoeken of het feit dat ten laste van de beklaagde werd gelegd, al dan niet 
bewezen is, ook wanneer de eerste rechter hem heeft veroordeeld en tegen die 
veroordeling geen hoger beroep is ingesteld. Hij moet ook onderzoeken of dat 
misdrijf  oorzaak is  van de schade  waarvoor  van de vrijwillig  tussengekomen 
partij vergoeding wordt gevorderd.

De appelrechter die aldus oordeelt  dat, niettegenstaande zijn strafrechtelijke 
veroordeling,  de  oorspronkelijke  beklaagde  geen  fout  heeft  begaan,  schendt 
artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering niet noch miskent hij 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  1138,  2°,  Gerechtelijk 

Wetboek,  alsmede miskenning van het  beschikkingsbeginsel:  de appelrechters 
hervormen beschikkingen die de partijen niet hebben aangevochten, namelijk de 
aansprakelijkheid en de veroordeling van de eerste verweerder.

De appelrechters  vernietigen niet de beslissing die de eerste  verweerder  tot 
schadevergoeding veroordeelt.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 
4. Wanneer alleen de verzekeraar, hier de tweede verweerster, in hoger beroep 
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komt van een beslissing waarbij hij samen met de verzekerde ten aanzien van de 
burgerlijke  partij,  hier  de  eiser,  is  veroordeeld,  dan  moet  de  appelrechter  de 
aansprakelijkheid van de verzekerde, hier de eerste verweerder, beoordelen. 

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar 
recht.

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

6 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Lefebvre en J. Haentjes, Dendermonde.

Nr. 558

2° KAMER - 6 oktober 2009

1º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET VAN 16 JULI 1993 IN DE VERSIE VAN VÓÓR DE WET VAN 
27 APRIL 2007 - ARTIKEL 369, 11°BIS - KLEINHANDELAAR - BEGRIP

2º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET VAN 16 JULI 1993 IN DE VERSIE VAN VÓÓR DE WET VAN 
27 APRIL 2007 - ARTIKEL 369, 11°BIS - AAN MILIEUTAKS ONDERWORPEN GEODEREN - 
DOORLEVERING AAN EEN KLANT DIE DE GOEDEREN KOSTELOOS ALS RECLAMEARTIKEL VERDEELT - 
TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Uit de context van artikel 369, 11°, 11°bis en 12° van de gewone wet van 16 juli  
1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur in de versie van vóór de wet van 
27 april 2007, blijkt dat kleinhandelaar in de zin van artikel 369, 11°bis, van deze wet, 
elke  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon  is  die  handelsmatig  goederen  levert  aan 
andere natuurlijke of rechtspersonen die deze zelf verbruiken of ze doorleveren aan een 
klant die ze zal verbruiken; dat de klant aan wie die goederen werden doorgeleverd deze 
als reclameartikelen kosteloos onder zijn klanten verdeelt, doet daaraan niet af1. 

(VAN HELDEN RECLAMEARTIKELEN bvba e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën) 

ARREST

(AR P.09.0624.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest  van het  hof van beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 11 maart 2009, op verwijzing gewezen ingevolge 
arrest van het Hof van 20 juni 2006.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 4 april 2006, AR P.05.1607.N, AC, 2006, nr. 193; Cass., 24 okt. 2007, AR P.07.0535.F, 
AC, 2007, nr. 500. 
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 369, 11°bis, gewone wet van 16 

juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur: het bestreden arrest 
oordeelt ten onrechte dat de hoedanigheid van kleinhandelaar in de zin van die 
wetsbepaling niet impliceert dat de levering aan de verbruiker van de aan milieu-
taks onderworpen goederen dient te geschieden onder bezwarende titel.

2. Artikel 369 gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur, in zijn op het ogenblik van de feiten toepasselijke versie van vóór 
de wet van 27 april 2007, zegt dat voor de toepassing van de wet wordt verstaan:

- 11°, in het verbruik brengen: voor wat betreft de milieutaks, de levering van 
producten aan kleinhandelaars  door ondernemingen  die gehouden zijn zich te 
laten registreren volgens de modaliteiten vastgesteld door de minister van Finan-
ciën,  tenzij  de fabrikant,  de invoerder,  de verwerver  of  eventueel  zijn fiscale 
vertegenwoordiger in de plaats zouden treden van die geregistreerde onderne-
mingen voor de verplichtingen die hen zijn opgelegd;

- 11°bis, kleinhandelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan milieutaks 
onderworpen  producten  levert  aan  natuurlijke  of  rechtspersonen  die  ze 
verbruiken, ongeacht of het gaat om intermediair of eindverbruik;

- 12°, belastingplichtige: voor wat betreft de milieutaks, iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die overgaat tot het in het verbruik brengen van producten onder-
worpen aan een milieutaks.

Uit  de context  van deze bepalingen blijkt  dat  kleinhandelaar  in de zin van 
artikel 369, 11°bis, gewone wet van 16 juli 1993 elke natuurlijke of rechtsper-
soon is  die  handelsmatig goederen levert  aan andere natuurlijke of rechtsper-
sonen  die  deze  zelf  verbruiken  of  ze  doorleveren  aan  een  klant  die  ze  zal 
verbruiken. Dat de klant aan wie die goederen werden doorgeleverd,  deze als 
reclameartikelen kosteloos onder zijn klanten verdeelt, doet daaraan niet af.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen

Veroordeelt de eisers in de kosten.

6 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duins-
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laeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Deruyck, Antwerpen en De Bruyn.

Nr. 559

2° KAMER - 6 oktober 2009

BEROEPSGEHEIM - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TOLK DIE DE POLITIEDIENSTEN BIJSTAAT - 
DRAAGWIJDTE - GRENZEN

Een  tolk  die  de  politiediensten  naar  aanleiding  van  een  opsporingsonderzoek  of  een  
gerechtelijk onderzoek bijstand verleent, verleent zijn medewerking aan zulk onderzoek 
en is aldus zelf  wegens schending van het  beroepsgeheim strafbaar wanneer hij  het  
geheim dat hij in de uitoefening van zijn opdracht verneemt, schendt door dit ter kennis te 
brengen  van  derden;  hij  kan  evenwel  de  door  hem  aldus  verkregen  vertrouwelijke 
informatie  delen  met  andere  personen  die  aan  dezelfde  geheimhoudingsplicht  zijn 
onderworpen en die optreden met dezelfde doelstelling, te weten met het oog op de  
waarheidsvinding, en ten aanzien van een zelfde opdrachtgever, met name het openbaar 
ministerie of een onderzoeksrechter in wiens belang de informatie wordt verstrekt.  (Art. 
458, Sw.; Artt. 28quinquies, §1, en 57, §1, Sv.)

(R.)

ARREST

(AR P.09.0814.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 15 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 28quinquies, §1, en 57, §1, 

Wetboek van Strafvordering en artikel 458 Strafwetboek: het arrest miskent de 
draagwijdte van het beroepsgeheim van de tolk in een strafonderzoek.

2.  De  artikelen  28quinquies,  §1,  en  57,  §1,  Wetboek  van  Strafvordering 
bepalen dat het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek geheim zijn 
en dat eenieder die beroepshalve aan zulke onderzoeken zijn medewerking dient 
te verlenen, tot geheimhouding is verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt 
gestraft overeenkomstig artikel 458 Strafwetboek.

3. Een tolk die de politiediensten naar aanleiding van een opsporings- of een 
gerechtelijk  onderzoek  bijstand  verleent,  verleent  zijn  medewerking  aan  zulk 
onderzoek. Aldus is de tolk zelf wegens schending van het beroepsgeheim straf-
baar wanneer hij het geheim dat hij in de uitoefening van zijn opdracht verneemt, 
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schendt door dit ter kennis te brengen van derden.
Hij kan evenwel de door hem aldus verkregen vertrouwelijke informatie delen 

met andere personen die aan dezelfde geheimhoudingsplicht zijn onderworpen 
en die optreden met dezelfde doelstelling, te weten met het oog op de waarheids-
vinding, en ten aanzien van een zelfde opdrachtgever, met name het openbaar 
ministerie  of  de  onderzoeksrechter,  in  wiens  belang  de  informatie  wordt 
verstrekt.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- de tolk bijstand verleende bij een huiszoeking ter gelegenheid waarvan een 

krantenknipsel werd gevonden waarin melding werd gemaakt van het feit dat de 
eiser betrokken zou zijn bij huurmoorden op politieagenten in Albanië;

- de tolk bij die gelegenheid opmerkte "dat hij reeds vertalingen omtrent deze 
zaak heeft uitgevoerd bij onze diensten van de afdeling moord";

- nader onderzoek bij de afdeling moord leerde dat Albanië via rechtshulpver-
zoek aan België inlichtingen naar en opsporing van de eiser waarvan ook een 
politiefoto aanwezig was, vroeg.

Zij oordelen dat de tolk die zoals de onderzoekers gehouden is tot geheimhou-
ding, zijn beroepsgeheim niet schendt door in het kader van een tweede onder-
zoek aan de onderzoekers  melding te maken van het  loutere bestaan van een 
eerste onderzoek.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht. 
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

6 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 560

2° KAMER - 7 oktober 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE 
HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - WIJZE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OP DE HOOGTE 
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GESTELD VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - WIJZE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE 
HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - VOORWAARDEN

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OP DE HOOGTE 
GESTELD VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - VOORWAARDEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
VERWEERMIDDEL - VERWERPING

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
VERWEERMIDDEL - VERWERPING

1º en 2° Hoewel het  recht  van de beklaagde om nauwkeurig op de hoogte te worden 
gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het  
algemeen beginsel van het recht van verdediging vereisen dat een beklaagde voldoende 
op de hoogte wordt gesteld van de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele  
bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit een beschikking van verwijzing 
of een dagvaarding; die inlichting kan met name ook verleend worden aan de hand van  
stukken uit het strafdossier of van een conclusie van de benadeelde partij, waarvan de  
beklaagde kennis heeft kunnen nemen en waarover hij voor de bodemrechters zijn recht  
van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen1. (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten van de Mens; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

3º en 4° Het recht van de beklaagde om in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld  
van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte telastlegging en het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging vereisen niet dat de feitelijke gegevens waarop de 
vervolging is gegrond uitdrukkelijk in de telastlegging worden geformuleerd; het volstaat 
dat  de beklaagde van deze feitelijke gegevens kennis  kan nemen om zijn  recht  van 
verdediging ten volle te kunnen uitoefenen2. (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten van de Mens; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

5º en 6° De verwerping van een verweermiddel als ongeloofwaardig, miskent als dusdanig 
het vermoeden van onschuld niet dat door art. 6.2 E.V.R.M. wordt gewaarborgd3. (Art.  
6.2  E.V.R.M.;  Algemeen  rechtsbeginsel  van  het  vermoeden  van  onschuld).  (Art.  6.2, 
Verdrag  Rechten  van  de  Mens;  Algemeen  rechtsbeginsel  van  het  vermoeden  van 
onschuld)

(B. T. IKEA BELGIUM nv)

1 Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, AC, 2001, nr. 306. 
2 Zie Cass., 19 jan. 1999, AR P.97.0599.N, AC, 1999, nr. 30; Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, 
AC, 2001, nr. 306; Cass., 12 nov. 2002, AR P.01.0962.N, AC, 2002, nr. 597.
3 Zie Cass., 15 jan. 1991, AR 2153, AC, 1990-1991, nr. 249. Het openbaar ministerie van zijn kant 
concludeerde tot verwerping maar was van mening dat het tweede middel kritiek uitoefende op de 
redenen  van  het  bestreden  arrest  betreffende  de  burgerlijke  rechtsvordering  (bestreden  arrest, 
bladzijde 7, subtitel "Au civil"), inzonderheid de redenen over de omvang van de schade. Het tweede 
middel voerde de schending aan van artikel 6.2. van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
het vermoeden van onschuld. Volgens het openbaar ministerie faalde het middel bijgevolg naar recht. 
Artikel  6.2 van het  Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de  Mens en de Fundamentele 
Vrijheden  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  vermoeden  van  onschuld  regelen  immers  de 
bewijslast niet inzake de raming van de schade (zie Cass., 6 dec. 2000, AR P.00.1250.F, AC, 2000, 
nr. 673). (Art. 6.2 E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld).
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ARREST (vertaling)

(AR P.08.1893.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 21 november 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe 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 op de strafvorde-

ring
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 6.3, a, Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt en het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskent. Volgens de 
eiseres oordelen de appelrechters ten onrechte dat zij in bijzonderheden op de 
hoogte was gesteld van de voor de telastleggingen kenmerkende feiten, ofschoon 
deze onvoldoende waren omschreven. Zij voert eveneens aan dat het gerechtelijk 
onderzoek,  ondanks haar  verzoeken  tot  aanvullende  onderzoeksopdrachten  en 
onderzoeken à décharge, te haren laste werd gevoerd, zonder dat een specifieke 
onderzoeksopdracht werd verricht om de aard vast te stellen van de frauduleuze 
handelingen die haar kunnen worden ten laste gelegd en het bedrag van de door 
de verweerster geleden schade.

Ofschoon artikel 6.3, a, van het Verdrag en het recht van verdediging vereisen 
dat een beklaagde voldoende op de hoogte wordt gesteld van de hem ten laste 
gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan 
voortvloeien uit een beschikking tot verwijzing of een dagvaarding. Die inlich-
ting kan ook verleend worden aan de hand van stukken uit het strafdossier of een 
conclusie van de benadeelde partij, waarvan de beklaagde kennis heeft kunnen 
nemen en waarover hij voor de bodemrechters zijn recht van verdediging vrij 
heeft kunnen uitoefenen.

De voormelde bepaling en het  voormelde algemeen rechtsbeginsel  vereisen 
overigens  niet  dat  de  feitelijke  gegevens  waarop  de  vervolging  is  gegrond, 
uitdrukkelijk  in  de  telastlegging  worden  geformuleerd.  Het  volstaat  dat  de 
beklaagde  van  deze  feitelijke  gegevens  kennis  kan  nemen om zijn  recht  van 
verdediging ten volle te kunnen uitoefenen.

Te dezen hebben de beschikking tot verwijzing en de dagvaardingen de telast-
leggingen omschreven in de bewoordingen van de wet, de plaatsen en data van 
de feiten vermeld, de persoon geïdentificeerd ten nadele van wie deze werden 
gepleegd  en  het  voorwerp  ervan  gepreciseerd  door  te  vermelden  dat  de 
verdraaiing van de waarheid betrekking had op het schrijven van terugbetaling-
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bons  aan  klanten,  dat  de  huisdiefstal  betrekking  had  op  verschillende  geld-
sommen voor een onbepaald bedrag en dat de oplichting meubels betrof die voor 
minder dan hun reële waarde werden overgenomen.

Het beroepen vonnis, dat door de appelrechters is bevestigd, heeft gepreciseerd 
dat de valsheden in geschriften bestonden in het toevoegen van artikelen uit de 
winkel  op  echte  terugbetalingbons  aan  klanten  dan  wel  in  het  opmaken  van 
fictieve bons met de al dan niet werkelijke gegevens van klanten, om artikelen 
die niet naar de winkel waren teruggekeerd als geretourneerd op te geven, dat de 
huisdiefstal betrekking had op geldopnemingen voor een bedrag gelijk aan de 
waarde van de voormelde artikelen en dat de telastlegging oplichting betrekking 
had op de meubels die de eiseres opzettelijk beschadigd had om die vervolgens 
goedkoper te kunnen opkopen.

In zijn eigen redengeving vermeldt het arrest dat het niet noodzakelijk was om 
in de dagvaarding zelf de met de hand of met de computer vervalste terugbeta-
lingbons precies aan te duiden, noch om het bedrag te bepalen van de bedrieglijk 
weggenomen geldsommen, noch om de meubelen te beschrijven die tegen een 
lager bedrag dan hun werkelijke waarde zijn verkregen, dit wegens de vele door 
de  eiseres  gedurende  meer  dan  tien  jaar  gestelde  frauduleuze  handelingen, 
waarvan geen documenten konden worden bewaard of teruggevonden. Het arrest 
wijst  eveneens  erop  dat  het  dossier  uitpuilt  van  beoordelingsmateriaal  betref-
fende die terugkerende handelingen en dat materiaal  blijkt uit getuigenverkla-
ringen,  bekentenissen  van  de  beklaagden,  het  onderzoek  van  de  bankstukken 
over de tegoeden van de eiseres en de door de speurders gevonden of door de 
verweerster tijdens het onderzoek of op de rechtszitting neergelegde stukken.

De appelrechters oordelen voor het overige, op grond van een feitelijke beoor-
deling dat het onderzoek objectief was gevoerd, zowel à charge als à décharge, 
en verwijzen daarvoor naar de talrijke verhoren en confrontaties in het dossier. 
Zij  leiden  daaruit  af  dat  uit  de  dagvaarding  en  de  stukken  van  het  dossier 
waarvan de eiseres inzage heeft gekregen, bleek dat zij voldoende op de hoogte 
was gesteld van het voorwerp van de telastlegging.

Met deze overwegingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De verwerping van een verweermiddel als ongeloofwaardig, miskent op zich-

zelf het vermoeden van onschuld niet dat bij artikel 6.2 Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is gewaarborgd.

Om de inbrengen van geld te betwisten die aan de hand van haar officieel loon 
niet konden worden gerechtvaardigd, heeft de eiseres aangevoerd dat zij inkom-
sten uit een aanvullende beroepsactiviteit of uit een lening had ontvangen.

Het arrest wijst erop dat de eiseres wat dat betreft geen gegevens verschaft aan 
de hand waarvan haar beweringen kunnen worden nagegaan.

Deze vaststelling schendt de aangevoerde verdragsbepaling niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Deels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-
generaal – Advocaten:  mrs. M. Nève, Luik, R. de Béco, Brussel, R. Verstraeten, Brussel 
en M. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 561

2° KAMER - 7 oktober 2009

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN 
VERWONDINGEN - BEGRIP

Om een beklaagde te veroordelen wegens slagen, moet de rechter niet noodzakelijk een 
bewezen letsel vaststellen; het volstaat dat dit  letsel een mogelijk gevolg lijkt van het  
gebruikte geweld. (Artt. 392, 398 en 399, Sw.)

(H. T. B.)

(AR P.09.0723.F)

7 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Close,  afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Leclercq, 
procureur-generaal – Advocaat: mr. R. Duquesne, Marche-en-Famenne.

Nr. 562

2° KAMER - 7 oktober 2009

HERZIENING — ALGEMEEN - ZAAK - NIEUW FEIT - INTREKKING - VOORWAARDE

De  intrekking  van  de  beschuldigingen  tegen  de  verzoeker  tot  herziening  kan  alleen  
aanleiding geven tot herziening, in zoverre een nieuw gegeven de oprechtheid daarvan  
waarschijnlijk maakt1. (Art. 443, eerste lid, 3°, Sv.)

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

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.562. 
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ARREST (vertaling)

(AR P.09.0777.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift,  ondertekend door meester Jacqueline Oosterbosch, advo-

caat  bij  het  Hof  van  Cassatie,  en  op  de  griffie  neergelegd  op  14  mei  2009, 
verzoekt  R.  R.  om de  herziening  van  de  correctionele  veroordeling  die  hem 
wegens verleiding van getuigen was opgelegd, door het in kracht van gewijsde 
gegane arrest van het hof van beroep te Luik van 14 mei 1980. Een eensluidend 
verklaard afschrift van dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.

De eiser voegt bij zijn verzoekschrift een met redenen omkleed gunstig advies 
van meesters Marc Uyttendaele, Denis Bosquet en Dominique Gérard, advocaten 
bij de balie te Brussel, die elk tien jaar op het tableau van de Orde zijn inge-
schreven.

Hij heeft aan de verweerders aanmaningen tot tussenkomst doen betekenen.
Op  de  rechtszitting  van  7  oktober  2009  heeft  afdelingsvoorzitter  Frédéric 

Close  verslag  uitgebracht  en  heeft  procureur-generaal  Jean-François  Leclercq 
geconcludeerd

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd grondde de veroordeling van 

de eiser in hoofdzaak op de beschuldigingen van diens medebeklaagden, die het 
arrest overigens wegens vals getuigenis veroordeelde.

Het verzoekschrift licht toe dat laatstgenoemden bij hun verhoor in 1988 door 
de gerechtelijke politie weliswaar toegaven dat zij  een vals getuigenis hadden 
afgelegd,  maar hebben verklaard dat de eiser hen niet tot vals getuigenis had 
aangezet.

Artikel 443, eerste lid, 3° Wetboek van Strafvordering maakt de ontvankelijk-
heid van de aanvraag tot herziening van de in kracht van gewijsde gegane crimi-
nele en correctionele veroordelingen, afhankelijk van het bestaan van een nieuw 
feit dat zich sedert de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid 
die de veroordeelde niet heeft kunnen aantonen tijdens het geding en waaruit het 
bewijs van zijn onschuld aan alle of aan een gedeelte van de feiten waarvoor hij 
werd veroordeeld, blijkt voort te vloeien.

Volgens de verhoren van 13 en 25 oktober 1988 die door de eiser bij wijze van 
nieuw feit in de zin van de voormelde wettelijke bepaling zijn aangevoerd, heeft 
R. R. geld geboden aan al  wie "interessante  gegevens"  zou aandragen  in  het 
kader  van  de  echtscheidingsprocedure  tegen  zijn  echtgenote.  De  betrokkene 
koppelde de overhandiging van het geld aan de vraag of de aangesprokenen niets 
"abnormaals" in het gedrag van zijn echtgenote hadden opgemerkt. J. M. preci-
seert dat hij in ruil voor het bedrag "[de eiser] op een presenteerblad heeft aange-
reikt wat hij wilde horen".

Het relaas in de voormelde stukken toont aan dat het getuigenis in zodanige 
omstandigheden werd gekocht  dat de opdrachtgever  zich wel degelijk  bewust 
moest zijn van het gekunstelde karakter ervan, waarvan hij zelf de oorzaak was.
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De bewering van J. M. en C. T. volgens welke zij nooit aan R. R. hebben 
gezegd dat hun onthullingen vals waren, kan doen veronderstellen dat laatstge-
noemde niet  de  bedenker  is  van  de  bijzonderheden  die zijn  verschaft  om de 
veronderstelde ontrouw van zijn echtgenote geloofwaardig te maken, maar zij 
spreekt  de  bundel  vermoedens  niet  tegen  die  het  arrest  in  aanmerking  heeft 
genomen om te oordelen dat de verleider bewust heeft gehandeld en zij toont niet 
aan  waarom  de  verleide  getuigen  laatstgenoemde  valselijk  zouden  hebben 
beschuldigd.

De verklaringen die tot staving van het verzoek tot herziening zijn aangevoerd, 
vertonen niet het nieuwe en waarschijnlijke karakter dat bij wet is vereist om dit 
rechtsmiddel te kunnen instellen.

Dictum
Het Hof,
Verklaart het verzoek tot herziening niet ontvankelijk.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter –  Deels  gelijkluidende  conclusie  van  de  h. 
Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 563

2° KAMER - 7 oktober 2009

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BURGERLIJKE PARTIJ - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG - BEGRIP - BESLISSING DIE GEEN 
BESLISSING IN LAATSTE AANLEG IS - VERSTEK

Wanneer  het  vonnis  de  verzekeraar  op  tegenspraak  veroordeelt  om hoofdelijk  met  de 
versteklatende  verzekerde,  beklaagde,  de  schade  te  vergoeden  waarvoor 
laatstgenoemde aansprakelijk was gesteld, volgt daaruit dat de verzekeraar, indien een 
later  vonnis,  op het verzet  dat  de beklaagde op de dag van het  cassatieberoep nog 
steeds kon aantekenen, de beklaagde gedeeltelijk van deze veroordeling zou hebben 
ontslagen, de verzekeraar in dezelfde mate van zijn hoofdelijke veroordeling ontslagen 
wordt; bijgevolg was de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de verzekeraar  
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waarvan het lot aldus met dat van de beklaagde is  
verbonden,  op  de  dag  van  het  cassatieberoep  geen  in  laatste  aanleg  gewezen  
beslissing1. (Art. 416, Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0812.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 25 juni 1997, AR P.96.1687.F, AC, 1997, nr. 300; Cass., 19 mei 2004, AR P.03.1743.F, 
AC, 2004, nr. 269.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-
onele rechtbank te Charleroi, van 23 maart 2009.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De  eiser,  burgerlijke  partij,  heeft  op  7  april  2009 cassatieberoep  ingesteld 

tegen het voormelde vonnis, dat ten aanzien van de verweerder, beklaagde, bij 
verstek en ten aanzien van de verweerster,  die vrijwillig is  tussengekomen in 
haar  hoedanigheid  van  verzekeraar  van  de  verweerder,  op  tegenspraak  is 
gewezen.  Laatstgenoemde heeft  pas op 12 mei 2009 kennis gekregen  van de 
betekening van het bestreden vonnis aan zijn woonplaats op 9 april 2009.

Het cassatieberoep dat vóór het verstrijken van de gewone verzetstermijn is 
ingesteld  is  voorbarig  en  derhalve  niet  ontvankelijk,  in  zoverre  het  tegen  de 
verweerder is gericht.

Het vonnis veroordeelt de verweerster om, hoofdelijk met de verweerder, de 
schade  te  vergoeden  waarvoor  haar  verzekerde  aansprakelijk  was  gesteld. 
Daaruit  volgt  dat,  mocht  een  later  vonnis,  gewezen  op  het  verzet  dat  de 
verweerder  op  de  dag  van  het  cassatieberoep  nog steeds  kon  aantekenen,  de 
verweerder gedeeltelijk van deze veroordeling hebben ontslagen, de verweerster 
in dezelfde mate van haar hoofdelijke veroordeling ontslagen zou zijn geweest.

De beslissing op de tegen de verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ring, wier lot aldus met dat van de verweerder is verbonden, was op de dag van 
het cassatieberoep geen in laatste aanleg gewezen beslissing in de zin van artikel 
416 Wetboek van Strafvordering.

In  zoverre  het  cassatieberoep  tegen  de  veroordeling  van  de  verweerster  is 
gericht is het bijgevolg eveneens niet ontvankelijk.

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

7 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Close,  afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Leclercq, 
procureur-generaal.

Nr. 564

1° KAMER - 8 oktober 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL - 
TERRITORIALE BEVOEGHEIDSBEPALING INGEVOLGE ARTIKEL 3 OF 4 VAN DE TAALWET 
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GERECHTSZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING – TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt voor een rechtbank van het arrondissement  
Brussel,waarvan de territoriale bevoegdheid kan bepaald worden door een plaats welke 
zich  op  het  grondgebied  bevindt  van  de  Vlaamse  gemeenten  buiten  de  Brusselse 
agglomeratie (artikel 3) of door de woonplaats van een verweerder in een gemeente van  
de Brusselse agglomeratie (artikel 4), is taalwijziging slechts mogelijk voor zover artikel 3 
geen toepassing vindt; een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel of een vermelding dat  
de zaak aanhangig is gemaakt op grond van een territoriale bevoegdheid bepaald door 
een plaats welke zich op het grondgebied bevindt van een Vlaamse gemeente van het  
arrondissement Brussel gelegen buiten de Brusselse agglomeratie is hiertoe niet vereist; 
het volstaat dat uit de inleidende akte blijkt dat het aanknopingspunt voor de bepaling van 
de  territoriale  bevoegdheid  gelegen  is  in  een  Vlaamse  gemeente  van  het  
arrondissement1. (Artt. 3, tweede lid, en 4, §1, derde lid, Taalwet Gerechtszaken)

(D. e.a. T. LONDON EXPRESS bvba)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem: 
1.SITUERING
1.1  Verweerster dagvaardde de eiseressen voor  de voorzitter van de rechtbank van 

koophandel te Brussel (zetelend in kort geding) teneinde de staking te horen bevelen van 
concurrerende activiteiten.

1.2 Op de inleidingszitting verzoeken beide eiseressen om een taalwijziging, d.w.z. van 
de Nederlandse naar de Franse taal, verzoek dat bij (tussen)vonnis van 7 maart 2007 niet 
wordt ingewilligd.

2.BESPREKING VAN DE MIDDELEN
Tegen dit vonnis voeren eiseressen een enig middel tot cassatie aan, gebaseerd op twee 

onderdelen.
2.1 In  het  eerste  onderdeel  werpen  eiseressen op dat  hun verzoek  tot  taalwijziging 

(ingevolge schendig van de artikelen 2, 3, 4 (§1), 6 en 42 van de wet op het gebruik der 
talen in gerechtszaken) niet wettig werd afgewezen. Zij vechten meer bepaald aan dat het 
bestreden  vonnis  (met  uitsluiting  van  artikel  4,  dat  de  mogelijkheid  tot  taalwijziging 
bevat)  artikel  3  van  de  taalwet  gerechtszaken  toepast,  hoewel  verweerster  in  haar 
inleidende dagvaarding niet heeft aangegeven of zij haar vordering op het ene dan wel op 
het andere artikel wenste te baseren.

2.1.2 Artikel 42 van de taalwet gerechtszaken bepaalt de Nederlandse, Franse en Duitse 
taalgebieden in de zin van deze wet  (eerste lid) en somt (in het tweede lid) negentien 
gemeenten op waaruit de Brusselse agglomeratie voor de toepassing van deze wet bestaat.

2.1.3  De  artikelen  2  en  3,  tweede  lid,  van  de  taalwet  gerechtszaken  vertolken  het 
principe van de eentaligheid van het Nederlandse taalgebied op gerechtelijk vlak. De bij 
artikel 2 vastgestelde regel is eveneens van toepassing op de vorderingen die (onder meer) 
worden  ingesteld  voor  de  rechtbank  van  koophandel  waarvan  de  zetel  te  Brussel  is 
gevestigd, wanneer een zaak voor de rechtbank aanhangig wordt gemaakt op grond van 
een territoriale bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich op het grondgebied van 
één van de Vlaamse gemeenten gelegen buiten de Brusselse agglomeratie bevindt (artikel 
3, eerste en tweede lid).

2.1.4  Het  ambtsgebied  van  het  gerechtelijk  arrondissement  Brussel  bevat,  naast  de 
Brusselse agglomeratie (die als tweetalig wordt beschouwd) een aantal gemeenten die de 
facto Nederlandstalig zijn en die deel uitmaken  van het Nederlandstalig administratief 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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arrondissement Halle-Vilvoorde.2

2.1.5 In de voorliggende betwisting is eerste eiseres woonachtig in Grimbergen (d.w.z. 
buiten  de  Brusselse  agglomeratie,  maar  binnen  het  arrondissement  Brussel).  Tweede 
eiseres is gevestigd in Ganshoren (d.w.z. binnen de Brusselse agglomeratie en eveneens 
binnen  het  arrondissement  Brussel).  Hoewel  de  beide  eiseressen  aldus  binnen  het 
arrondissement Brussel gevestigd zijn, woont één van hen buiten en een andere binnen de 
Brusselse agglomeratie, en is de Brusselse rechtbank dus zowel "extra als intra muros" 
bevoegd.3

2.1.6  Artikel  3,  tweede  lid,  van  de  taalwet  gerechtszaken  stipuleert  dat  voor  de 
gemeenten die binnen het arrondissement Brussel doch buiten de agglomeratie Brussel 
vallen de taalregeling geldt zoals die de niet Brusselse rechtbanken van het Rijk beheerst, 
d.w.z. eentaligheid van de rechtbank.4 Vereist is wel dat de zaak voor een rechtbank van 
het  arrondissement  Brussel  wordt  aanhangig  gemaakt  op  grond  van  een  territoriale 
bevoegdheid  bepaald  door  een  plaats  die  zich  op  het  grondgebied  van  een  van  de 
(Vlaamse) gemeenten gelegen buiten de Brusselse agglomeratie bevindt. Dit noemt men 
de bevoegdheid "extra muros".5

 De bevoegdheid "intra muros" richt zich op situaties gelokaliseerd in de gemeenten die 
binnen de Brusselse agglomeratie vallen, met andere woorden waar de rechtbanken van 
het arrondissement Brussel territoriaal bevoegd zijn voor een plaats die zich op het grond-
gebied van de negentien gemeenten van Brussel bevindt. Hier is artikel 4 van de taalwet 
gerechtszaken  van  toepassing,  dat  uitgaat  van  tweetaligheid  van  de  Brusselse  recht-
banken6 en waarbij – indien de verweerder woonachtig is binnen de negentien gemeenten 
bedoeld in artikel 42 van de taalwet gerechtszaken – naar keuze van de eiser kan gedag-
vaard worden in het Frans dan wel in het Nederlands.

Wanneer de Brusselse rechtbank op grond van haar bevoegdheid "intra muros" wordt 
gevat, kan elke verweerder – vóór alle verweer en alle exceptie, en ongeacht zijn woon-
plaats7 – de taalwijziging vragen (wat door de rechter kan worden geweigerd indien uit de 
elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een toereikende kennis bezit van de taal 
gebruikt voor het opmaken van de akte tot inleiding van het geding).

2.1.7 Waar de taalwet gerechtszaken in principe een wet is die de respectievelijke situa-
ties  eigenlijk  compartimentaliseert  op  basis  van  een  exclusief  gebruik  van  de  ene  of 
andere landstaal8, behoeft deze regel enkel aanvulling wat Brussel betreft, gelet op ener-
zijds het tweetalig karakter  van de rechtbank binnen de agglomeratie  en anderzijds de 
aanwezigheid van een arrondissement dat zich buiten die agglomeratie in eentalig Neder-
lands taalgebied bevindt.

De initiële keuze daarbij voor de taal van de partij die in een eentalig gebied gevestigd 

2 C. DE BUSSCHERE, "Brussel intra muros en Brussel extra muros. Enkele toepassingen van artikel 3, 
lid 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken", Not. Fisc. M. 1999, afl. 
8, (183) 184, nr. 2.
3 C. DE BUSSCHERE, O.C., 184, nr. 2.
4 L. LINDEMANS en M. VAN REYBROUCK, "Commentaar bij art. 3 Wet 15 juni 1935", Gerechtelijk recht, 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. 
(december 2001), p. 2, nr. 2.
5 L. LINDEMANS, “Taalgebruik in gerechtszaken” in  Algemene Praktische Rechtsverzameling, Gent, 
Story-Scientia, 1973, p. 56, nr. 90.
6 C. DE BUSSCHERE, "Territoriale bevoegdheid en toepassing van de taalwetgeving inzake de gerechte-
lijke aanstelling van een beheerder over een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nala-
tenschap", RW, 1999-2000, nr. 8, (241) 242, nr. 6.
7 Cass., 20 april 1989, AC, 1988-89, nr. 475 (966) 968.
8 Art. 1-2bis, taalwet gerechtszaken.
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is9, benadrukt het in principe tweetalig of taalkundig neutraal karakter van de inwoners 
van de Brusselse agglomeratie.10 Dit verklaart m.i. ook waarom artikel 4 van de taalwet 
gerechtszaken  pas  van  toepassing  is  "behoudens  de  gevallen  van  artikel  3",  m.a.w. 
wanneer dat artikel niet van toepassing is. 

2.1.8 Artikel  6 van de taalwet  gerechtszaken  behandelt  de situatie waarin meerdere 
verweerders  voor  de Brusselse  rechtbanken  moeten  gedagvaard  worden.  De taalkeuze 
hangt dan af van de taal van de meerderheid. In geval van gelijkheid kiest de eiser. Nu 
artikel  6 uitdrukkelijk naar artikel  4 verwijst  i.v.m. haar toepassingsgebied,  vindt deze 
regeling enkel toepassing voor de Brusselse rechtbanken wanneer zij op grond van hun 
bevoegdheid "intra muros" als tweetalige rechtbank optreden.11 Voor de rechtbanken in 
andere arrondissementen is er in dat geval immers geen probleem: de territoriale bevoegd-
heid wordt ingeval van verschillende verweerders bepaald door de eiser conform artikel 
624 van het Gerechtelijk Wetboek, en de te gebruiken taal vloeit noodzakelerwijze voort 
uit de gekozen rechtbank, naargelang het taalgebied van haar zetel. Dergelijke toepassing 
geldt eveneens voor de Brusselse rechtbanken, optredend als exclusief Nederlandstalige 
rechtbanken op grond van hun bevoegdheid "extra muros". De in de Brusselse agglome-
ratie wonende verweerder wordt daarbij niet in aanmerking genomen, wanneer de mede-
verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied.12

2.1.9 Waar schijnbaar de situatie van meerdere verweerders, waarvan er één of meer 
binnen  de  Brusselse  agglomeratie  gevestigd  zijn,  geregeld  wordt  in  artikel  4  van  de 
taalwet  gerechtszaken,  stelt  zich  daarbij  evenwel  een probleem wanneer  de  Brusselse 
rechtbank zowel  op grond van haar bevoegdheid "intra  muros" als op grond van haar 
bevoegdheid  "extra  muros"  wordt  gevat.  Enkel  de  eerste  bevoegdheid  geeft  immers 
aanleiding tot taalkeuze/taalwijziging, terwijl in het tweede geval de Brusselse rechtbank 
zal zetelen als exclusief Nederlandstalige rechtbank en taalkeuze sowieso uitgesloten is.13 
Naargelang de eiser zijn vordering instelt voor de Brusselse rechtbank "intra muros" dan 
wel "extra muros" verschillen aldus de gevolgen bij dergelijke samenlopende bevoegd-
heden.

2.1.10 Dat de eiser daarbij in zijn dagvaarding zou moeten duidelijk maken op welke 
grond  hij  zich  beroept  voor  de  taal  van  de  rechtspleging,  d.w.z.  op  artikel  3  ("extra 
muros") of op artikel 4 en 6 ("intra muros") kan m.i. niet weerhouden worden14 nu daar-
door voorwaarden aan de artikelen 3 en/of 4 worden toegevoegd en de tekst van de wet 
geen uitdrukkelijke vermelding van de wetsbepaling waarop de eiser zich in de gedingin-
leidende dagvaardig steunt, veronderstelt.

Het komt mij dan ook voor dat de opbouw van de taalwet gerechtszaken eerder uitgaat 
van de voorrang in hoofde van artikel 3 ten opzichte van artikel 415, uit de aanhef waarvan 
volgt dat de toepassing ervan pas wordt gebezigd wanneer artikel 3 niet toepasselijk is.16

Hieruit  volgt  m.i.  dat  wanneer  de  samenlopende  bevoegdheid  van  de  Brusselse 

9 Cass., 28 maart 1985, JT., 1985, 684.
10 M.  MAHIEU,  noot  onder  Cass.,  28  maart  1985, JT.,  1985,  (684);  G.  CLOSSET-MARCHAL, 
"Considérations sur l'emploi des langues devant les juridictions civiles, commerciales et du travaul 
du premier degré", Ann. dr. Louvain 1989, (173) 189.
11 L. LINDEMANS en M. VAN REYBROUCK, "Commentaar bij  art. 6 Wet 15 juni 1935",  Gerechtelijk 
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
losbl. (december 2001), p. 3.
12 L. LINDEMANS en M. VAN REYBROUCK, O.C., p. 3.
13 G. CLOSSET-MARCHAL, O.C., (173) 182.
14 L. LINDEMANS, “Taalgebruik in gerechtszaken” in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Gent, 
Story-Scientia, 1973, p. 57, nr. 91.
15 G. CLOSSET-MARCHAL, O.C., (173) 180.
16 Cass., 4 mei 1984, AC, 1983-84, nr. 510 (1155).
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rechtbank  "extra  muros"  (artikel  3)  dan  wel  "intra  muros"  (artikel  4)  voorligt,  de 
taalwijziging  slechts  mogelijk  is  wanneer  artikel  3  van  de  taalwet  gerechtzaken  geen 
toepassing vindt.

Een expliciete verwijzing naar de bevoegdheid op grond van dit laatste artikel bij het 
aanhangig maken van een zaak voor  een rechtbank van het arrondissement  Brussel is 
hiertoe dan ook niet  vereist  en zou bovendien een toepassingsvoorwaarde  aan de wet 
toevoegen.

2.1.11  Ik  meen  dan ook  dat  het  eerste  onderdeel  op een  verkeerde  rechtsopvatting 
berust en derhalve faalt naar recht.

(...)

3. CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST

(AR C.07.0262.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  7  maart  2007 in  hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in 
kort geding.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

der talen in gerechtszaken, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in 
het  Nederlands  gevoerd  wanneer  een  zaak  voor  een  Brusselse  rechtbank 
aanhangig  wordt  gemaakt  op  grond  van  een  territoriale  bevoegdheid  bepaald 
door  een  plaats  welke  zich  op  het  grondgebied  van  de  Vlaamse  gemeenten 
bevindt, gelegen buiten de Brusselse agglomeratie.

2. Krachtens artikel 4, §1, derde lid, van voormelde wet, kan elke verweerder, 
behoudens de gevallen bedoeld in artikel 3, vragen dat de rechtspleging wordt 
voortgezet  in de andere taal dan die welke voor het opmaken van de akte tot 
inleiding van het geding werd gebruikt.

3.  Hieruit  volgt  dat  wanneer  een  zaak  aanhangig  wordt  gemaakt  voor  een 
rechtbank van het arrondissement Brussel, waarvan de territoriale bevoegdheid 
kan bepaald worden door een plaats welke zich op het grondgebied bevindt van 
de Vlaamse gemeenten buiten de Brusselse agglomeratie (artikel 3) of door de 
woonplaats van een verweerder in een gemeente van de Brusselse agglomeratie 
(artikel 4), taalwijziging slechts mogelijk is voor zover artikel 3 geen toepassing 
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vindt.
Een uitdrukkelijke verwijzing naar  artikel  3 of een vermelding dat de zaak 

aanhangig is gemaakt op grond van een territoriale bevoegdheid bepaald door 
een plaats welke zich op het grondgebied bevindt van een Vlaamse gemeente 
van  het  arrondissement  Brussel  gelegen  buiten  de  Brusselse  agglomeratie  is 
hiertoe niet vereist. Het volstaat dat uit de inleidende akte blijkt dat het aankno-
pingspunt voor de bepaling van de territoriale  bevoegdheid gelegen is  in een 
Vlaamse gemeente van het arrondissement.

4. Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

8 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 565

1° KAMER - 8 oktober 2009

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL - 
VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - VERSNELDE EN BIJZONDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKHEID

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - BURGELIJKE ZAKEN - TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935) - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING 
- UITSPRAAK VAN DE BESLISSING DIE GELDT ALS BETEKENING - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP - 
GELIJKHEID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BURGERLIJKE ZAKEN - TAALGEBRUIK - 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL - 
VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING DIE GELDT ALS BETEKENING - 
TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP - GELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - 
TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING DIE GELDT ALS 
BETEKENING - TERMIJN - CASSATIEBEROEP - GELIJKHEID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET 
GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 



2258 HOF VAN CASSATIE 8.10.09 - Nr. 565 

AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL - 
VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING DIE GELDT ALS BETEKENING - 
TERMIJN - CASSATIEBEROEP - GELIJKHEID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF 
- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º Uit de tekst van de artikelen 4 en 6 van de Taalwet gerechtszaken volgt dat de hierin 
uitgewerkte versnelde en bijzondere procedure van toepassing is op de afhandeling van 
de  incidenten  van  taalwijziging  aldaar  opgenomen1.  (Artt.  4,  §2,  en  6,  §2,  Taalwet 
Gerechtszaken)

2º, 3°, 4° en 5° Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de regeling van artikel 
4, §2, en 6, §2, van de Taalwet gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  
schendt  doordat zij  de termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan  
vanaf het ogenblik van de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele  
procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of 
de kennisgeving van de beslissing, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof2.  
(Artt. 4, §2, en 6, §2, Taalwet Gerechtszaken; Artt. 10 en 11, Gw. 1994)

(B. T. CENTEA nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0364.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 april 2008 gewezen door 

de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 In  de  geannoteerde  zaak,  waarin  eiseres  opkwam  tegen  de  afwijzing  van  haar  verzoek  tot 
taalwijziging door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, heeft het O.M. overeenkomstig artikel 
1097 Ger.W.  ambtshalve  een middel  van niet-ontvankelijkheid opgeworpen wegens laattijdigheid 
van het cassatieberoep op grond van artikel 1073 Ger.W.. Waar m.b.t. de vraag om de rechtspleging 
in een andere taal voort te zetten de artikelen 4, §2, en 6, §2, van de taalwet gerechtszaken bepalen 
dat de rechter daaromtrent op staande voet uitspraak doet en dat de uitspraak van de beslissing, zelfs 
in afwezigheid van de partijen, geldt als betekening, dateerde het bestreden vonnis in deze van 28 
april 2008, terwijl de voorziening in cassatie werd neergelegd ter griffie op 12 augustus 2008 (met 
betekening aan de andere partijen op 31 juli  2008). In haar memorie  van wederantwoord voerde 
eiseres  hiertegen  aan  dat  voormelde  bepalingen  van  de  taalwet  gerechtszaken  afwijken  van  het 
gemeen recht, zodat ze op beperkende wijze moeten worden uitgelegd, waarbij een onderscheid dient 
te worden gemaakt naargelang de grond van de weigering tot taalwijziging, meer bepaald op basis 
van de al dan niet voldoende of toereikende kennis van de taal door verweerders. In zover dit niet het 
geval  zou  zijn,  wierp  eiseres  op  dat  deze  wetsbepalingen  (juncto  art.  1073  Ger.W.)  leiden  tot 
discriminatie doordat ze, bij de bepaling van de cassatietermijn, het gelijkheidsbeginsel evenals de 
rechten  van  verdediging  schenden,  waarbij  de  betekening  (bij  deurwaardersexploot)  of  de 
kennisgeving (bij gerechtsbrief) onmiskenbaar een informatiewaarborg en een rechtswaarborg bieden 
die  niet  bestaat  bij  de  gewone  uitspraak van  de  beslissing.  Vanuit  voormelde  benadering,  hierin 
ondersteund door het standpunt en de conclusie ter zitting van het O.M., heeft het Hof, alvorens recht 
te  doen,  geoordeeld  een  prejudiciële  vraag  hierover  aan  het  Grondwettelijk  Hof  te  moeten 
overleggen.
2 Ibid.
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- de artikelen 4, §1 en 6, §1 en §2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtzaken.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het verzoek tot taalwijziging uitgaande van eiseres en de 

partij opgeroepen in bindendverklaring van het tussen te komen arrest ongegrond en zegt 
voor recht dat de procedure in de Nederlandse taal zal worden verder gezet.

Het verantwoordt zijn beslissing o.a. met de overwegingen dat:
"(...) dat het geschil thans beperkt blijft tot het beantwoorden van de vraag in welke taal 

de procedure thans dient te worden verder gezet;  (...)  dat thans de dagvaarding in het 
Nederlands werd opgesteld; dat beide verweerders (te weten de eiseres en de partij opge-
roepen in bindendverklaring van het tussen te komen arrest) de taalwijziging vragen; de 
vraag tot wijziging van de taal der rechtspleging dient steeds te worden gedaan voor alle 
verweer of exceptie, zelfs van onbevoegdheid, zowel voor de gerechten van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd als voor de gerechten van 
eerste aanleg die hun zetel hebben in een ander arrondissement (de artikelen 2, 4 en 7 
Taalwet Gerechtszaken) (...); (...) de vraag tot taalwijziging ontvankelijk is; dat (verweer-
ster) zich verzet tegen de taalwijziging; dat (de partij opgeroepen in bindendverklaring 
van het tussen te komen arrest) woonachtig is te Beersel (extra muros); dat het verzoek tot 
taalwijziging niet wordt toegestaan".

Grieven 
Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken, behoudens de gevallen van artikel 3 van die wet, wordt het gebruik der 
talen, voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gelegen als volgt geregeld: de akte van 
inleiding van het geding wordt in het Frans gesteld, indien de verweerder woonachtig is in 
het Frans taalgebied, in het Nederlands indien de verweerder woonachtig is in het Neder-
lands  taalgebied,  in  het  Frans  of  het  Nederlands,  ter  keuze  van  de  eiser,  indien  de 
verweerder  woonachtig  is  in  een  gemeente  van  de  Brusselse  agglomeratie  of  geen 
gekende woonplaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte 
tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en exceptie, zelfs van 
onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.

Overeenkomstig artikel  6,  §1,  van  voormelde  wet,  wordt  wanneer  in  dezelfde zaak 
verscheidene verweerders zijn en, krachtens voormeld artikel 4, de akte tot inleiding van 
het  geding  in  het  Frans  of  in  het  Nederlands  moet  gesteld  worden  naar  gelang  de 
verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied, de ene 
of de andere van die talen gebruikt voor het opstellen van de akte naar gelang dat de 
meerderheid van de verweerders in het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied 
woonachtig is; in geval van gelijkheid, wordt de akte tot inleiding van het geding in het 
Frans of in het Nederlands gesteld volgens de keuze van de eiser.

Overeenkomstig  artikel  6,  §2,  van  dezelfde  wet,  wordt,  wanneer  in  dezelfde  zaak 
verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de keuze van de taal der rechtsple-
ging aan de verweerder behoort, de taal gebruikt die door de meerderheid wordt gevraagd. 
In geval van gelijkheid, duidt de rechter zelf de taal aan waarin de rechtspleging moet 
voortgezet worden, daarbij rekening houdende met de noodwendigheden van de zaak.

Uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat, wanneer in de procedure 
meerdere verweerders zijn, zij moet worden verdergezet in de taal van de akte tot inlei-
ding van het geding, behoudens wanneer de meerderheid van de verweerders de taalwijzi-
ging vraagt.  Voor het bepalen of de meerderheid van de verweerders  de taalwijziging 
vraagt, dient rekening gehouden met alle verweerders, ongeacht hun woonplaats.
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Het bestreden vonnis stelt vast dat in deze procedure twee partijen werden gedagvaard 
door  de eisende partij,  zijnde verweerster,  en dat  beide verwerende  partijen,  te weten 
eiseres en de partij opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring van het tussen te komen 
arrest, de taalwijziging vragen.

Door  vervolgens  het  verzoek  tot  taalwijziging  te  weigeren  op  grond  dat  "eerste 
verweerder woonachtig is te Beersel (extra muros)", ofschoon dit verzoek uitging van de 
meerderheid van de verweerders, schendt het bestreden vonnis de in de hoofding aange-
wezen wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken, hierna Taalwet gerechtszaken, wordt, behoudens de gevallen 
van  artikel  3,  het  gebruik  der  talen  voor  geheel  de rechtspleging in  betwiste 
zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondisse-
ment Brussel is gevestigd, als volgt geregeld.

De akte  tot  inleiding van het  geding wordt  in  het  Frans  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 Brusselse agglomeratie of geen gekende woonplaats in België 
heeft.

De rechtspleging wordt voortgezet  in de taal  der akte tot  inleiding van het 
geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbe-
voegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.

De tweede paragraaf van voormeld artikel voorziet dat de bij de vorige alinea 
voorziene aanvraag mondeling wordt gedaan door de verweerder die in persoon 
verschijnt; zij wordt schriftelijk ingediend, wanneer de verweerder bij lasthebber 
verschijnt. Het geschrift moet van de hand zijn van verweerder en door hem zelf 
ondertekend; het blijft aan het vonnis gehecht.

De rechter doet op staande voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in 
te gaan, indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een toerei-
kende kennis bezit der taal, gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van 
het geding. De beslissing van de rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is 
voor verzet noch voor beroep vatbaar. Zij is uitvoerbaar op de minuut en voor 
registratie, zonder andere rechtspleging noch vormvereisten; de uitspraak van de 
beslissing, zelfs in afwezigheid van partijen, geldt als betekening.

2.  Krachtens  artikel  6,  §2,  van  voormelde  Taalwet  wordt,  wanneer  er  in 
dezelfde zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de keus van 
de taal der rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal gebruikt die door de 
meerderheid wordt gevraagd. Evenwel kan de rechter weigeren op die aanvraag 
in  te  gaan,  indien  uit  de  elementen  van  de  zaak  blijkt  dat  de  verweerders 
voldoende de taal kennen, die werd gebruikt voor het opmaken van de akte tot 
inleiding van het geding. In geval van gelijkheid, duidt de rechter zelf de taal aan 
waarin de rechtspleging moet voortgezet worden, daarbij rekening houdende met 
de noodwendigheden der zaak.
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Zijn beslissing moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor 
beroep vatbaar  en is  uitvoerbaar  op de minuut  en voor de registratie,  zonder 
enige andere rechtspleging noch vormvereiste.  De uitspraak van de beslissing 
geldt als betekening, zelfs in geval van afwezigheid der partijen.

3. Uit de tekst van voormelde artikelen 4 en 6 volgt dat de hierin uitgewerkte 
versnelde en bijzondere procedure van toepassing is op de afhandeling van de 
incidenten van taalwijziging aldaar opgenomen.

4. De vraag rijst of de regeling van artikel 4, §2, en 6, §2, van de Taalwet 
gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat  zij  de 
termijn voor het instellen van een cassatieberoep doet ingaan vanaf het ogenblik 
van de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele proce-
dures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of 
de kennisgeving van de beslissing. 

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere  uitspraak aan tot  het  Grondwettelijk Hof uitspraak zal 

hebben gedaan over de volgende vraag:
"Schenden de artikelen 4, §2, en 6, §2 van de wet op het gebruik der talen in 

gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij de termijn voor 
het instellen van een cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf het ogen-
blik  van  de uitspraak,  zelfs  in  afwezigheid  van de  partijen,  terwijl  in  civiele 
procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de beteke-
ning of de kennisgeving ervan?"

8 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 566

1° KAMER - 8 oktober 2009

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
UITZONDERING OP DE REGELS BETREFFENDE HET BEWIJS MET GESCHRIFT - VERBINTENIS UIT 
ONEIGENLIJK CONTRACT - EENZIJDIGE BELOFTE - BEGRIP

2º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT ONEIGENLIJK CONTRACT - UITZONDERING OP DE REGELS 
BETREFFENDE HET BEWIJS MET GESCHRIFT - EENZIJDIGE BELOFTE - BEGRIP

1º en 2° Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van de wetsbepaling 
krachtens welke de regels betreffende het bewijs met geschrift uitzondering lijden.  (Art. 
1348, eerste lid en tweede lid, 1°, B.W.)

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

ARREST
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(AR C.08.0316.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 7 februari  2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 1315, 1316, 1341, in de versie van toepassing zowel vóór als na de 

wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 1348 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3 van de wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 

1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
In  de  bestreden  beslissing  verklaart  het  hof  van  beroep  het  hoger  beroep  van  de 

verweerders  ontvankelijk  en  gedeeltelijk  gegrond,  verklaart  het  de  vordering  van  de 
verweerders gegrond en veroordeelt het dienvolgens de eiser tot betaling van 24.045,67 
euro, bedrag te vermeerderen met de interest. Het hof van beroep 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:

"4. de gegrondheid van het hoger beroep
4.1. De (verweerders) weten zich gegriefd door de machtiging aan (de eiser) tot bewijs-

levering, door alle middelen van recht, van het feit 'dat hij in november 1991 in contanten 
het bedrag van 970.000 frank (thans 24.045,67 euro) aan François De Boeck te zijnen 
huize heeft betaald'.

4.2. De (verweerders) argumenteren dat de eerste rechter door het getuigenbewijs toe te 
laten inzake de betaling van een bedrag van 24.045,67 euro de bepaling van artikel 1341 
van het Burgerlijk Wetboek heeft  miskend,  ten onrechte oordelend dat het  bewijs  van 
louter materiële feiten door middel van getuigen (...) steeds (is) toegelaten.

4.3. Het bewijs van 'betaling' is het bewijs van een rechtshandeling waarop artikel 1341 
(oud) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is: gelet op het feit dat (de eiser) erkent 
een 'eenzijdige belofte' te hebben gedaan om het geld terug te betalen (...) en hij erkent in 
het kader van deze terugbetalingsverplichting te zijn overgegaan tot 5 betalingen in 1989, 
brengt dit met zich dat een getuigenbewijs inzake de betaling niet toegelaten is voor een 
bedrag (boven) 3.000 frank (thans 74,37 euro) (bij wet van 10 december 1990 gebracht op 
15.000 frank (thans 371,84 euro), doch niet van toepassing op bestaande verbintenissen).

4.4. Het bewijs van de betaling van 24.045,67 euro door getuigen is dan ook niet toege-
laten.

4.5. Het argument van (de eiser) dat het bewijs van de rechtshandeling van de verbin-
dende  eenzijdige  belofte  niet  valt  onder  de  bewijsregeling  van  artikel  1341  van  het 
Burgerlijk Wetboek aangezien de eenzijdig verbindende belofte eerder dient gekwalifi-
ceerd  te  worden  als  een oneigenlijk  contract  en overeenkomstig  artikel  1348 van  het 
Burgerlijk Wetboek het getuigenbewijs wel toegelaten is, kan aan het hoger staande geen 
afbreuk doen: het door (de eiser) aangeboden getuigenbewijs - waartoe hij door de eerste 
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rechter werd  gemachtigd  - strekt  er immers  niet  toe om het bestaan van  de eenzijdig 
verbindende belofte te bewijzen, doch om een door hem beweerdelijk verrichte betaling te 
bewijzen.

4.6. Het hoger beroep gericht tegen de machtiging tot het getuigenbewijs is dan ook 
gegrond,  zodat  het bestreden vonnis  op dit  punt dient te worden  tenietgedaan.  Nu de 
overige grieven inzake de gegrondheid en/of de opportuniteit van de machtiging tot het 
getuigenbewijs  niet tot  een ruimere hervorming aanleiding kunnen geven,  dienen deze 
niet te worden beoordeeld.

4.7. Onder verwijzing naar de devolutieve werking van het hoger beroep vorderen (de 
verweerders) dat het (hof van beroep) (de eiser) zou veroordelen tot betaling van de som 
van 24.045,67 euro, meer de rente aan 7 pct. op dit bedrag vanaf 1 december 1991 en 
vanaf 1 januari 2007 aan 6 pct. tot de datum van algehele betaling.

4.8. Nu hoger werd geoordeeld dat de door de eerste rechter in het bestreden vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel niet wordt bevestigd en de beoordeling van de vordering 
van (de verweerders)  niet  onderhevig is aan het resultaat van welkdanige onderzoeks-
maatregel  bevolen  door  de  eerste  rechter,  is  er  geen  grondslag  om de  zaak  terug  te 
verwijzen naar de eerste rechter en dient het (hof van beroep) ingevolgde de devolutieve 
werking van het hoger beroep de vordering van (de verweerders) te beoordelen".

Wat de gegrondheid van de door de verweerders gestelde vordering betreft, stelt het hof 
van beroep vast dat de eiser niet betwist 1.000.000 frank te hebben ontvangen van wijlen 
F.D. en dat hij evenmin zijn plicht tot terugbetaling van die som betwist (blz. 6, punt 5.4., 
van het bestreden arrest). Het hof van beroep verklaart de vordering van de verweerders 
tot terugbetaling van 24.045,67 euro gegrond onder meer op de vaststelling dat voor de 
door de eiser aangevoerde bevrijdende betaling geen schriftelijk bewijs kan worden voor-
gelegd (blz. 6, punt 5.7., van het bestreden arrest).

Grieven
1. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en dat, omgekeerd, hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan 
van de verbintenis heeft teweeg gebracht. Ook luidens artikel 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

Het totstandkomen of het bestaan van een verbintenis en het tenietgaan ervan, zijn aan 
dezelfde bewijsregels onderworpen.

De regels betreffende het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de vermoedens, 
de bekentenis van partijen en de eed, zijn, aldus artikel 1316 van het Burgerlijk Wetboek, 
vastgelegd in de artikelen 1317 tot 1369 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1341, eerste lid, in de versie die van toepassing was vóór de wijziging ervan bij 
een wet van 10 december 1990, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een 
notaris of een onderhandse akte, moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de 
waarde van 3.000 frank te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen, en 
dat het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten 
en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren vóór, tijdens of sinds het opmaken te zijn 
gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan 3.000 frank. Uit dat 
artikel volgt met andere woorden dat een geschrift dat ondertekend is, vereist is voor het 
bewijs van zaken die de som van 3.000 frank te boven gaan. Het bedrag van 3.000 frank 
werd door artikel 1 van de wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 1341, 
eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van het 
Burgerlijk  Wetboek  op  15.000  frank  gebracht.  Die  wijziging  is  luidens  artikel  3  van 
diezelfde wet  niet van toepassing op de rechtshandelingen verricht vóór de datum van 
haar inwerkingtreding op 2 januari 1991.
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De regel  van  artikel  1341  (en  van  de  artikelen  1342 tot  1346)  van  het  Burgerlijk 
Wetboek lijdt  krachtens  artikel  1348,  eerste  lid,  van  dat  wetboek  uitzondering in  alle 
gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan. Die uitzondering is luidens 
het tweede lid van die bepaling van toepassing onder meer op verbintenissen die ontstaan 
uit oneigenlijke contracten.

Uit artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek volgt aldus dat verbintenissen die ontstaan 
uit oneigenlijke contracten door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen en 
vermoedens,  kan worden geleverd.  De regels met betrekking tot het schriftelijk bewijs 
neergelegd in o.m. artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek zijn dus niet van toepassing 
op het bewijs van oneigenlijke contracten, noch wat betreft het bestaan ervan, noch wat 
betreft het tenietgaan ervan.

2. Het hof van beroep stelt vast dat de verweerders de algemene legatarissen zijn van 
wijlen F.D. (blz. 3, punt 1.1., van het bestreden arrest), dat uit stuk 1 van de verweerders 
blijkt  dat F.D. op 20 februari  1989 een bankcheque heeft  aangekocht ten bedrage van 
1.000.000 frank die werd overgemaakt aan notaris M. te Erpe-Mere en waarop de vermel-
ding "Lening (eiser)" werd aangebracht (blz. 3, punt 1.2., van het bestreden arrest), en dat 
de verweerders de terugbetaling van voornoemd bedrag vorderen (blz. 3, punten 1.5. en 
1.6., blz. 5, punt 5.1. en blz. 6, punt 5.6., van het bestreden arrest).

Het hof van beroep overweegt dat de verweerders zich gegriefd voelen door de machti-
ging verleend door de eerste rechter aan de eiser tot bewijslevering door alle middelen van 
recht van het feit dat hij in november 1991 in contanten het bedrag van 970.000 frank 
heeft  terugbetaald aan wijlen F.D. ten zijne huize (blz. 4, punt 4.1.,  van het bestreden 
arrest).

Het hof van beroep verklaart die grief van de verweerders gegrond (blz. 5, punt 4.6., 
van het bestreden arrest) op grond van de overwegingen dat:

- het bewijs van betaling het bewijs van een rechtshandeling is waarop artikel 1341 van 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing is (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest);

- artikel "1341 (oud) van het Burgerlijk Wetboek" van toepassing is, d.i. in de versie 
zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, wijzi-
ging die volgens het hof van beroep niet van toepassing is op bij de inwerkingtreding 
ervan bestaande verbintenissen (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest),

- gelet op het feit dat de eiser erkent een eenzijdige belofte te hebben gedaan om het 
geld terug te betalen en erkent in het kader daarvan in 1989 vijf betalingen te hebben 
gedaan, het getuigenbewijs inzake de betaling niet toegelaten is (blz. 4, punt 4.3., van het 
bestreden arrest),

- het bewijs van de betaling van 24.045,67 euro door getuigen dan ook niet toegelaten 
is (blz. 4, punt 4.4., van het bestreden arrest),

- het argument van de eiser dat het bewijs van de rechtshandeling van de verbindende 
eenzijdige belofte niet valt onder de bewijsregeling van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek  aangezien  de  eenzijdig  verbindende  belofte  eerder  dient  gekwalificeerd  te 
worden als een oneigenlijk contract en overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek het getuigenbewijs wel toegelaten is, daaraan geen afbreuk doet aangezien het 
getuigenbewijs waartoe de eiser door de eerste rechter werd gemachtigd, niet ertoe strekt 
het  bestaan van de eenzijdige belofte te bewijzen,  maar  ertoe strekt  een door de eiser 
beweerdelijk  verrichte  betaling te  bewijzen  (blz.  4  en 5,  punt  4.5.,  van het  bestreden 
arrest).

2.1. Door op het door de eiser gedane aanbod tot bewijs van terugbetaling in november 
1991 artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen in de versie zoals van toepas-
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sing vóór de wijziging ervan bij wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 
1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, miskent het hof van beroep de artikelen 1 en 3 van die wet en 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.2. Uit de vaststellingen en overwegingen van het hof van beroep volgt dat het hof van 
beroep aanneemt dat de terugbetalingsverplichting van de eiser steunt op een door hem 
gedane eenzijdige belofte (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest).

De  eenzijdige  (verbindende)  belofte  is  een  oneigenlijk  contract  waarop  krachtens 
artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek niet de regels inzake het schriftelijk bewijs zoals 
vervat in (o.m.) artikel 1341 van toepassing zijn, maar dat kan bewezen worden door alle 
middelen  van  recht.  Die  vrije  bewijsregeling  geldt,  anders  dan  het  hof  van  beroep 
oordeelt, niet enkel voor het totstandkomen en het bestaan van het oneigenlijke contract, 
maar ook voor het tenietgaan ervan, bv. door betaling.

Het hof van beroep beslist op grond van de hierboven aangehaalde overwegingen dan 
ook niet wettig dat het hoger beroep van de verweerders, dat gericht is tegen de machti-
ging die de eerste rechter aan de eiser verleende om met  alle middelen van recht het 
bewijs van terugbetaling en dus het bewijs van het tenietgaan van een oneigenlijk contract 
te leveren, gegrond is (schending van de artikelen 1315, 1316, 1341, in de versie van 
toepassing zowel vóór als na de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 
1348 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

3. De inwilliging van het middel leidt ook tot de vernietiging van de als gevolg van de 
devolutieve werking van het hoger beroep genomen beslissing over de gegrondheid van 
de vordering van de verweerders, beslissing die onder meer ook steunt op een toepassing 
van de regels inzake het schriftelijk bewijs (blz. 5, punten 4.8. en 5. en blz. 6, inzonder-
heid punt 5.7., van het bestreden arrest).

Conclusie
Het hof van beroep verklaart  het hoger beroep van de verweerders gericht tegen de 

machtiging tot het getuigenbewijs verleend door de eerste rechter, niet wettig gegrond 
(schending van de artikelen 2, 1315, 1316, 1341, in de versie van toepassing zowel vóór 
als na de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 en 2 van de wet van 10 december 1990 
tot wijziging van de artikelen 1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 
1950 en 2074, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Krachtens  artikel  1341,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  voor de 

wijziging ervan bij de wet van 10 december 1990, moet een akte voor een notaris 
of een onderhandse akte worden opgemaakt van alle zaken die de som of de 
waarde  van  drieduizend  frank  te  boven  gaan,  zelfs  betreffende  vrijwillige 
bewaargevingen.

Bij artikel 1 van de wet van 10 december 1990, werd het bedrag van 3.000 
frank gebracht op 15.000 frank en krachtens artikel 3 van die wet is die wijziging 
niet van toepassing op rechtshandelingen verricht vóór de datum van de inwer-
kingtreding van die wet op 2 januari 1991.

2. Daaruit volgt dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het arrest artikel 
1341 van het Burgerlijk Wetboek heeft toegepast in zijn versie vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 10 december 1990, niet tot cassatie kan leiden nu het bedrag 
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van de betaling waarvan de eiser het bewijs met getuigen nastreeft, 24.045,67 
euro bedraagt en derhalve zowel het bedrag van 3.000 frank als dat van 15.000 
frank overtreft.

In zoverre is het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
3. Krachtens artikel 1348, eerste lid, van voormeld wetboek, lijden de regels 

betreffende het bewijs met geschrift uitzondering in de gevallen waarin het de 
schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen 
van de verbintenis die jegens hem is aangegaan.

Krachtens het tweede lid, 1°, van dit artikel, is deze uitzondering op het bewijs 
met  geschrift  van  toepassing  op  de  verbintenissen  ontstaan  uit  oneigenlijke 
contracten en uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven.

4. Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van deze wets-
bepaling.

Het middel dat er volledig van uitgaat dat het bewijs van de betaling door de 
eiser krachtens een eenzijdige belofte niet met geschrift dient geleverd te worden 
omdat de eenzijdige belofte een oneigenlijk contract is in de zin van artikel 1348, 
tweede lid, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.

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

8 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Dirix,  waarnemend 
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Van Ingelgem,  advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 567

1° KAMER - 9 oktober 2009

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
SCHADE - HERSTEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
BURGERLIJKE ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
SCHADE - HERSTEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º en 2° Wanneer de schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van 
de getroffene, kan de schadeveroorzaker niet veroordeeld worden om de schade van de 
getroffene volledig te herstellen; de rechter dient vast te stellen in welke mate de fout van 
elkeen  tot  het  ontstaan  van  de  schade  heeft  bijgedragen  en,  op  die  grondslag,  het 
aandeel  van  de  schadevergoeding  te  bepalen  dat  de  schadeveroorzaker  aan  de 
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getroffene is verschuldigd1. (Art. 1142, B.W.)

(T. e.a. T. DEXIA BANK BELGÏE nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0080.F - C.07.0370.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 juli 2006 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift, dat is ingeschreven op de algemene rol onder nr. 

C.07.0080.F,  en  waarvan  een  eensluidend  afschrift  bij  dit  arrest  is  gevoegd, 
voeren de eisers twee middelen aan.

In  het  cassatieverzoekschrift,  ingeschreven  op  de  algemene  rol  onder  nr. 
C.07.0370.F, voert de eiseres een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1382, 1383, 1999 en 

2000 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12 en 13 van de wet van 5 mei 1872 houdende herziening der beschik-

kingen betreffende het Pand en de Commissie, die Boek I, titel VI, "De commissionairs", 
van het Wetboek van Koophandel vormt;

-  algemeen rechtsbeginsel,  beschikkkingsbeginsel  genaamd,  volgens  hetwelk  het,  in 
burgerlijke zaken, aan de partijen zelf staat de perken van hun geschil te bepalen;

- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest  verklaart  het  hoofd-  en het  incidenteel  beroep ontvankelijk,  verklaart  het 

hoofdberoep ten dele gegrond, bevestigt het beroepen vonnis in zoverre dit de rechtsvor-
deringen ontvankelijk heeft verklaard, de tegenvordering ten dele gegrond heeft verklaard 
en de kosten heeft  verrekend,  het wijzigt  dat  vonnis  voor  het overige en verklaart  de 
hoofdvordering ten dele gegrond.

Bijgevolg veroordeelt het arrest de verweerders om aan de eiseres (i) 281.517,35 euro 
te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 22 
september 1998 tot algehele betaling en (ii) 13.295,12 euro te betalen, vermeerderd met 
de interest tegen de conventionele rentevoet met ingang van 1 oktober 2000 tot algehele 
betaling.

Voor het overige veroordeelt het de eiseres om aan de verweerders 185.920,64 euro te 
betalen, te vermeerderen met de interest tegen de wettelijke rentevoet, met ingang van 22 
september 1998 tot algehele betaling en verrekent de appelkosten.

Om die veroordelingen te verantwoorden, neemt het arrest aan de zijde van de eiseres 

1 Zie Cass., 15 feb. 1974, AC, 1974, 661. 
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verschillende fouten aan, namelijk:
(i) Zij heeft de verweerders in januari 1998 geadviseerd hun spaargeld te beleggen in 

speculatieve effecten (punt 3.4):
"Begin januari 1998 verkopen de (verweerders) Luxemburgse Sicavs en investeren de 

opbrengst  -  6.000.000  frank  -  alsook  4.000.000  frank  afkomstig  van  de  verkoop  in 
december 1997 in aandelen Dexia France ter waarde van 10.000.000 frank;

Die contante verrichting impliceert dat er in de bank een effectendossier wordt geopend 
en betekent een evolutie  in de samenstelling van de portefeuille van de (verweerders) 
aangezien het gedeelte aandelen dat gedurende vijf maanden 25 pct. bedroeg - voor spaar-
geld van ongeveer 12,5 à 15 miljoen - stijgt tot 75 pct. - voor spaargeld van ongeveer 13,5 
à 16 miljoen;

We kunnen ons moeilijk inbeelden dat de (verweerders)  die geen enkele bijzondere 
financiële opleiding hebben genoten, vóór juni 1997 nooit speculatieve effecten hebben 
gekocht, geen belangstelling voor de beurskoers hebben en als amateur- beursspeculanten 
kunnen worden beschouwd in tegenstelling tot de bank die hiervan haar beroep maakt, 
hun keuze laten vallen op aandelen Dexia France die in vergelijking tot het Belgische 
aandeel 10 pct. lager waren gequoteerd, en dat nog wel voor 75 pct. van hun activa, indien 
zij geen specifiek advies van de bankier hadden gekregen en bij hun eerste investering in 
aandelen een aanzienlijke winst hadden opgestreken;

Gelet op de opleiding, de gezinstoestand en de werkloosheid van de (verweerders), de 
omvang van hun investering, stemt het advies van de kantoorhouder niet overeen met het 
advies  dat  een  normaal  zorgvuldige  en  bedachtzame  kantoorhouder,  die  in  dezelfde 
omstandigheden verkeert, zou gegeven hebben";

(ii) Zij heeft, vanaf januari 1998, de verweerders geadviseerd om te investeren op de 
termijnmarkt van de beurs van Brussel zonder hen op correcte en duidelijke wijze in te 
lichten over de werking van de markt en de risico's, terwijl zij haar waarschuwingsplicht 
had kunnen nakomen door te weigeren elke termijnverrichting te aanvaarden; zij heeft de 
verweerders bovendien een vals gevoel van zekerheid en een koopkracht gegeven door de 
opening van een Comfortline (punt 3.5):

"Drie weken na de aankoop van de aandelen Dexia France beginnen de termijnverrich-
tingen. Tussen 29 januari 1998 en 24 februari 1998 noteren we de aankoop van 8.000 
warrants Société générale Acceptance A voor 974.976 frank, van 540 Boeing-aandelen 
voor  1.000.756 frank,  24.000 warrants  Société générale  Acceptance A voor  2.868.536 
frank, van 8.500 Freegold-aandelen, van 7.500 warrants Société générale Acceptance B 
voor 2.151.292 frank, van 2.300 warrants Société générale Acceptance A en 6.000 Free-
gold-aandelen voor 1.268.131 frank, zijnde een totaal bedrag van 8.263.691 frank, en een 
verkoop van de Boeing-aandelen voor 1.023.981 frank. Uit het overzicht van de verrich-
tingen blijkt dat alle orders via de kantoorhouder zijn gebeurd. Op dat ogenblik zijn de 
aandelen Dexia France nog steeds in portefeuille - de verkoop zal half maart gebeuren. 
Vanaf 25 februari merken we voortdurende koop- en verkoopverrichtingen. Uitgerekend 
op dat ogenblik, namelijk 27 februari, doet de (eiseres) een voorstel voor een kredietope-
ning  Comfortline  van  6.500.000  frank  die  gewaarborgd  is  door  de  inpandgeving  van 
effecten,  waarvan  de  waarde  geschat  wordt  op 9.919.000 frank,  dus  min  of  meer  de 
aankoopwaarde van de aandelen Dexia France; dat voorstel wordt de dag zelf al aanvaard;

Die gegevens tonen aan dat de (verweerders) niet het initiatief hebben genomen om op 
de termijnmarkt te speculeren, maar daartoe zijn aangezet door de kantoorhouder die hun 
zijn adviezen gaf. Klaarblijkelijk heeft de kantoorhouder hun de eerste beginselen van de 
termijnmarkt  uitgelegd  zonder  die  groentjes  zonder  enige  opleiding,  correct  en nauw-
keurig te informeren over de werking van de markt en de risico's ervan; waarom zouden 
zij anders, tussen januari en maart 1998, niet alleen elk beheer als goede huisvader hebben 
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stopgezet, door 'de rest van hun obligaties en verplichte Sicavs aan toonder' van de hand 
te doen, maar ook 'een Comfortline hebben aangevraagd' waarvan iedereen weet dat zij 
niet bestemd was, althans oorspronkelijk niet, om geïnvesteerd te worden in de aankoop 
van speculatieve waarden, en evenmin dus, zoals de (verweerders) hebben geschreven, 
om 'hun koopkracht op te krikken', ook al zou zij 'als reserve moeten dienen mocht een 
van de verrichtingen van de (verweerders) op de termijnmarkt faliekant aflopen'.  Vanaf 
maart echter hadden de (verweerders) hun aantal orders zodanig verhoogd dat hun agent-
schap zich genoodzaakt zag hun aankopen en verkopen in een overzichtstabel te gieten 
teneinde de positie van de portefeuille in real time te kunnen volgen, aangezien het elek-
tronische saldo van het effectendossier permanent overschreden werd, en de limiet van de 
Comfortline op 10.000.000 frank te brengen op 7 april 1998, waarbij de (verweerders) 60 
Sicavs  Cregem  en  op  3  april  aangekochte  aandelen  Dexia  België  als  onderpand 
inbrachten, hetgeen niet strookt met de beweringen van (eiseres) dat het verdwijnen van 
de stabiele beleggingen gebeurd is 'tot zeer grote schade' van het agentschap dat er geen 
belang bij had en dat 'de (verweerders) 'altijd hun eigen zin deden' met hun geld waarbij 
zij zelfs de adviezen van de kantoorhouder van het agentschap om voorzichtig te zijn in 
de wind sloegen'; die waarschuwingen voldeden echter niet aan de waarschuwingsplicht 
die zij in dit geval diende na te leven en die kon bestaan in de weigering om alle 'aange-
vraagde'  termijnverrichtingen uit te voeren,  wat voor het eerst gebeurde op 6 augustus 
1998;

De Comfortline heeft de (verweerders) mede een vals zekerheids- en koopkrachtgevoel 
gegeven aangezien zij daardoor de mogelijkheid kregen 'nieuwe effecten aan te kopen 
zonder daarbij,  om opnieuw over liquiditeiten te kunnen beschikken,  op het einde van 
elke  quinzaine  alle  of  enkele  van  de  voorheen  aangekochte  effecten  van  de  hand  te 
moeten doen''  en dus een toevlucht te moeten nemen tot report, hoewel artikel 6.2. het 
reglement der beursorders van de (eiseres) als volgt luidt; 'Alle orders op termijnmarkt 
moeten gedurende de lopende termijn vereffend worden. De bank zal iedere overdracht 
naar een volgende termijn weigeren';

De kantoorhouder heeft zich niet gedragen als een normaal voorzichtige en bedacht-
zame kantoorhouder die in dezelfde omstandigheden verkeert";

(iii) Zij heeft de verweerders ertoe aangezet om vanaf mei 1988 op verlies te speculeren 
(short  selling)  zonder,  vóór  het  vertrek  van  de  kantoorhouder  van  het  agentschap  te 
Herstal,  van de eisers op 17 juli  1998,  een voorschot  in contanten te eisen voor  elke 
aankoop- of reportverrichting (punt 3.7):

"Tijdens de vakantie van de kantoorhouder - vanaf 17 juli 1998 - waren de (verweer-
ders) weliswaar wat minder actief, maar zij hebben niettemin massaal aandelen gekocht 
waarvan de koers aan het zakken was, door verder te gaan met de aankoop van aandelen 
die begonnen was in mei, juni en begin juli (Tessenderlo, Union Minière, Spector, Gib, 
Deutsche Bank, Boeing, Anglogold) of door nieuwe aandelen te kiezen (Almanij);

Het is niet door gedurende vier maand 'de beurs van Brussel, die voor hen dankzij tele-
tekst heel toegankelijk was' te bekijken dat de (verweerders) zo'n kennis van de beursme-
chanismen  hebben  opgedaan  dat  zij  op  eigen  initiatief  hun  aankoopstrategie  hebben 
kunnen wijzigen. Ook hier heeft de kantoorhouder de (verweerders) aangespoord en het is 
niet door de aanbeveling voorzichtiger te zijn dat zij zich bewust kunnen worden van de 
gelopen  risico's.  De  kantoorhouder  kon  hun  maar  een  werkelijk  besef  van  het  risico 
bijbrengen door in geval van aankoop en voor elk van hen een voorschot in contanten te 
eisen, zoals gepreciseerd in artikel 1 van het reglement der beursorders van de bank;

Gelet op de nieuwe aankoopstrategie, de woelige markt, de toestand van de (verweer-
ders) en het feit dat zij niet als ervaren speculanten kunnen worden beschouwd, zou een 
normaal  voorzichtige  en  bedachtzame  kantoorhouder  die  in  dezelfde  omstandigheden 
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verkeert,  voordat  hij  op  vakantie  vertrok,  instructies  aan  zijn  medewerkers  hebben 
gegeven  om voor  iedere  aankoop-  of  reportverrichting  een  voorschot  in  contanten  te 
eisen. Door dat niet te doen heeft de kantoorhouder een fout begaan";

(iv) Zij heeft de verweerders verboden om vanaf 6 augustus 1998 nog langer aandelen 
te  kopen,  hoewel  hun verliezen  gedeeltelijk  hadden kunnen  worden  weggewerkt  door 
middel van, door de bank goedgekeurde, selectieve aankopen tegen een redelijke prijs van 
aandelen à la hausse (punt 3.9):

"Moet,  gelet  op  de  'vlucht  voorwaarts'  van  de  (verweerders),  de  houding  van  de 
(eiseres) die erin bestaat hun 'de mogelijkheid te bieden (...) om hun kans te wagen door 
gedurende de volgende beursquinzaine met een kleine winst' te verkopen en alle aankopen 
stop te zetten, als een fout worden aangemerkt?

De (verweerders) bewijzen niet dat zij op 5 augustus 1998 van het personeel van het 
agentschap het bevel hebben gekregen om de Fortis-aandelen die zij de dag zelf hadden 
aangekocht,  weer  te  verkopen.  Integendeel,  gelet  op  het  verloop  van  de  dag  van  6 
augustus, staat het vast dat zij dat bevel op die datum hebben gekregen en daar vanaf 7 
augustus op zijn ingegaan door vier verkooporders te plaatsen; alle aandelen zijn die dag 
verkocht  met  een  verlies  van  200  frank  per  aandeel,  zijnde  een  totaal  verlies  van 
1.300.000 frank;

Zij hebben het volgende verkocht: op 10 augustus, 5.325 aandelen Anglogold met een 
winst van 51.000 frank, op 17, 18 en 20 augustus, 6.000 Deutsche Bank en een aantal 
aandelen Tessenderlo met winst. Dit bewijst - net zoals andere verrichtingen van na 10 
juli tot deze periode (zie bijvoorbeeld de Almanij-aandelen die volgens het effectenover-
zicht op 27 juli zijn verkocht) - dat de mogelijkheid bestond om rendabele verrichtingen te 
doen  met  kleine  hoeveelheden  aandelen.  Bovendien  hadden  zij,  aangezien  niet  alle 
aandelen aan het dalen waren - de toestand is niet die van het jaar 2000 -, hun verliezen 
gedeeltelijk goed kunnen maken met, door de bank goedgekeurde, selectieve aankopen 
tegen een redelijke prijs van aandelen à la hausse;

Het heeft trouwens geen zin aan te voeren dat de (verweerders) hun reportverrichtingen 
niet langer konden uitvoeren, daar die verrichtingen nagenoeg altijd zijn blijven doorgaan 
en soms meerdere beursquinzaines besloegen en daar de Comfortline niet uitgeput was;

Door elke aankoop van aandelen te verbieden, hebben de kantoorhouder en de (eiseres) 
niet gehandeld als een normaal zorgvuldige en bedachtzame kantoorhouder en bankier die 
in dezelfde omstandigheden verkeren";

(v) Zij heeft, onder de effecten van de verweerders, die door de eiseres te gelde zijn 
gemaakt krachtens de overeenkomst van 26 augustus 1998, de effecten Cregem Equities 
op 6 oktober 1998 te gelde gemaakt zonder de kans te hebben benut een verrichting te 
doen die de verweerders meer winst zou hebben opgeleverd, namelijk door die effecten te 
verkopen tussen 16 september en 29 september 1998 (punt 3.11):

"Heeft  de (eiseres) de in de overeenkomst  van 26 augustus  1998 bedoelde effecten 
overhaast verkocht en heeft zij dat gedaan in voor de (verweerders) ongunstige omstan-
digheden?

Met de voornoemde overeenkomst hebben de (verweerders) ermee ingestemd dat de 
(eiseres) 'het effectendossier blokkeert' en 'de effecten op discretionarire wijze te gelde 
maakt, rekening houdend met de marktomstandigheden en in de mate van het mogelijke 
met de belangen van de klant';

In tegenstelling tot hetgeen de (verweerders) herhaaldelijk hebben geschreven, heeft de 
(eiseres) niet 'onmiddellijk en overhaast alle effecten (van hun) portefeuille en al daags na 
de ondertekening van de overeenkomst' te gelde gemaakt. Uit de neergelegde stukken, 
meer  bepaald  uit  de  effectenoverzichten,  blijkt  immers  dat  er  aandelen  zijn  verkocht 
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tussen 27 augustus en 4 september en dat de Cregem Equities op 6 oktober zijn verkocht;
Uit die stukken, meer bepaald de koersevoluties, blijkt bovendien dat de Tessenderlo's 

tegen  hoge  koersen  te  gelde  zijn  gemaakt;  de  Boeing-aandelen  zijn  tijdig  verkocht, 
hoewel het aandeel sinds juli aan het dalen was, met af een toe en piek; de aandelen Union 
Minière,  die eveneens aan het dalen waren,  werden eveneens naargelang het uitkwam 
verkocht tegen koersen die niet van de slechtste waren. Er weze aan herinnerd dat de door 
de (eiseres) voorgeschoten bedragen rekening houden met de koop- en verkoopkosten;

Hoewel de aandelen niet altijd tegen de beste koers werden verkocht, moet men zich 
terugplaatsen in de periode waarin de (eiseres) de beslissingen heeft moeten nemen, en, 
gelet op de evolutie van de koers van de aandelen, kunnen die beslissingen niet als een 
fout worden aangemerkt, aangezien iemand van het vak een risico slecht kan inschatten 
zonder daarom een fout te maken;

Zoals  eerder  gezegd,  zou  de  enige  mogelijkheid  om  het  passief  te  beperken,  erin 
bestaan  hebben,  selectieve  aankopen  toe  te  staan,  te  meer  daar  de  Comfortline  niet 
uitgeput was;

De  (verweerders)  daarentegen  leveren  niet  het  bewijs  van  de  koersen  waarvan  zij 
gewag maken in de door hen opgemaakte stukken 1.7 tot 1.9.. Anderzijds stemmen de 
getallen die ingeschreven staan in de rubriek volume niet overeen met hun vermogen;

Betreffende  de  Cregem  Equities  die  op  6  oktober  verkocht  zijn  en  waarvan  de 
opbrengst  de  Comfortline  op 8 oktober  heeft  gecrediteerd,  stellen we  vast  dat  ze hun 
hoogste koers bereikt hebben op 16 september 1998, dat die koers gelijk is gebleven tot 
29 september en dat de bank haar kans niet gegrepen heeft om een verrichting te doen die 
de (verweerders) meer winst zou hebben opgeleverd. Gelet op de periode waarbinnen de 
koers gelijk is gebleven, kan men aannemen dat zij een fout heeft begaan die een normaal 
zorgvuldige en bedachtzame bankier die in dezelfde omstandigheden verkeert, niet zou 
hebben begaan".

De tegeldemaking van de effectenportefeuille van de verweerders, in het kader waarvan 
de laatstgenoemde fout is begaan, is door de eiseres gedaan krachtens een document dat 
op 26 augustus 1998 werd ondertekend door de verweerders en waarmee zij "de (eiseres) 
volmacht geven om ze in de mate van het mogelijke in hun belang te verkopen", zoals de 
eerste rechter vaststelt in zijn feitenrelaas waarnaar het arrest verwijst.

Ten aanzien van  de verweerders  neemt het arrest  bovendien  de volgende  fouten in 
aanmerking:

(i) Ze zijn tekortgeschoten in de verplichting inlichtingen in te winnen over de aard, de 
kenmerken  en  de  risico's  van  de  voorgestelde  producten  en  over  de  noodzaak  en  de 
gevolgen van de opening van een Comfortline (punt 4, tweede lid):

"Aangezien de (verweerders) te maken kregen met een nieuwe strategie in het beheer 
van hun spaargeld door de kantoorhouder en zij niets van de beurs afwisten, dienden zij 
informatie in te winnen over de aard, de kenmerken en de risico's van het voorgestelde 
product door aan hun gebruikelijke bankier of aan een ander financieel deskundige duide-
lijker uitleg of schema's te vragen, te meer daar de aankoop van speculatieve effecten 75 
pct.  van  hun  spaargeld  zou  opslorpen.  Toen  hun  werd  voorgesteld  een  kredietlijn  te 
openen teneinde 'hun koopkracht te verhogen' met ongeveer 50 pct. van hun spaargeld, 
hadden zij zich vragen moeten stellen over de noodzaak om op die formule een beroep te 
doen en over de directe en indirecte implicaties ervan. Door dat niet te doen, hebben zij 
niet  gehandeld  zoals  een  normaal  zorgvuldige  en  bedachtzame  investeerder  die  in 
dezelfde omstandigheden verkeert";

(ii) zij hebben nagelaten bepaalde meerwaarden op hun effecten te innen en ze als goed 
huisvader te beleggen (punt 4, derde lid):
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"Aangezien zij geregeld een effectenstaat ontvingen waarin de effecten in hun porte-
feuille en de waarde ervan vermeld was,  waardoor zij een zicht konden hebben op de 
evolutie van de indicatieve waarde van die portefeuille in vergelijking met hun spaargeld 
bij  de aanvang,  hadden zij  bepaalde meerwaarden moeten verzilveren en ze als goede 
huisvader  moeten  beleggen,  hetgeen  elke  normaal  zorgvuldige  en bedachtzame inves-
teerder die in dezelfde omstandigheden verkeert zou hebben gedaan; door dat niet te doen, 
hebben zij een fout begaan".

Na gewezen te hebben op de verschillende fouten aan de zijde van de eiseres en van de 
verweerders, beslist het arrest dat de in punt 3.4 omschreven fout van de eiseres "geen 
enkele  onmiddellijke  schade heeft  veroorzaakt  aangezien de verrichting in maart  1998 
werd afgerond met een winst van 1.000.000 frank".

Het  is  voorts  van oordeel dat  de in  punt 3.11 omschreven  fout  van de eiseres 'een 
invloed  van  ongeveer  50.000  frank  (1.239,46  euro)  heeft  gehad  op  het  saldo  van  de 
Comfortline'. Voorafgaandelijk had het arrest vastgesteld dat die Comfortline het gevolg 
was van een kredietopening die de eiseres aan de verweerders op 27 februari 1998 had 
toegestaan  voor  een  bedrag  van  6.500.000  frank  en  dat  later,  op  7  april  1998,  naar 
10.000.000 werd opgetrokken.

Met betrekking tot de overige fouten van de eiseres en van de verweerders beslist het 
arrest dat ze in oorzakelijk verband staan met,  in essentie, verschillende verliezen van 
kansen om de geleden schade te voorkomen:

"Vervolgens dient erop gewezen dat:
- m.b.t. de in punt 3.5 aan (de zijde van de eiseres) bewezen verklaarde (fout) en de de 

in punt 4, tweede lid, aan de zijde van de (verweerders) bewezen verklaarde fout, niet 
aangetoond is dat de (verweerders),  zonder de respectieve fouten van de partijen, elke 
speculatieve  belegging  verzaakt  zouden  hebben.  Zij  hebben  daarentegen  een  kans 
verloren om meer redelijke verbintenissen aan te gaan;

- de in punt 3.7 aan de zijde van de (eiseres) bewezen verklaarde fout heeft een invloed 
gehad op het gedrag van de (verweerders) die het risico niet aan den lijve hebben onder-
vonden; het is niet bewezen dat de (verweerders), ingeval een dekking in contanten geëist 
was vóór de aankoopverrichtingen vanaf 17 juli, de bewuste aankopen niet zouden hebben 
gedaan; zij hebben echter een kans gemist om zich af te vragen of de verrichtingen oppor-
tuun waren en of de aandelen die zij wilden aankopen van goede kwaliteit waren en om 
hun aankopen te beperken, kortom, om met kennis van zaken een keuze te maken;

- ten gevolge van de in punt 3.9. aan de zijde van de (eiseres) bewezen verklaarde fout 
hebben de (verweerders) een kans gemist om hun schade te beperken;

- de in punt 4, derde lid, aan de zijde van de (verweerders) bewezen verklaarde fout 
moet  eveneens  worden  aangemerkt  als  een  verlies  van  een  kans  om de  aankopen  te 
beperken;

- zonder die fouten zou de schade niet tot stand zijn gekomen zoals zij zich concreet 
heeft voorgedaan".

Het arrest preciseert dienaangaande dat "de verschillende bewezen verklaarde verliezen 
van een kans hebben bijgedragen tot 50 pct. van de schade met betrekking tot de minder-
waarden bij de verkoop van de effectenportefeuille, tot het debetsaldo van de Comfortline, 
tot het verlies van de oorspronkelijke eigen fondsen en tot de morele schade" (punt 5, 
zesde lid).

Op grond van die premissen veroordeelt het arrest de verweerders tot betaling van de 
helft van de minderwaarden op de te gelde gemaakte van de portefeuille en van het saldo 
van de Comfortline. Van het aldus verkregen bedrag trekt het echter 1.239,46 euro af, 
welk bedrag overeenstemt met de invloed van de in punt 3.11. omschreven fout van de 
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eiseres.
"In deze fase worden de door de (verweerders) verschuldigde bedragen als volgt gespe-

cificeerd:
minderwaarden: 563.034,71 euro : 2 = 281.517,35 euro
Comfortline: 29.069,16 euro : 2 = 14.534,58 euro
296.051,93 euro
De 1.239,46 euro die overeenstemmen met het verlies bij de verkoop van Cregem Equi-

ties waarvoor de (eiseres) als enige aansprakelijk is, moeten worden afgetrokken van het 
bedrag van 14.534,58 euro, zodat de (verweerders) uiteindelijk 13.295,12 euro verschul-
digd zijn".

Anderzijds veroordeelt het arrest, op grond van dezelfde premissen de eiseres tot beta-
ling van de helft van het verlies van de eigen fondsen van de verweerders en van hun 
morele schade:

"De (eiseres) is, wat haar betreft, het volgende verschuldigd:
eigen fondsen: 371.840,28 euro : 2 = 185.920,14 euro
morele schade: 1 euro : 2 = 0,50 euro
185.920,64 euro
te verhogen met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 22 september 1998".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de artikelen 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1153 van het Burgerlijk 

Wetboek, inzake contractuele aansprakelijkheid, en uit de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, inzake quasi-delictuele aansprakelijkheid, volgt dat degene die een 
fout begaat, verplicht is de door de fout veroorzaakte schade, en uitsluitend de door die 
fout veroorzaakte schade, te herstellen.

Overigens blijkt uit die bepalingen dat, wanneer de schadelijder, zelf, door zijn schul-
dige daad, heeft bijdragen tot de schade waarover hij klaagt, de verweerder in de aanspra-
kelijkheidsvordering,  in de regel, niet kan worden veroordeeld om de gehele schade te 
herstellen.

In  deze  zaak  acht  het  arrest  aan  de  zijde  van  eiseres  in  het  bijzonder  drie  fouten 
bewezen, die worden omschreven in de punten 3.5, 3.7 en 3.9 en in oorzakelijk verband 
staan met verschillende verliezen van kansen.

Voor het overige acht het arrest aan de zijde van de verweerders twee fouten bewezen, 
die worden omschreven in punt 4, tweede en derde lid, en die eveneens in oorzakelijk 
verband staan met verschillende verliezen van kansen.

Het  arrest  bevestigt  het  bestaan  van  dat  oorzakelijk  verband  door  te  beslissen  dat 
"zonder die fouten de schade niet tot stand zou zijn gekomen zoals zij zich concreet heeft 
voorgedaan".

Het arrest beslist vervolgens dat "de verschillende bewezen verklaarde verliezen van 
een kans hebben bijgedragen tot 50 pct. van de schade met betrekking tot (...) het verlies 
van de oorspronkelijke eigen fondsen en tot de morele schade". Aldus raamt het arrest op 
onaantastbare  wijze  de  gecumuleerde  waarde  van  de  verliezen  van  kansen  van  de 
verweerders die het gevolg zijn van de fouten van de partijen, op 50 pct. van de schade 
met  betrekking tot  het  verlies  van  de oorspronkelijke  eigen fondsen en tot  de morele 
schade.

Vervolgens veroordeelt het arrest echter de eiseres tot betaling van 185.920,64 euro 
vermeerderd  met  de  interest  tegen  de  wettelijke  rentevoet  vanaf  22  september  1998, 
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hetgeen overeenstemt met de gehele schade die de verweerders hebben geleden, namelijk 
het geheel van hun verliezen van kansen dat door het arrest geraamd wordt op 50 pct. van 
de waarde van de verloren eigen fondsen en van de morele schade.

Aangezien het echter eerder had vastgesteld dat die verliezen van kansen veroorzaakt 
waren zowel door de fouten van de eiseres als door die van de verweerders, kon het arrest 
niet naar recht de eiseres veroordelen tot herstel van het geheel van die verliezen van 
kansen.

Doordat  het  arrest  een  dergelijke  veroordeling  uitspreekt  en  doordat  het  aldus  de 
aansprakelijkheid  niet  verdeelt  tussen de eiseres en de verweerders  in weerwil  van de 
fouten die in oorzakelijk verband staan met de vergoede schade waarvan dit het bestaan 
vaststelt aan de zijde van elk van hen, schendt het, vanuit het oogpunt van de aansprake-
lijkheid uit overeenkomst, de artikelen 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1153 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, indien het oordeelt dat de aansprakelijkheid van de eiseres van aqui-
liaanse aard was.

Subsidiair, indien het arrest, door te beslissen dat "de verschillende bewezen verklaarde 
verliezen van een kans hebben bijgedragen tot 50 pct. van de schade met betrekking tot 
(...) het verlies van de oorspronkelijke eigen fondsen en tot de morele schade" en door de 
eiseres te veroordelen om aan de verweerders het bedrag van 185.920,64 euro vermeer-
derd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 22 september 1998 te betalen, 
welk bedrag overeenstemt met de helft van de verloren eigen fondsen en van de morele 
schade van de verweerders, in die zin moet worden uitgelegd dat het de aansprakelijkheid 
heeft verdeeld tussen de eiseres en de verweerders wegens hun respectieve fouten, is het 
evenmin naar recht verantwoord.

Het arrest stelt immers niet vast dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen, enerzijds, 
de door de eiseres en de verweerders begane fouten, en, anderzijds, de schade die het voor 
de helft vergoedt wegens de verdeling van de aansprakelijkheid, namelijk het verlies van 
de eigen fondsen en de morele schade van de verweerders.

In  werkelijkheid  stelt  het  arrest  het  bestaan  van  een  oorzakelijk  verband  vast,  niet 
tussen die fouten en die schade, maar tussen die fouten en verschillende verliezen van 
kansen om te schade te vermijden.

Doordat het arrest de schade, bestaande in het door de verweerders geleden verlies van 
de eigen fondsen en in hun morele schade, al was het maar voor de helft vergoedt wegens 
een verdeling van aansprakelijkheid, zonder vast te stellen dat die schade wel degelijk is 
veroorzaakt door de partijen en in het bijzonder door de eiseres, schendt het arrest bijge-
volg, vanuit het oogpunt van de aansprakelijkheid uit overeenkomst, de artikelen 1134, 
1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, indien het oordeelt dat 
de aansprakelijkheid van de eiseres van aquiliaanse aard was.

Door althans die vaststellingen niet in zijn redenen te vermelden, stelt het arrest het Hof 
in de onmogelijkheid zijn toetsing uit te oefenen en is het, bijgevolg, niet regelmatig met 
redenen omkleed en schendt het, bijgevolg, artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Uit de artikelen 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1153 van het Burgerlijk 

Wetboek, inzake contractuele aansprakelijkheid, en uit de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, inzake quasi-delictuele aansprakelijkheid volgt dat degene die een 
fout begaat verplicht is de door de fout veroorzaakte schade, en uitsluitend de door die 
fout veroorzaakte schade, de herstellen.

Wanneer een partij het herstel vordert van een werkelijk geleden schade, kan de rechter 
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bijgevolg die schade niet ambtshalve vervangen door een fictieve schade, die bestaat in 
het verlies van een kans om de werkelijk geleden schade te vermijden, al was het maar 
teneinde  de  onzekerheid  ongedaan  te  maken  van  het  oorzakelijk  verband  dat  er  zou 
bestaan tussen de bewezen verklaarde fout en de werkelijk geleden schade.

Door een dergelijke ambtshalve vervanging uit te voeren zonder de partijen de moge-
lijkheid te bieden zich daarover uit te spreken, wijzigt de rechter bovendien ambtshalve 
het voorwerp van de vordering en miskent hij het beschikkingsbeginsel en schendt hij het 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds en, miskent hij het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging, anderzijds.

In deze zaak vorderde de eiseres dat de verweerders zouden worden veroordeeld om 
haar 563.034,71 euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf 22 september 1998, wegens verlies op de verkoop, en ook om haar 29.069,16 euro 
te  betalen,  vermeerderd  met  de  interest  tegen  de  overeengekomen  rentevoet  vanaf  4 
november 1998, en, subsidiair, vanaf 1 oktober 2000, wegens debetsaldo van de Comfort-
line.

Die werkelijk geleden schade van de eiseres vervangt het arrest ambtshalve door een 
fictieve schade, bestaande in "de verschillende bewezen verklaarde verliezen van een kans 
(die) hebben bijgedragen tot 50 pct. van de schade met betrekking tot de minderwaarden 
bij de verkoop van de effectenportefeuille, tot het debetsaldo van de Comfortline" en het 
veroordeelt  de  verweerders  tot  betaling aan de eiseres  van  de helft  van  de door  haar 
gevorderde bedragen (waarvan het arrest verder nog een bedrag van 1.239,46 euro aftrekt 
door de aansprakelijkheid te verdelen wegens de in punt 3.11 omschreven fout van de 
eiseres).

Bijgevolg vervangt het arrest op onwettige wijze de werkelijk door de eiseres geleden 
schade waarvan zij het herstel vorderde, door een fictieve schade.

Het arrest miskent aldus het beschikkingsbeginsel en het schendt artikel 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek door ambtshalve het voorwerp van de vordering te wijzigen en 
het  miskent  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  verdediging  door  de  werkelijk 
geleden schade waarvan de eiseres het herstel vorderde ambtshalve te vervangen door een 
fictieve schade zonder de partijen de mogelijkheid te bieden zich over  dat punt uit  te 
spreken.

Aldus  miskent  het  arrest  bovendien  de  wettelijke  begrippen  verlies  van  een  kans, 
vergoedbare schade en oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1134, 1142, 1146, 
1147, 1149, 1150, 1151 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de 
artikelen  1382 en  1383 van  het  Burgerlijk  Wetboek  indien het  arrest  oordeelt  dat  de 
aansprakelijkheid van eiseres van aquiliaanse aard was).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest gericht. Ze dienen te worden 

gevoegd.
(...)
Het cassatieberoep AR nr. C.07.0370.F
Middel
Eerste onderdeel
Wanneer de schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die 

van de getroffene,  kan de schadeveroorzaker  niet  veroordeeld  worden om de 
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schade van de getroffene volledig te herstellen; de rechter dient vast te stellen in 
welke mate de fout van elkeen tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen 
en, op die grondslag,  het  aandeel  van de schadevergoeding te bepalen dat  de 
schadeveroorzaker aan de getroffene is verschuldigd. 

Het  arrest  oordeelt  dat  de  eiseres  en  de  verweerders  verschillende  fouten 
hebben  gemaakt  en  dat  de  fouten  de  verweerders  schade  hebben  berokkend 
bestaande  in  verliezen  van  kansen  die  het  raamt  op  vijftig  percent  van  hun 
oorspronkelijke eigen fondsen en van hun morele schade.

Het arrest dat nalaat te bepalen in welke mate de fouten van de eiseres en die 
van de verweerders ertoe hebben bijgedragen die schadeposten te veroorzaken, 
verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de eiseres te veroordelen om die 
schadeposten volledig te herstellen.

Het onderdeel is gegrond.
Het  overige  gedeelte  van  het  eerste  onderdeel  noch  het  tweede  onderdeel 

dienen nader onderzocht te worden aangezien ze niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden.

Dictum
Het Hof,
Uitspraak doende over het cassatieberoep AR nr. C.07.0080.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Uitspraak doende over het cassatieberoep AR nr. C.07.0370.F:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiseres veroordeelt tot betaling 

aan de verweerders van 185.920,64 euro te vermeerderen met de interest tegen 
de wettelijke rentevoet met ingang van 22 september 1988 en 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 Brussel.

9 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 568

1° KAMER - 9 oktober 2009

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST - SCHADE - HERSTEL - 
RAMING EX AEQUO ET BONO - VOORWAARDEN
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De rechter dient het bedrag van de schade waarvan het herstel wordt gevorderd ex æquo 
et bono te ramen wanneer geen van de partijen duidelijke gegevens ter beoordeling van  
die schade verstrekt of kan verstrekken1. (Art. 1149, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 juni 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan, waarvan het tweede als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147, 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 13, §1, van de Pachtwet van 7 november 1988;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beschikt afwijzend op de vordering van de eisers tot vergoeding 

van de schade die zij wegens de genotsderving van de litigieuze percelen hebben geleden 
ten gevolge van een door de verweerders onregelmatig gedane opzegging. Het grondt die 
beslissing op de onderstaande redenen:

"Als antwoord op het verzoek van de rechtbank zeggen de (eisers) dat zij alle gegevens 
(betreffende de raming van hun schade) die zij in hun bezit hebben, overgemaakt hebben 
aan gerechtsdeskundige J. en zij leggen twee nieuwe technische nota's neer van hun tech-
nisch raadsman, de heer Marche, tot staving van de raming van hun schade zoals die door 
de gerechtsdeskundige is voorgesteld.

De (eisers) leveren geen enkel  nieuw bewijselement,  bevestigen de inhoud van hun 
conclusie van 11 oktober 2005 en vorderen dus de dat de (verweerders) worden veroor-
deeld om hun het volgende te betalen:

- de bedragen van 6.666,90 euro en 148.742 euro in hoofdsom als vergoeding voor hun 
schade;

- het bedrag van 12.500 euro als terugbetaling van hun verweerkosten.
De te vergoeden schade omvat, zoals gezegd door het vonnis van 26 april 2006, de 

periode van 19 mei 1989 tot 1 februari 2001; hierbij dient echter opgemerkt dat (de eiser) 
sinds 1 mei 1992 als arbeidsongeschikt is erkend en dat, zoals de door de (verweerders) 
geraadpleegde technisch raadsman zegt, de landbouwexploitatie naderhand niet meer had 
kunnen  worden  voortgezet  zonder  een  beroep  te  doen  op  dure  vervangende  arbeids-
krachten.

Overigens hebben de (eisers) ervoor gekozen de melkproductie op te geven om zich toe 
te leggen op de teelt van zoogkoeien of zuigkalveren op een oppervlakte landbouwgrond 
die voor die teelt noodzakelijk is. Die keuze is echter gemaakt vóór de overdracht van de 

1 Zie Cass., 20 sept. 2001, AR C.99.0057.N, AC, 2001, nr. 479.
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litigieuze percelen en zulks wegens (eisers) gezondheidstoestand.
Bovendien was de verkoop van het melkquotum van 295.520 liter waarover de (eisers) 

beschikten) een renderende financiële verrichting die niet in oorzakelijk verband met het 
ongeval stond.

Ter zitting hebben de (eisers) uiteengezet dat de door de rechtbank gevraagde bewijzen 
waren zoekgeraakt en dat hun vordering tot terugkeer op het goed door een onachtzaam-
heid van een vorige raadsman, laattijdig was bevonden.

Hieruit volgt dat de (eisers) het bewijs van de gevorderde schade niet leveren en dat de 
theoretische  berekeningen  van  de  deskundige  niet  als  grondslag  voor  enige  raming 
kunnen dienen".

Grieven
Eerste onderdeel
Uit artikel 13, 1. van de Pachtwet van 7 november 1988 volgt dat de pachter die, zoals 

hier,  het  pachtgoed  ontruimd  heeft  ten  gevolge  van  een  opzegging  voor  persoonlijke 
exploitatie, recht heeft op vergoeding van zijn volledige schade, indien het in de opzeg-
ging bedoelde voornemen niet is uitgevoerd of indien die opzegging niet in rechte geldig 
verklaard  werd  omdat  de  aangevoerde  reden  niet  de  vereiste  kenmerken  qua  ernst, 
gegrondheid en waarheidsgetrouwheid vertoont.

Die bepaling is slechts de toepassing van de artikelen 1147 en 1149 van het Burgerlijk 
Wetboek,  luidens  welke  de  schuldenaar  van  een  contractuele  verbintenis  veroordeeld 
wordt tot betaling van schadevergoeding indien die verbintenis niet wordt uigevoerd, en 
die schadevergoeding het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de winst die hij heeft 
moeten derven, moet dekken, alsook van de artikelen 1382 en 1383 van dat wetboek.

Hoewel het aan de huurder staat het bewijs te leveren van zijn schade en alle gegevens 
aan te brengen om die te kunnen ramen, dient de rechter ex aequo et bono het bedrag te 
bepalen van de vergoeding tot herstel van de schade uit een onrechtmatige daad, wanneer 
geen enkele van de partijen gegevens overlegt of kan overleggen die hem in staat stellen 
die schade exact te ramen. Hij kan die wijze van ramen slechts verwerpen als hij vaststelt 
dat de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens over te leggen waarover 
zij beschikt en die de mogelijkheid zouden bieden ofwel om het bedrag van haar schade 
precies te bepalen ofwel om, zo nauwkeurig mogelijk, het te ramen bedrag ex aequo et 
bono te beoordelen.

Voor de raming van hun schade verwezen de eisers naar de conclusie van deskundige 
Jeandrain, die een raming van die schade had gedaan nadat hij had uitgelegd op welke 
criteria zich had gebaseerd en waarom hij ze had aangewend. Zij hielden staande dat het 
hoofdverslag en het aanvullende verslag van die deskundige de mogelijkheid boden het 
hun toe te kennen bedrag zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. In essentie voerden zij aan 
dat zij alle documenten waarover  zij beschikten hadden bezorgd en alle uitleg hadden 
verstrekt die was gevraagd door de deskundige, die zijn verslag had opgemaakt op grond 
van die gegevens, van zijn eigen vaststellingen en van de nota's van de technisch raads-
lieden van de partijen, en dat de bewijskrachtige gegevens waren zoekgeraakt of verloren 
waren  gegaan en dat de boekhoudkundige  gegevens  van  het  landbouwbedrijf  schaars, 
onvolledig,  verloren  of  onvindbaar  waren.  Op  grond  van  het  deskundigenverslag 
vorderden zij aldus dat hun schade ex aequo et bono zou worden geraamd.

Het bestreden vonnis beslist niet dat de eisers weigeren de gegevens over te leggen 
waarover zij beschikken maar stelt vast dat zij "ter zitting hebben (...) uiteengezet dat de 
door de rechtbank gevraagde bewijzen waren zoekgeraakt", anders gezegd dat zij niet in 
staat zijn de bewuste gegevens over te leggen.

Het kon bijgevolg niet weigeren de schade van de eisers ex aequo et bono te ramen, 
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aangezien zij, onder verwijzing naar het verslag van deskundige Jeandrain aanvoerden dat 
er gegevens voorhanden waren op grond waarvan  op die manier  het hun toekomende 
bedrag van de vergoeding zo nauwkeurig mogelijk kon worden berekend. Aldus diende 
de  rechtbank,  krachtens  de  artikelen  1147,  1149,  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, alsook van artikel 13, §1. van de Pachtwet van 7 november 1988, de schade van 
de eisers ex aequo et bono te bepalen.

In zoverre het bestreden vonnis de vordering tot schadevergoeding van de eisers zonder 
meer afwijst, schendt het bijgevolg die bepalingen.

Tweede onderdeel
In hun conclusie op de heropening van het debat voerden de eisers aan:
"dat na de volledige herlezing van de beide verslagen van deskundige Jeandrain blijkt 

dat hij alle bestaande gegevens heeft gebruikt om een uitermate technisch verslag op te 
maken dat concrete antwoorden geeft  op de talrijke nota's  met feiten die hem door de 
beide partijen als richtsnoer waren bezorgd;

dat, gelet  op de bovenstaande gegevens,  het door het Hof van Cassatie aangewezen 
beginsel moet worden gevolgd volgens hetwelk 'de rechter het bedrag van de schade ex 
aequo et bono mag vaststellen wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste 
vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen';

dat de (eisers), naast de door de deskundige gevraagde uitleg, alle gegevens waarover 
zij beschikten, hebben bezorgd;

dat die deskundige een verslag had opgemaakt op grond van die gegevens, van zijn 
eigen vaststellingen (...) alsook van alle technische nota's van de (verweerders);

dat de schade van de (eisers) ex aequo et bono geraamd moet worden op grond van het 
verslag van deskundige Jeandrain;

dat de (eisers) in dat verband verwijzen naar de twee technische nota's  van de heer 
Christian Marche (...);

dat de heer Marche in zijn technische nota van 24 januari 2006 heel duidelijk aantoont 
dat de door deskundige Jeandrain berekende schadevergoeding niet te hoog is begroot".

Het  bestreden  vonnis  dat  niet  uitlegt  waarom  het  weigert  de  schade  die  de  eisers 
geleden hebben doordat hun gronden hun werden afgenomen na de onregelmatige opzeg-
ging die hun werd gedaan, ex aequo et bono te ramen, wijst er enkel op dat zij "geen enkel 
nieuw bewijselement" leveren, dat zij " de inhoud van hun (vorige) conclusie bevestigen" 
en  dat  zij  ""ter  zitting  hebben  (...)  uiteengezet  dat  de  door  de  rechtbank  gevraagde 
bewijzen waren zoekgeraakt" en leidt daaruit af dat zij "het bewijs  van de gevorderde 
schade niet leveren en dat de theoretische berekeningen van de deskundige niet als grond-
slag voor enige raming kunnen dienen".

Het antwoordt met geen enkele overweging op de conclusie waarin de eisers vorderden 
dat die schade ex aequo et bono zou worden geraamd. Het is derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
De feitenrechter  dient  het  bedrag van de schade  waarvan  het  herstel  wordt 

gevorderd ex æquo et bono te ramen wanneer geen van de partijen duidelijke 
gegevens ter beoordeling van die schade verstrekt of kan verstrekken.
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Door te vermelden dat de eisers "ter zitting hebben (...) uiteengezet dat de door 
de  rechtbank  gevraagde  bewijzen  waren  zoekgeraakt",  verantwoordt  het 
bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat zij hebben geweigerd gegevens over te 
leggen waarover zij beschikten en op grond waarvan de omvang van hun schade 
in concreto geraamd had kunnen worden, niet naar recht zijn beslissing om hun 
vordering tot schadevergoeding niet-gegrond te verklaren.

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

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 Luik, zitting houdende 

in hoger beroep.

9 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 569

1° KAMER - 9 oktober 2009

VERDELING - SCHULDEISERS - VERZET - MET VERDELING GELIJKSTAANDE HANDELING - 
ONVERDEELDHEID - TOEPASSING

Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek dat de schuldeisers van deelgenoot toestaat, om te  
beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, zich 
ertegen te verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt, geldt tevens voor de 
handelingen die, aangezien ze een einde maken aan een onverdeeldheid, met verdeling  
gelijkstaan. (Artt. 882 en 1167, B.W.)

(T. T. N. e.a;)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0260.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- de artikelen 882 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hogere beroepen van de verweerders ontvankelijk en gegrond, 

voegt de twee rechtsplegingen in hoger beroep, wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de 
vordering van de eiseres niet-ontvankelijk en veroordeelt haar in de kosten van de beide 
aanleggen, zulks om al de redenen ervan die geacht worden hier integraal te zijn weerge-
geven, en meer bepaald om de volgende redenen:

"De  eiseres  (...)  vordert  dat  de  akte  die  op  10  juni  1994  voor  notaris  Jamar  werd 
verleden en op 27 juni 1994 op het hypotheekkantoor werd overgeschreven, niet tegen-
werpelijk zou worden verklaard, op grond van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek 
(pauliaanse rechtsvordering). De (verweerders) voeren aan dat de vordering niet-ontvan-
kelijk is grond van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat vast dat de (verwe-
rende) partijen met hun tweeën mede-eigenaar waren ten gevolge van een nalatenschap 
van  verscheidene  goederen  en  dat  zij,  bij  voornoemde  akte,  uit  onverdeeldheid  zijn 
getreden (...);

Die onverdeeldheid is beëindigd door middel van een akte waarbij (de verweerder) zijn 
rechten in die verscheidene goederen heeft overgedragen aan zijn dochter, (de verweer-
ster),  tegen  betaling  van  1.030.325  frank.  Krachtens  artikel  1167,  eerste  lid,  van  het 
Burgerlijk Wetboek kunnen de schuldeisers in hun eigen naam opkomen tegen de hande-
lingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten. 
Het tweede lid bepaalt echter dat zij zich niettemin, wat betreft hun rechten vermeld in de 
titel  'Erfenissen'  en in  de titel  'Huwelijksvermogensstelsels',  moeten  gedragen  naar  de 
aldaar voorgeschreven regels. Welnu, artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt 
dat schuldeisers van  een deelgenoot,  om te  beletten dat  de  verdeling met  bedrieglijke 
benadeling van hun rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun 
aanwezigheid gedaan wordt; zij hebben het recht op eigen kosten in de verdeling tussen te 
komen; tegen een voltrokken verdeling echter kunnen zij niet opkomen, behalve wanneer 
deze heeft plaatsgehad buiten hen om en met miskenning van een door hen gedaan verzet. 
Dat artikel is van toepassing op alle handelingen van verdeling en op de met verdeling 
gelijkstaande handelingen in de zin van artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek. Als met 
verdeling gelijkstaande handeling wordt beschouwd elke handeling die ertoe strekt een 
einde te  maken  aan de  onverdeeldheid  (...).  In  deze zaak is  de  handeling  waarbij  de 
(verweerders),  als  enige  erfgenamen  van  de  bedoelde  goederen,  een  einde  hebben 
gemaakt aan hun onverdeeldheid doordat (de verweerder) zijn rechten in die verscheidene 
goederen  heeft  overgedragen  aan  zijn  dochter,  (de  verweerster),  tegen  betaling  van 
1.030.325 frank, een met verdeling gelijkstaande handeling, zodat artikel 882 erop toepas-
selijk is. Hieruit volgt dat (de eiseres), die zegt dat zij de schuldeiser van de (verweerder 
is), de in artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde pauliaanse rechtsvordering 
niet kan uitoefenen t.a.v. de litigieuze handeling die buiten haar aanwezigheid is verricht, 
indien zij zich er niet eerder tegen heeft verzet - tenzij de met verdeling gelijkstaande 
handeling blijkbaar op fictieve of bedrieglijke wijze is voltrokken teneinde elk verzet in 
de zin van artikel 882 onmogelijk te maken. Voor het instellen van dat verzet legt de wet 
geen enkel bijzonder vormvereiste op. Onder verzet tegen de verdeling wordt begrepen 
elke handeling waarbij een schuldeiser van een deelgenoot alle deelgenoten op de hoogte 
brengt van zijn voornemen om bij de verdeling aanwezig te zijn of van zijn voornemen 
om zijn rechten op de goederen van de nalatenschap die aan zijn schuldenaar zijn toebe-
deeld, uit te oefenen. In deze zaak is geenszins bewezen dat (de eiseres) een handeling 
van die aard heeft verricht. Het is evenmin bewezen dat de litigieuze akte overhaast is 
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verleden of dat bij het verlijden ervan bewimpeling of veinzing heeft plaatsgevonden. De 
vordering  is  dus  niet  ontvankelijk.  In  tegenstelling  tot  hetgeen  (de  eiseres)  in  haar 
conclusie vermeldt, zijn de (verweerders) geen mede-eigenaars geworden van de onroe-
rende goederen ten gevolge van de verdeling van de nalatenschap van J. N. en G. N. maar 
wel ten gevolge van het openvallen van hun nalatenschap, dat de onverdeeldheid heeft 
doen ontstaan waaraan zij een einde hebben gemaakt door een met verdeling gelijkstaande 
handeling, zijnde de litigieuze akte".

Grieven
Artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers in hun 

eigen naam kunnen opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten. Het tweede lid van dat artikel bepaalt echter dat 
zij zich niettemin, wat betreft hun rechten vermeld in de titel 'Erfenissen' en in de titel 
'Huwelijksvermogensstelsels', moeten gedragen naar de aldaar voorgeschreven regels.

Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schuldeisers van een deelgenoot, 
om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, 
zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt en dat zij het 
recht hebben op eigen kosten in de verdeling tussen te komen. Dat artikel bepaalt tevens 
dat zij tegen een voltrokken verdeling niet kunnen opkomen, behalve wanneer deze heeft 
plaatsgehad buiten hen om en met miskenning van een door hen gedaan verzet. 

Uit de voornoemde wetsbepalingen volgt dat de schuldeisers van een erfopvolger de in 
artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde pauliaanse rechtsvordering 
niet kunnen instellen tegen een verdeling die buiten hun aanwezigheid is gedaan, indien 
zij zich niet vóór de verdeling ertegen hebben verzet - tenzij de verdeling op fictieve op 
bedrieglijke wijze is voltrokken teneinde het in artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoeld verzet totaal onmogelijk te maken.

De overdracht van erfrechten valt buiten het bereik van artikel 882 van het Burgerlijk 
Wetboek en zulks, ook al zou hij, doordat hij op absolute wijze een einde gemaakt heeft 
aan de onverdeeldheid, gelijkstaan met een verdeling.  Bijgevolg heeft het verzet of de 
tussenkomst van de schuldeisers geen enkele weerslag op de overdracht van erfrechten en 
kunnen die schuldeisers tegen die overdracht opkomen wanneer hij is voltrokken, mits zij. 
de voorwaarden voor de bij artikel  1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek inge-
voerde rechtsvordering in acht nemen door te bewijzen dat de cedent medeplichtig is aan 
het bedrog. De omstandigheid dat er geen verzet is gedaan belet dus de schuldeisers niet 
om op grond  van  een bedrieglijke  benadeling op te  komen  tegen  een overdracht  van 
erfrechten. 

In  deze  zaak  wijst  het  arrest  erop  dat  "in  deze  zaak  (...)  de  handeling  waarbij  de 
(verweerders),  als  enige  erfgenamen  van  de  bedoelde  goederen,  een  einde  hebben 
gemaakt aan hun onverdeeldheid doordat (de verweerder) zijn rechten in die verscheidene 
goederen  heeft  overgedragen  aan  zijn  dochter,  (de  verweerster),  tegen  betaling  van 
1.030.325 frank, een met verdeling gelijkstaande handeling (is),  zodat artikel 882 erop 
toepasselijk is" en dat het niet bewezen is dat de eiseres verzet heeft  gedaan tegen de 
verdeling, en verklaart het vervolgens de vordering van de eiseres niet-ontvankelijk.

Door aldus de overdracht van erfrechten gelijk te stellen met de verdeling en door de 
pauliaanse rechtsvordering die ingesteld is zonder voorafgaandelijk verzet niet-ontvanke-
lijk te verklaren, schendt het arrest de artikelen 882 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 
die de schuldeisers van een erfopvolger niet beletten op grond van bedrieglijke benadeling 
op te komen tegen een overdracht van erfrechten, ook al hebben zij daartegen geen verzet 
gedaan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Krachtens artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, kunnen schuld-

eisers in hun persoonlijke naam opkomen tegen de handelingen die hun schulde-
naar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt echter dat zij zich niettemin, wat betreft 
hun rechten vermeld in de titel "Erfenissen" en in de titel "Huwelijksvermogens-
stelsels", naar de aldaar voorgeschreven regels moeten gedragen.

Luidens artikel 882 van dat wetboek kunnen schuldeisers van een deelgenoot, 
om te  beletten dat  de  verdeling met  bedrieglijke  benadeling  van hun rechten 
geschiedt, zich ertegen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt; 
zij hebben het recht op eigen kosten in de verdeling tussen te komen; tegen een 
voltrokken  verdeling  echter  kunnen  zij  niet  opkomen,  behalve  wanneer  deze 
heeft plaatsgehad buiten hen om en met miskenning van een door hen gedaan 
verzet.

Die bepaling is zowel van toepassing op de verdeling als op de handelingen, 
die,  doordat  ze  een  einde  maken  aan  de  onverdeeldheid,  gelijkstaan  met  de 
verdeling.

Het arrest, dat vaststelt dat de handeling waartegen wordt opgekomen, die is 
"waarbij de (verweerders), als enige erfgenamen van de bedoelde goederen, een 
einde  hebben  gemaakt  aan  hun  onverdeeldheid  doordat  (de  verweerder)  zijn 
rechten in die verscheidene goederen heeft overgedragen aan zijn dochter, (de 
verweerster), tegen betaling van 1.030.325 frank", verantwoordt naar recht zijn 
beslissing  dat  die  handeling  "een  met  verdeling  gelijkstaande  handeling  is" 
waarop  artikel  882  van  het  Burgerlijk  Wetboek  van  toepassing  is  en  dat  de 
rechtsvordering die de eiseres op grond van artikel 1167 van dat wetboek instelt, 
derhalve niet ontvankelijk is omdat zij zich niet naar die bepaling heeft gedragen.

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

9 oktober 2009 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. Mahieu en Draps.

Nr. 570

1° KAMER - 9 oktober 2009

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - RECHTER-COMMISSARIS - BESCHIKKING - 
RECHTSMIDDELEN - DERDENVERZET - WETTIGHEID
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Geen  enkele  bepaling  van  de  Faillissementswet  van  8  augustus  1997  sluit  het  
derdenverzet  uit  van de rechtsmiddelen  die  tegen de beschikkingen van de rechter-
commissaris  kunnen  worden  ingesteld  of  onderwerpt  die  rechtsmiddelen  aan 
voorwaarden die van het gemeen recht afwijken.  (Artt. 1033 en 1122, Ger.W.; Art. 37, 
tweede lid, 4, Faillissementswet 1997)

(COSABEL nv e.a. T. AUSTRAET, in hoedanigheid van curator van het faillissement van LE BUFFET DE GODEFROID 
nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0292.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 december 2007 in laatste 

aanleg gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 812, 1028, inzonderheid tweede lid, 1030, 1033 en 1122 van het Gerech-

telijk Wetboek;
-  de  artikelen  35,  inzonderheid  vijfde  lid,  3  en  7  van  de  Faillissementswet  van  8 

augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de verweerder, in zijn hoedanigheid van curator van het 

faillissement van de naamloze vennootschap Le Buffet de Godefroid, bij beschikking van 
de rechter-commissaris gewezen met toepassing van artikel 49 van de wet van 8 augustus 
1997,  gemachtigd  werd  sommige  activa  van  het  faillissement  te  verkopen,  wijst  het 
bestreden vonnis het derdenverzet van de eiseressen af dat zij om de volgende redenen 
tegen die beschikking hadden gedaan:

"De verweerder wijst er evenwel terecht op dat de (grond) van artikel 49 van de Faillis-
sementswet gegeven machtiging niet voor derden openstaat.

De rechter-commissaris heeft immers geen rechtsmacht jegens derden (...).
Het derdenverzet staat slechts open voor de personen die de hoedanigheid hadden om 

in het oorspronkelijke geding tussen te komen.
In deze zaak hadden de eiseressen, die derden waren in de procedure van artikel 49 

voor de rechter-commissaris, niet de hoedanigheid om tussen te komen.
Hun derdenverzet is bijgevolg niet ontvankelijk".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de algemene regel verwoordt, stelt het 

derdenverzet open voor "ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoeda-
nigheid in de zaak is tussengekomen", zonder enige andere voorwaarde te vermelden.

Artikel 1033 van hetzelfde wetboek vermeldt dat dezelfde regel geldt voor het derden-
verzet tegen een beslissing op eenzijdig verzoekschrift en luidt als volgt: "al wie niet in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, kan verzet doen tegen de beslissing 
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die zijn rechten benadeelt".
De wet van 8 augustus 1997 wijkt nergens van die regel af.
Wel integendeel: artikel 37 van de wet, dat een algemene draagwijdte heeft, bepaalt dat 

tegen de vonnissen in faillissementszaken "beroep openstaat overeenkomstig het Gerech-
telijk  Wetboek".  Artikel  35,  vijfde  lid,  met  betrekking  tot  de  beschikkingen  van  de 
rechter-commissaris die, in de regel, op eenzijdig verzoekschrift worden gewezen, bepaalt 
uitdrukkelijk dat tegen die beschikkingen beroep openstaat "bij de rechtbank".

Hieruit volgt dat elke derde die van het vereiste belang doet blijken, derdenverzet kan 
doen tegen de met toepassing van artikel 49 van de wet van 8 augustus 1997 op eenzijdig 
verzoekschrift gewezen beschikking van de rechter-commissaris die de curator machtigt 
sommige activa te verkopen en dat dit derdenverzet aan geen enkele andere voorwaarde is 
onderworpen dan die welke in de aangehaalde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn vermeld.

Het bestreden vonnis, dat het derdenverzet van de eiseressen niet-ontvankelijk verklaart 
omdat a) "de op (grond) van artikel 49 van de Faillissementswet gegeven machtiging niet 
voor derden openstaat", b) de rechter-commissaris "geen rechtsmacht jegens derden heeft" 
en c) "het derdenverzet slechts open(staat) voor de personen die de hoedanigheid hadden 
om in het oorspronkelijke  geding tussen te  komen",  verantwoordt  niet  naar  recht  zijn 
beslissing  door  het  aanwenden  van  dat  rechtsmiddel  afhankelijk  te  maken  van  voor-
waarden die in geen enkele wetsbepaling staan vermeld (schending van de artikelen 1033 
en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, 35, inzonderheid vijfde lid, en 37 van de wet van 
8 augustus 1997).

Tweede onderdeel
Artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek staat een derde, die van het vereiste belang 

doet blijken, tussen te komen "voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtsple-
ging".

De artikelen 1028,  inzonderheid tweede lid,  en 1030 van het Gerechtelijk Wetboek 
erkennen, impliciet maar zeker, dat een derde het recht heeft om tussen te komen in een 
rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift.

Geen enkele bepaling van de Faillissementswet wijkt van die regel af.
Hieruit volgt dat een belanghebbende derde mag tussenkomen voor de rechter-commis-

saris  bij  wie  op  eenzijdig  verzoekschrift  van  de  curator  een  vordering  aanhangig  is 
gemaakt tot machtiging om met toepassing van artikel 49 van de wet van 8 augustus 1997 
sommige activa te verkopen.

Bijgevolg, wanneer het bestreden vonnis, dat het derdenverzet van de eiseressen niet-
ontvankelijk verklaart omdat a) "de op (grond) van artikel 49 van de Faillissementswet 
gegeven machtiging niet voor derden openstaat", b) de rechter-commissaris "geen rechts-
macht jegens derden heeft" en c) "het derdenverzet slechts open(staat) voor de personen 
die de hoedanigheid hadden om in het oorspronkelijke geding tussen te komen", welke 
omstandigheden, volgens dat vonnis, de uitoefening van dat rechtsmiddel beletten, verant-
woordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 812, 1028, 
inzonderheid tweede lid, en 1030 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet niet-ontvankelijk dat de eise-

ressen  hebben  ingesteld  tegen  de  beschikking  van  de  rechter-commissaris 
waarbij de verweerder op grond van artikel 49 van de Faillissementswet van 8 
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augustus 1997 werd gemachtigd sommige activa te verkopen.
Derdenverzet staat, overeenkomstig de artikelen 1033 en 1122 van het Gerech-

telijk  Wetboek,  open  voor  ieder  die  niet  behoorlijk  is  opgeroepen  of  niet  in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen tegen een beslissing die zijn 
rechten benadeelt.

Krachtens artikel 35, vijfde lid, van de wet van 8 augustus 1997, staat tegen de 
beschikkingen  van  de  rechter-commissaris  beroep  open  bij  de  rechtbank  van 
koophandel.

Hoewel artikel 37, tweede lid, 4, bepaalt dat geen verzet of hoger beroep open-
staat tegen de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan op het beroep tegen de 
beschikkingen die de rechter-commissaris binnen de perken van zijn bevoegd-
heid heeft gewezen, sluit geen enkele bepaling van die wet het derdenverzet uit 
van  de  rechtsmiddelen  die  tegen  de  beschikkingen  van  die  rechter  kunnen 
worden ingesteld, en onderwerpt  geen enkele bepaling die rechtsmiddelen aan 
voorwaarden die van het gemeen recht afwijken.

Met geen enkele van de redenen die het middel overneemt, verantwoordt het 
bestreden vonnis zijn beslissing naar recht.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Nijvel.

9 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 571

1° KAMER - 9 oktober 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING - VORDERING TOT TERUGGAVE - WETTELIJKE GRONDSLAG - VERJARING - TERMIJN - 
TOEPASBAARHEID

2º VERJARING — ALGEMEEN - VERZEKERAAR - ONVERSCHULDIGDE BETALING - 
VORDERING TOT TERUGGAVE - WETTELIJKE GRONDSLAG - TERMIJN - TOEPASBAARHEID

1º en 2° De rechtsvordering waarbij de verzekeraar van de verzekerde de teruggave eist  
van vergoedingen die hij  hem onverschuldigd heeft  uitbetaald, vloeit  niet  voort  uit  de 
verzekeringsovereenkomst  maar  wel  uit  de  bepalingen  van  het  Burgerlijk  Wetboek 
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betreffende de teruggave van het onverschuldigd betaalde; de in artikel 34, §1, van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst vastgelegde verjaringstermijn  
is bijgevolg niet van toepassing op de voornoemde rechtsvordering1. (Artt. 1235 en 2262, 
B.W.; Art. 34, §1, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ACTEL nv e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0328.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235, 1236, 1370, 1376, 1377 en 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32 en 34, inzonderheid §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-

keringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Op eigen  gronden  verklaart  het  arrest,  hoewel  dit  het  beroepen  vonnis  wijzigt,  de 

"oorspronkelijke" rechtsvordering van de eiseres, die ertoe strekt de verweerster te doen 
veroordelen om haar het op 27 juni 2001 betaalde bedrag van 26.222,77 euro terug te 
betalen, verjaard op grond van artikel 32 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, 
aangezien meer dan drie jaar zijn verlopen tussen de betaling van het verzekeringskapitaal 
en de vordering tot teruggave. Het beslist aldus om de onderstaande redenen:

"In de akte tot inleiding van het geding in eerste aanleg houdt (de eiseres) staande dat 
'(de verweerster) (naar aanleiding van de diefstal van haar wagen) een vergoeding heeft 
gekregen voor het verlies van een zaak (de optionele gasuitrusting) die zich niet op het 
gestolen  voorwerp  bevond (zodat)  (de verweerster),  volgens  de berekeningen  (van  de 
eiseres) 1.959,56 euro te veel heeft ontvangen voor de verdwijning van dat voertuig'. (De 
eiseres) leidt daaruit af dat haar rechtsvordering 'nu al gegrond is voor een bedrag van 
1.949,56 euro en de interest vanaf de betaling'.

In dezelfde dagvaarding van 26 december 2006 echter houdt (de eiseres) staande dat zij 
'(de verweerster) ook om verkeerde redenen heeft vergoed (en) dat, indien het voertuig 
onderzocht had kunnen worden,  zij haar zeker niet zou hebben vergoed,  aangezien het 
voertuig  intact  werd  teruggevonden  op  een  andere  plek  dan  die  waar  het  zogezegd 
gestolen werd (en aangezien) er noodzakelijkerwijs een sleutel is gebruikt om het voertuig 
te verplaatsen'.

Terecht wijst  (de verweerster) erop dat die bewering van de (eiseres) impliceert  dat 
laatstgenoemde de diefstal verdacht vindt en vermoedt dat het voertuig nooit had kunnen 
gestolen worden  of verdwijnen  zonder  de medewerking van  (de verweerster)  zelf,  als 
dader of medeplichtige. Uit het beschikkend gedeelte van de gedinginleidende akte blijkt 
trouwens dat (de eiseres) - ten principale - de teruggave vordert van de 26.222,77 euro die 
zij  op  grond  van  de  verzekeringsovereenkomst  op  27  juni  2001  had  uitbetaald  (...). 

1 Zie Cass., 13 juni. 2002, AR C.99.0405.N, AC, 2002, nr. 355.
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Daaruit valt af te leiden dat de oorspronkelijke rechtsvordering van (de eiseres) hoofdza-
kelijk gegrond is op het feit dat, volgens haar, de litigieuze diefstal (of de verdwijning van 
de auto) gepleegd is door of met medeplichtigheid van personen die geen derden zijn bij 
de verzekeringsovereenkomst (...). De grondslag van de oorspronkelijke vordering is dus 
wel degelijk de verzekeringsovereenkomst (artikel 11 van de algemene voorwaarden van 
de verzekeringsovereenkomst)".

Grieven
Artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst luidt 

als volgt: "de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzeke-
ringsovereenkomst bedraagt drie jaar"; het tweede lid voegt daaraan het volgende toe: "de 
termijn  begint  te  lopen  vanaf  de  dag  van  het  voorval  dat  het  vorderingsrecht  doet 
ontstaan" en "wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op 
een later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf 
dat tijdstip" en §3 vermeldt ook nog dat "de regresvordering van de verzekeraar tegen de 
verzekerde verjaart door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling 
door de verzekeraar, behoudens bedrog".

Buiten de gevallen die in het voornoemde artikel 34 op beperkende wijze worden opge-
somd, omdat het uitzonderingen zijn op de gemeenrechtelijke verjaring van rechtsvorde-
ringen, is artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Paragraaf 1, eerste 
lid, van dat artikel bepaalt dat "alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop 
van tien jaar".

Daartoe behoort de rechtsvordering die, krachtens de artikelen 1376 en vooral 1377 van 
het Burgerlijk Wetboek, openstaat voor degene die een onverschuldigde betaling heeft 
gedaan. Die luiden immers respectievelijk als volgt:  "Hij die bij vergissing of met zijn 
weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, is verplicht het terug te geven 
aan  degene  van  wie  hij  het  ontvangen  heeft  zonder  dat  het  verschuldigd  was"  en 
"Wanneer een persoon die bij vergissing meende schuldenaar te zijn, een schuld betaald 
heeft, is hij gerechtigd het betaalde van de schuldeiser terug te vorderen".

In dat verband maakt het weinig verschil uit of degene die, ten onrechte, meende schul-
denaar te zijn, de betaling ter uitvoering van een overeenkomst heeft verricht, terwijl de 
voorwaarden van dat contract voor de eisbaarheid van zijn schuld in werkelijkheid niet 
vervuld waren, dan wel dat gedaan heeft op grond van enige andere verplichting, aange-
zien de terugvordering van het onverschuldigd betaalde hoe dan ook aan haar eigen regels 
inzake verjaring is onderworpen.

De rechtsvordering die is ingesteld door de verzekeraar die beweert dat hij, per vergis-
sing,  aan zijn verzekerde  die  krachtens de overeenkomst  gevorderde  vergoeding  heeft 
uitbetaald, ongeacht of de vergissing voortvloeit  uit een verkeerde inschatting van zijn 
contractuele verbintenissen, dan wel uit enige andere oorzaak, is dienaangaande, wat de 
mogelijkheid voor de verzekeraar betreft om de terugbetaling ervan te verkrijgen, onder-
worpen aan de verjaringstermijn van artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992 aange-
zien het hier niet gaat om een rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereen-
komst, maar, ongeacht het bewijs dat de verzekeraar in dat verband moet leveren om zijn 
vordering tot  terugbetaling ingewilligd  te zien,  om een rechtsvordering die uit  de wet 
voortvloeit en, bijgevolg, onderworpen is aan de gemeenrechtelijke termijn van de rechts-
vordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde, met andere woorden de tienja-
rige termijn van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Hieruit volgt dat het arrest, door de oorspronkelijke rechtsvordering van de eiseres tot 
teruggave van het door haar op 27 juni 2001 aan de verweerster uitbetaalde bedrag van 
26.222,77  euro,  verjaard  te  verklaren,  terwijl,  volgens  de  eiseres,  die  betaling  niet 
verschuldigd  was  aangezien  de  voorwaarden  van  de  diefstalverzekeringsovereenkomst 
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niet vervuld waren, omdat die rechtvordering voortvloeide uit de verzekerings-overeen-
komst en verjaard was op grond van artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992, alle in 
het middel aangewezen bepalingen schendt en zijn beslissing dat de rechtsvordering "ten 
principale"  van  de  eiseres  verjaard  was,  niet  naar  recht  verantwoordt,  aangezien  die 
rechtsvordering strekte tot teruggave van de bedragen die de eiseres bij vergissing aan de 
verweerster had uitbetaald op grond van een verkeerde toepassing van de verzekerings-
overeenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend 
uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt.

De rechtsvordering waarbij de verzekeraar van de verzekerde de terugbetaling 
eist van vergoedingen die hij hem onverschuldigd heeft  uitbetaald,  vloeit niet 
voort  uit  de  verzekeringsovereenkomst  maar  wel  uit  de  bepalingen  van  het 
Burgerlijk  Wetboek  betreffende  de  terugvordering  van  het  onverschuldigd 
betaalde; de voornoemde verjaringstermijn is er bijgevolg niet op van toepassing.

Het  arrest  stelt,  zowel  met  zijn  eigen  redenen  als  met  overneming van  de 
redenen van het beroepen vonnis, vast dat de eiseres, op grond van een verzeke-
rings-overeenkomst  die  een  dekking  in  geval  van  diefstal  bevatte,  aan  de 
verweerster,  naar  aanleiding  van  de  aangegeven  diefstal  van  haar  auto,  een 
vergoeding heeft uitbetaald waarvan zij de terugbetaling vordert aangezien zij de 
werkelijkheid van die diefstal betwist.

Door te overwegen dat de rechtsvordering van de eiseres "gegrond is op het 
feit  dat,  volgens  haar,  de  litigieuze  diefstal  (of  de  verdwijning  van  de  auto) 
gepleegd is door of met medeplichtigheid van personen die geen derden zijn bij 
de verzekeringsovereenkomst" en dat "de grondslag van de (...) vordering dus 
wel degelijk de verzekeringsovereenkomst is", verantwoordt het arrest niet naar 
recht zijn beslissing om op die rechtsvordering de verjaringstermijn van voor-
noemd artikel 34, §1 toe te passen.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de hoofdvordering van de eiseres 
verjaard verklaart en 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 Luik.

9 oktober 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
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Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 572

3° KAMER - 12 oktober 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE GOEDEREN - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - STAAT VAN 
BEHOEFTIGHEID - TERUGVAL VAN DE ECONOMISCHE SITUATIE - BEGRIP

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE GOEDEREN - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - STAAT VAN 
BEHOEFTIGHEID - TERUGVAL VAN DE ECONOMISCHE SITUATIE - BEGRIP

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE GOEDEREN - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA - 
LEVENSSTANDAARD TIJDENS HET HUWELIJK

4º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE GOEDEREN - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA - 
LEVENSSTANDAARD TIJDENS HET HUWELIJK

1º en 2° Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding  
houdt de rechter niet alleen rekening met de terugval van de economische situatie van de 
begunstigde  t.g.v.  de  keuzes  die  de  echtgenoten  tijdens  het  samenleven  hebben  
gemaakt, maar ook met de aanzienlijke terugval van zijn economische situatie t.g.v. de  
echtscheiding1 2. (Art. 301, §3, eerste en tweede lid, B.W.)

3º en 4° Bij het vaststellen van het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding  
kan de rechter m.n. rekening houden met de levensstandaard van de partijen tijdens het 
huwelijk3 4. (Art. 301, §3, eerste en tweede lid, B.W.)

(U. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0524.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 mei 2008 in hoger beroep 

bewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 18 september 2009 van de eerste  voorzitter 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.572.
2 Art. 301, B.W., zoals vervangen bij W. 27 april 2007. 
3 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.572. 
4 Art. 301, B.W., zoals vervangen bij W. 27 april 2007.
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De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis kent aan de verweerster, voor de periode van 1 december 2006 tot 

31 december 2007, om de volgende redenen een maandelijkse uitkering van 575 euro toe:
"Het begrip 'staat van behoefte',  in de zin van de artikelen 205 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek, is relatief : de staat van behoefte is niet hetzelfde als een staat van 
armoede; het wordt gewaardeerd op grond van de normale levensomstandigheden die de 
schuldeiser, gelet op zijn opvoeding en sociale leven, genoot (...); bijgevolg is de levens-
standaard tijdens het samenleven tevens een gegeven waarmee, bij de waardering, reke-
ning kan worden gehouden.

Bijgevolg kan de gewezen echtgenoot, die het economisch minder goed heeft dan de 
andere en op voorwaarde dat hij aantoont dat de echtscheiding een aanzienlijke terugval 
van zijn economische situatie tot gevolg heeft die hij met eigen middelen en mogelijk-
heden niet kan compenseren, een onderhoudsuitkering vorderen waarmee hij, na de echt-
scheiding, de omstandigheden waarin hij tijdens het huwelijk gewoonlijk leefde, opnieuw 
kan benaderen (...).

Er bestaat sinds 1 december 2006 een financiële wanverhouding, in het nadeel van (de 
verweerster).

Uit de dossiers blijkt dat de echtscheiding geleid heeft tot een aanzienlijke terugval van 
haar economische situatie, niet zozeer vanuit het oogpunt van haar middelen (die terugval 
is noch aan het huwelijk noch aan de echtscheiding te wijten, maar aan haar gezondheids-
toestand, waardoor ze arbeidsongeschikt is), maar eerder wegens de verhoging van haar 
lasten, aangezien zij voortaan op zijn minst tot december 2007 huur moet betalen en van 
dan af een gedeelte van de hypotheek moet aflossen.

Gezien die nieuwe lasten, en bij gebrek aan andere precieze cijfers (...), wordt haar een 
maandelijks  bedrag van  575 euro (gelijk  aan de huur)  zal  worden  toegekend  vanaf  1 
december 2006 tot 31 december 2007 ".

Grieven
Eerste onderdeel
Het nieuwe artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek, luidt als volgt :
"De rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat 

van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.
De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten 

en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde. 
Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met name op de duur van het huwe-
lijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun 
noden en  het  ten laste  nemen van  de  kinderen  tijdens  het  samenleven  of  daarna.  De 
rechter kan indien nodig beslissen dat de uitkering degressief zal zijn en in welke mate.

De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de 
uitkeringsplichtige echtgenoot".

Wanneer de rechter de "aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitke-
ringsgerechtigde" beoordeelt, moet hij de terugval beoordelen die het gevolg is van de 
keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt. Zo moet de rechter, 
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die uitspraak doet over  het bedrag van de onderhoudsuitkering,  onderzoeken in welke 
mate  de uitkeringsgerechtigde zich in een gunstigere  economische situatie had kunnen 
bevinden indien hij niet was gehuwd.

Het bestreden vonnis beoordeelt de "aanzienlijke terugval van de economische situatie" 
van de verweerster evenwel op grond van de terugval van haar economische situatie sinds 
de echtscheiding. Tevens beoordeelt het de terugval van de economische situatie van de 
verweerster door haar situatie tijdens het huwelijk te vergelijken met haar situatie sinds de 
scheiding.

Het bestreden vonnis beslist aldus dat de verweerster een "aanzienlijke terugval van 
haar economische situatie" heeft geleden, daar zij, tijdens het huwelijk, geen huurlasten 
moest dragen maar, sinds de echtscheiding, en meer bepaald sinds 1 december 2006, een 
maandelijkse huur van 575 euro moet betalen. Die terugval is het gevolg van de echt-
scheiding en niet van de keuzes die de partijen tijdens het samenleven hebben gemaakt.

Het bestreden vonnis, dat de "aanzienlijke terugval van de economische situatie" van de 
verweerster sinds de echtscheiding beoordeelt, en niet de "aanzienlijke terugval van de 
economische situatie" van de verweerster die het gevolg is van de keuzes die de echtge-
noten tijdens het  samenleven  hebben gemaakt,  schendt  artikel  301 van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
Het nieuwe artikel 301, §3, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt 

dat "de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuitkering vastlegt die ten minste de staat 
van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. De rechtbank houdt rekening met 
de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van 
de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde".

Volgens de bepaling moet de door de rechter bepaalde onderhoudsuitkering dus op zijn 
minst de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot dekken en moet die 
uitkering bepaald worden op grond van de inkomsten en mogelijkheden van de echtge-
noten en de terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde.

"De staat van behoefte" heeft, volgens de bewoordingen van het bestreden vonnis zelf, 
dezelfde betekenis als die welke eraan gegeven wordt in de artikelen 205, 205bis, 206 en 
208 van het Burgerlijk Wetboek. De onderhoudsuitkering moet die "staat van behoefte", 
d.w.z. op zijn minst de elementaire levensbehoeften, dekken.

Volgens het nieuwe artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek, mag de rechtbank, bij 
het vastleggen van het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, aldus geen rekening 
houden met de levensstandaard tijdens het samenleven. Integendeel, die bepaling machtigt 
de rechter alleen om rekening te houden met de inkomsten en de mogelijkheden van de 
echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de eiser, die 
het gevolg is van de keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt. 
Artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt daarenboven dat de uitkering op zijn 
minst de staat van behoefte van de eisende echtgenoot moet dekken.

Het bestreden vonnis verklaart, enerzijds, dat het begrip "staat van behoefte", in de zin 
van de artikelen 205 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid biedt om 
"de levensstandaard tijdens het samenleven als beoordelingselement in acht te nemen". 
Bijgevolg vermeldt het vonnis anderzijds, dat de eisende echtgenoot een onderhoudsuitke-
ring kan vorderen waarmee hij, na de echtscheiding, de omstandigheden waarin hij tijdens 
het huwelijk gewoonlijk leefde, opnieuw kan benaderen.

Het bestreden vonnis, dat de "staat van behoefte" bepaalt op grond van de levensstan-
daard  tijdens  het  samenleven  en,  bijgevolg,  erkent  dat  de  verweerster  een  uitkering 
vordert  waarmee zij de omstandigheden kan benaderen waarin zij tijdens het huwelijk 
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gewoonlijk  leefde,  terwijl  "de  staat  van  behoefte"  overeenkomt  met  de  elementaire 
levensbehoeften, en het nieuwe artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek geen rekening 
houdt met de levensstandaard tijdens het samenleven maar alleen met de inkomsten en de 
mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische 
situatie van de echtgenoot, schendt die bepaling.

Subsidiair, het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot betaling van een onderhouds-
uitkering van 575 euro per maand. Het bepaalt de beginselen die van toepassing zijn op de 
bepaling van de uitkering die door de verweerster gevorderd wordt, maar preciseert noch 
de staat  van behoefte van de verweerster  noch de levensstandaard van de echtgenoten 
tijdens het samenleven, waarnaar het verklaart te kunnen verwijzen om het bedrag van die 
onderhoudsuitkering te bepalen. Aldus bevat het niet de vaststellingen op grond waarvan 
het Hof de wettelijkheid ervan kan nagaan en schendt het, derhalve, artikel 149 van de 
Grondwet en, bijgevolg, het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens het nieuwe artikel 301, §3, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, dat door het niet bestreden vonnis van 4 december 2007, op het geschil 
van toepassing is verklaard, legt de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuit-
kering vast die ten minste de staat  van behoefte  van de uitkeringsgerechtigde 
moet dekken. De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden 
van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie 
van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter 
zich met name op de duur van het  huwelijk,  de leeftijd van de partijen,  hun 
gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het ten laste 
nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna. 

Om het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding vast te stellen, 
houdt de rechter bijgevolg niet alleen rekening met de terugval van de economi-
sche situatie van de uitkeringsgerechtigde, die het gevolg is van de keuzes die de 
echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt, maar ook met de aanzien-
lijke terugval van zijn economische situatie wegens de echtscheiding.

Het bestreden vonnis beslist  dat,  "er  sinds 1 december  2006 een financiële 
wanverhouding  bestaat,  in  het  nadeel  van  (de  verweerster)"  en  dat  "uit  de 
dossiers blijkt dat de echtscheiding geleid heeft tot een aanzienlijke terugval van 
haar economische situatie, niet zozeer vanuit het oogpunt van haar middelen (die 
terugval is noch aan het huwelijk noch aan de echtscheiding te wijten, maar aan 
haar  gezondheidstoestand,  waardoor  ze  arbeidsongeschikt  is),  maar  eerder 
wegens de verhoging van haar lasten, aangezien zij voortaan op zijn minst tot 
december 2007 huur moet betalen".

Het  bestreden  vonnis  verantwoordt,  door  die  overwegingen,  die  zowel  de 
gevolgen van het huwelijk van de partijen als de gevolgen van hun echtscheiding 
voor de economische situatie van de verweerster betreffen, naar recht zijn beslis-
sing om de eiser te veroordelen tot de betaling van een uitkering na echtschei-
ding van 575 euro per maand, wat overeenkomt met het bedrag van de huur van 
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de verweerster voor de periode van 1 december 2006 tot 31 december 2007.
Tweede onderdeel
De  staat  van  behoefte  van  een  uitkeringsgerechtigde  wordt  beoordeeld  op 

grond van de normale levensomstandigheden waarin hij wegens zijn sociale situ-
atie verkeerde.

Het begrip "gedrag van de partijen tijdens het huwelijk inzake de organisatie 
van hun noden", in de zin van voormeld artikel 301, §3, omvat ook het begrip 
levensstandaard.

Bijgevolg kan de rechtbank, bij het vaststellen van het bedrag van de onder-
houdsuitkering,  rekening  houden  met  onder  meer  de  levensstandaard  van  de 
partijen tijdens het huwelijk.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot een 
onderhoudsuitkering  kan  vorderen  "waarmee  hij,  na  de  echtscheiding,  de 
omstandigheden waarin hij tijdens het huwelijk gewoonlijk leefde, opnieuw kan 
benaderen (die evenwel niet noodzakelijkerwijs dezelfde levensstandaard hoeft 
te  zijn  indien  de  uitkeringsplichtige,  die  eveneens  op  die  omstandigheden 
aanspraak  kan  maken,  niet  over  de  middelen  beschikt  om  dit  mogelijk  te 
maken)", schendt het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek niet.

Het bestreden vonnis vermeldt, voor het overige, dat "uit de dossiers blijkt dat 
de echtscheiding geleid heeft tot een aanzienlijke terugval van de economische 
situatie (van de eiseres), niet zozeer vanuit het oogpunt van haar middelen (die 
terugval is noch aan het huwelijk noch aan de echtscheiding te wijten, maar aan 
haar  gezondheidstoestand,  waardoor  ze  arbeidsongeschikt  is),  maar  eerder 
wegens de verhoging van haar lasten, aangezien zij voortaan huur moet betalen". 
Het bevat aldus de vaststellingen op grond waarvan het Hof de wettigheid kan 
beoordelen van de veroordeling van de eiser tot betaling van een onderhoudsuit-
kering van 575 euro per maand, wat overeenstemt met het bedrag van de huur 
van de verweerster.

Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 oktober  2009 – 3°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  Storck,  voorzitter  –  Verslaggever: 
mevr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advo-
caat:  mr. Mahieu.
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HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - OPZEGGING DOOR DE HUURDER 
- UITWERKINGEN

Wanneer de huurder de huurovereenkomst beëindigt door een opzegging te betekenen  
met een termijn die verstrijkt vóór het verstrijken van de termijn van de opzegging die  
door  de  verhuurder  is  gedaan,  eindigt  de  huurovereenkomst  niet  t.g.v.  de  door  de  
verhuurder gedane opzegging, maar t.g.v. de opzegging door de huurder1.  (Artt. 3, §2, 
eerste lid, en §5, derde lid, Huurwet 20 feb. 1991)

(P. T. Y.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0533.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 februari 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 22 september 2009 van de eerste voorzitter 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres heeft volgend middel aangevoerd.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §2, eerste, derde en vierde lid, van afdeling II, hoofdstuk II, titel VIII, boek 

III,  van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 houdende 
wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, het eerste lid 
zoals het werd aangevuld en het derde lid zoals het werd gewijzigd bij de wet van 13 april 
1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten;

- artikel 3, §5, eerste, tweede en derde lid, van afdeling II, hoofdstuk II, titel VIII, boek 
III,  van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 houdende 
wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, het derde lid 
zoals ingevoegd door de voormelde wet van 13 april 1997 en vooraleer dit lid het vierde 
lid werd ten gevolge van de invoeging van een nieuw derde lid door de programmawet 
van 27 december 2006.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart  verweerders  hoger beroep tegen het beroepen vonnis 

gegrond en veroordeelt, bij de uitspraak over de vordering van de verweerder, de eiseres 
om hem een vergoeding van 9.900 euro te betalen, op grond van de volgende redenen:

"Vóór de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
huurovereenkomsten, ontnam het feit dat de verhuurder de huur, met toepassing van de 
paragrafen  2  tot  4  van  artikel  3  van  de  wet  betreffende  de  huurovereenkomsten  met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, met een termijn van zes maanden 
opzegde, de huurder het recht niet om de huur, overeenkomstig de wet, met een kortere 
termijn op te zeggen. Geen enkele specifieke bepaling gaf de huurder echter de mogelijk-
heid om de huur na de oorspronkelijke opzegging door de verhuurder op zijn beurt op te 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.573. 
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zeggen. De huurovereenkomst werd bijgevolg beëindigd ten gevolge van de opzegging 
door de huurder, zodat de verhuurder geen enkele vergoeding verschuldigd was maar de 
huurder, in voorkomend geval, wel een vergoeding diende te betalen.

Artikel 3, §5, bepaalde, vóór de wet van 13 april 1997, dat 'de huurder de huurovereen-
komst op ieder tijdstip kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
drie maanden. Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste 
driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk 
aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een 
einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar'. De voormelde wet heeft 
hieraan een lid toegevoegd, dat bepaalt dat 'wanneer de verhuurder de huurovereenkomst 
beëindigt overeenkomstig de §§2 tot 4, de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te 
allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. 
In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het vorige lid niet verschuldigd'.

De wetgever  heeft  de huurder aldus een specifieke opzegging willen toekennen, die 
alleen kan worden gedaan indien de verhuurder als eerste de huur heeft opgezegd in de bij 
de voormelde bepaling vermelde voorwaarden.

In dat geval eindigt de huur niet meer uitsluitend ten gevolge van de opzegging van de 
huurder, daar de huurder de huur niet kan opzeggen wanneer de verhuurder eerst het initi-
atief  hiertoe genomen  heeft,  maar  door  de uitwerking  van  de oorspronkelijk  door  de 
verhuurder gedane opzegging en van die tegenopzegging, die slechts volgt op de opzeg-
ging door de verhuurder.

De  wetgever  heeft,  in  dat  geval,  uitdrukkelijk  bepaald  dat  de  huurder  geen  enkele 
vergoeding verschuldigd is. De wetgever heeft daarentegen niets gelijkaardigs voorzien 
voor  de verhuurder  en terecht,  daar hij  het  initiatief genomen heeft  om de huur op te 
zeggen. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 april 1997 blijkt overigens 
dat zelfs een vermindering van de door de verhuurder verschuldigde vergoeding niet eens 
overwogen  werd  ingeval  de  huurder  een  tegenopzegging  gaf,  omdat  die  oplossing 
onrechtvaardig  werd  geacht  (Gedr.  St.  Kamer,  1996-1997,  nr.  717/7,  p.  28;  Gedr.  St. 
Senaat, 1996-97, nr. 1-503/3, p. 29).

De  verhuurder  moet  bijgevolg,  in  dat  geval,  de  verplichtingen  nakomen  die  voort-
vloeien uit de opzegging die hij gedaan heeft en de vergoedingen betalen als bepaald in de 
paragrafen 2 tot 4 van het voormelde artikel 3, indien de reden waarmee hij de opzegging 
verantwoord heeft, niet verwezenlijkt wordt (zie, in die zin, Y. Merchiers, 'Duur - opzeg-
ging - beëindiging - verlenging', in Woninghuur na de wet van 13 april 1997, Die Keure, 
1997, p. 90, n° 41; N. Verheyden en I.  Durant, 'La durée du bail',  in Les baux à loyer 
après la loi du 13 avril 1997, La Charte, Brussel, 1998, p. 75, nrs. 63-64; J. Vankerkhove 
en M. Vlies, 'Commentaire législatif.  Loi du 13 avril 1997 modifiant certaines disposi-
tions en matière de baux', J.T., 1997, p. 598, nr. 12).

(De eiseres), verhuurster, heeft (de verweerder), huurder, bij aangetekende brief van 29 
maart 2005 te dezen een opzegging van drie maanden wegens persoonlijke betrekking van 
het goed ter kennis gebracht, meer bepaald om het goed door haar zoon te laten betrekken, 
met toepassing van artikel  3, §2, van de wet  betreffende de huurovereen-komsten met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.

Als reactie daarop heeft  (de verweerder) (de eiseres), bij aangetekende brief van 21 
april 2005, een tegenopzegging van een maand ter kennis gebracht en heeft hij het goed 
na het  verstrijken  van  die  termijn  verlaten.  Voor het  overige  wijst  niets  erop dat  (de 
verweerder), door aldus of anderszins te handelen, afstand heeft gedaan van de bescher-
ming die de wet hem biedt en van de vergoedingen die hem toegekend worden indien de 
door (de eiseres) aangekondigde reden niet verwezenlijkt wordt.

De  tussen de  partijen  op 9  juni  2004  gesloten  huurovereenkomst  is  bijgevolg,  met 
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toepassing van artikel 3, §5, van de wet betreffende de huurovereenkomsten met betrek-
king tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, beëindigd door de gecombineerde uitwer-
king van de opzegging van (de eiseres) en de tegenopzegging (van de verweerder).

(De verweerder) hoeft derhalve geen enkele vergoeding te betalen. (De eiseres), daar-
entegen, moet de vergoeding betalen die verschuldigd is in geval van niet-verwezenlijking 
van de reden die aan de basis ligt van haar vordering tot beëindiging".

Grieven
Krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van afdeling II, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, van 

het Burgerlijk Wetboek (ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991) kan de verhuurder de 
huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, indien hij voornemens is het goed persoonlijk 
en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn kinderen, 
mits hij de huurovereenkomst zes maanden vooraf opzegt.

Behoudens  verlenging  van  die  opzeggingstermijn,  moet  de  verhuurder,  krachtens 
artikel 3, §2, derde lid, van de voormelde afdeling van het Burgerlijk Wetboek (ingevoegd 
bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997), het goed 
binnen het jaar na het verstrijken van de door hem gedane opzegging betrekken.

Artikel 3, §2, vierde lid, van de voormelde afdeling van het Burgerlijk Wetboek (inge-
voegd  bij  de wet  van 20 februari  1991) bepaalt  dat,  indien de verhuurder,  zonder het 
bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voor-
waarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt,  de huurder recht heeft  op een 
vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

Uit die bepalingen van artikel 3, §2, volgt dat de verplichting om het goed persoonlijk 
te  betrekken  en  een  vergoeding  te  betalen  wanneer  die  verplichting  niet  nagekomen 
wordt, alleen geldt wanneer de opzegging gedaan wordt door de verhuurder. Hieruit volgt 
ook dat de door de verhuurder gedane opzegging de huurovereenkomst na het verstrijken 
van zijn opzeggingstermijn beëindigt en dat de vergoeding, in beginsel, pas een jaar later 
verschuldigd is indien het goed niet persoonlijk werd betrokkien.

Krachtens artikel 3, §5, eerste lid, afdeling II, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, van het 
Burgerlijk Wetboek (ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991) kan ook de huurder de 
overeenkomst op elk tijdstip beëindigen. Datzelfde eerste lid legt de huurder een opzeg-
gingstermijn van drie maanden op.

Het tweede lid van hetzelfde artikel 3, §5, bepaalt dat de huurder die de huurovereen-
komst tijdens de eerste driejarige periode beëindigt, een vergoeding van drie maanden, 
twee maanden of één maand verschuldigd is naargelang de huurovereenkomst een einde 
neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

Artikel 3, §5, derde lid, van de voormelde afdeling van het Burgerlijk Wetboek (inge-
voegd bij de wet van 20 februari 1991 en aangevuld bij de wet van 13 april 1997, thans 
vierde  lid  ten gevolge  van  de programmawet  van  27 december  2006),  bepaalt  dat  de 
huurder de huurovereenkomst ook op elk tijdstip kan beëindigen wanneer de verhuurder 
de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de paragrafen 2 tot 4.

Datzelfde derde lid bepaalt dat de opzeggingstermijn voor de huurder, in dat geval, niet 
langer dan een maand is en dat de huurder de in het tweede lid van datzelfde artikel 3, §5, 
bepaalde vergoeding niet verschuldigd is.

Uit die bepalingen van artikel 3, §5, volgt dat de opzegging die de huurder doet ten 
gevolge van de door de verhuurder gedane opzegging, de huurovereenkomst op dezelfde 
wijze beëindigt als wanneer de huurder de huur zonder voorafgaande opzegging door de 
verhuurder opzegt, behalve dat de huurovereenkomst, in het eerste geval, een maand na de 
opzegging eindigt, zonder dat de huurder een opzeggingsvergoeding verschuldigd is.

Uit al die voorgaande overwegingen volgt dat, wanneer de huurder de huurovereen-
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komst  beëindigt  ten  gevolge  van  de  opzegging  die  de  verhuurder  doet  om het  goed 
persoonlijk  te  betrekken  en die  opzegging  van de huurder  vóór  de opzegging  van  de 
verhuurder verstrijkt, de huurovereenkomst eindigt ten gevolge van de door de huurder 
gegeven opzegging. Dat heeft tot gevolg dat de verhuurder niet meer gebonden is door de 
verplichtingen die voortvloeien uit de opzegging die hij eerder heeft gedaan en hij dus niet 
meer veroordeeld kan worden tot een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, op 
grond dat hij het goed niet persoonlijk heeft betrokken.

Het bestreden vonnis stelt te dezen vast dat de eiseres de verweerder, bij aangetekende 
brief  van  29  maart  2005,  een  opzegging  van  drie  maanden  ter  kennis  heeft  gebracht 
wegens betrekking van het goed door haar zoon. Het bestreden vonnis stelt tevens vast dat 
de verweerder, als reactie daarop, zelf de eiseres bij aangetekende brief van 21 april 2005 
een opzegging van een maand ter kennis heeft gebracht.

Ondanks die vaststellingen, beslist het bestreden vonnis dat de huurovereenkomst niet 
is  beëindigd  ten  gevolge  van  de  opzegging  door  de  verweerder,  maar  wel  door  de " 
gecombineerde " uitwerking van die opzegging en van de opzegging die de eiseres eerder 
had gedaan. Het bestreden vonnis besluit hieruit dat de eiseres de vergoeding moet betalen 
die verschuldigd is wanneer het goed niet persoonlijk is betrokken.

Het  bestreden  vonnis  miskent  aldus  de  draagwijdte  van  de  tegenopzegging  die  de 
huurder doet overeenkomstig artikel 3, §5, derde lid, van afdeling II,  hoofdstuk II,  titel 
VIII, boek III, van het Burgerlijk Wetboek (in de in het middel gepreciseerde versie), en 
meer bepaald de gevolgen van die tegenopzegging voor de beëindiging van de huurover-
eenkomst en, bijgevolg,  voor de verplichtingen van de verhuurder,  die voorvloeien uit 
artikel 3, §2, eerste, tweede en derde lid, van afdeling II, hoofdstuk II, titel VIII, boek III 
van het Burgerlijk Wetboek (in de in het middel gepreciseerde versies). Het bestreden 
vonnis schendt bijgevolg alle in het middel bedoelde en gepreciseerde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van de wet van 20 februari 1991 houdende 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, kan de 
verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, met inachtneming van 
een opzeggingstermijn, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werke-
lijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door een verwant 
van een van de categorieën die in die bepaling worden vermeld.

Luidens  het  vierde  lid  van  dezelfde  paragraaf,  heeft  de  huurder,  indien  de 
verhuurder,  zonder  het  bewijs  te  leveren  van  buitengewone  omstandigheden, 
binnen  de  gestelde  termijn  en  voorwaarden  de  betrekking  van  het  goed  niet 
verwezenlijkt, recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

Artikel 3, §5, derde lid, van de wet van 20 februari 1991 bepaalt dat, wanneer 
de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de partagrafen 2 
tot 4 van hetzelfde artikel, de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen 
tijde  kan  beëindigen  met  inachtneming  van  een  opzeggingstermijn  van  een 
maand.

Bij opzegging eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de opzeg-
gingstermijn.

Wanneer  de huurder de huurovereenkomst beëindigt  door een opzegging te 
betekenen met een termijn die verstrijkt vóór het verstrijken van de termijn van 
de opzegging die door de verhuurder  is gedaan, eindigt  de huurovereenkomst 
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niet ten gevolge van de door de verhuurder gedane opzegging, maar ten gevolge 
van de opzegging door de huurder.

Het bestreden vonnis stelt vast dat "(de eiseres), verhuurster, (de verweerder), 
huurder, bij aangetekende brief van 29 maart 2005 te dezen een opzegging van 
drie maanden wegens (...) betrekking van het goed (door haar zoon) ter kennis 
heeft gebracht, (...) met toepassing van artikel 3, §2, van de wet van 20 februari 
1991 en dat (de verweerder), als reactie daarop, (de eiseres) een tegenopzegging 
van een maand ter kennis heeft gebracht en het goed na het verstrijken van die 
termijn heeft verlaten".

Het  bestreden  vonnis,  dat  de  eiseres  veroordeelt  om aan  de  verweerder  de 
vergoeding te betalen die verschuldigd is in geval van niet-persoonlijke betrek-
king  van  het  goed,  op  grond  dat  de  huurovereenkomst  niet  is  beëindigd  ten 
gevolge van de door de verweerder gedane opzegging, maar wel door de gecom-
bineerde  uitwerking  van  die  opzegging  en  van  de  door  de  eiseres  daarvóór 
gedane opzegging, schendt de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis,  behalve  in  zoverre  het  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 Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

12 oktober 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Baets.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
VERORDENING (E.G.) NR. 44/2201 VAN DE RAAD VAN 22 DECEMBER 2000 - LEVERING VAN 
DIENSTEN - BEGRIP - HUUR VAN GOEDEREN

De activiteit die bestaat in de verhuur van zetels in een loge van een voetbalstadium, vormt  
een verstrekking van diensten in de zin van artikel 5, 1), b), verordening (EG) nr. 44/2001 
van  de  Raad  van  22  december  2000  betreffende  de  rechterlijke  bevoegdheid,  de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1. (Art. 
5, 1, E.E.X.-Verordening)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.574.
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(GT MANAGEMENT bvba T. POLYCAR, vennootschap naar Italiaans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0559.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 18 september 2009 van de eerste  voorzitter 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 5-1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken.

Aangevochten beslissing
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres de verweerster, wiens zetel gevestigd is in Italië, 

gedagvaard heeft voor de rechtbank van koophandel te Luik tot betaling van een factuur 
betreffende de jaarlijkse huur, door de verweerster, van zes zetels in de loge nr. 24 van het 
voetbalstadium van Standard Luik, beslist dat die vordering "gebracht moet worden voor 
een Italiaanse rechtbank, daar de Belgische rechtbank zich alleen maar onbevoegd kan 
verklaren".

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"1. De plaats van uitvoering van de verbintenis, die met toepassing van artikel 5-1 aan 

de eis ten grondslag ligt, moet worden bepaald.
Aangezien de betwiste overeenkomst, luidens de litigieuze factuur, betrekking heeft op 

de verhuur van zetels in een loge van een voetbalstadium en (de eiseres) niet aantoont dat 
zij  wat  dat betreft  enige dienst heeft  verstrekt,  moet deze omschreven worden als een 
overeenkomst tot levering van lichamelijke zaken, waarvoor artikel 5-1, a), geldt.

2.  (De  eiseres)  vordert  de  veroordeling  van  (de  verweerster)  tot  betaling  van  een 
factuur: de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is dus een verbintenis tot betaling.

In dit stadium moet bepaald worden welke wet van toepassing is op de overeenkomst, 
om na te gaan of zij in een haalschuld dan wel een draagschuld voorziet.

Het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, waarbij zowel België als Italië zich aangesloten hebben, 
geeft het antwoord op die vraag: artikel 4 van het Verdrag bepaalt immers dat de overeen-
komst,  voor zover de partijen geen keuze hebben gedaan van het op de overeenkomst 
toepasselijke recht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, beheerst wordt door het recht 
van het land waarmee zij het nauwst is verbonden (artikel 4-1). Voor zover de overeen-
komst een recht tot gebruik van een onroerend goed tot onderwerp heeft, wordt vermoed 
dat de overeenkomst het nauwst is verbonden met het land waar het onroerend goed is 
gelegen (artikel 4-3). Dat vermoeden wordt te dezen niet weerlegd (artikel 4-5).

Het voetbalstadium met de betwiste zetels is gelegen te Luik. De wet die van toepas-
sing is op de overeenkomst, is dus de Belgische wet.
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Aangezien de Belgische wet voorziet in de haalschuld, is de plaats van uitvoering van 
de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, dus de plaats waar de maatschappelijke 
zetel van (de verweerster) gevestigd is, met name Italië".

Grieven
Krachtens artikel 5-1, a), van de verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 

van de Raad, kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, 
ten aanzien van  verbintenissen uit  overeenkomst,  in  een andere lidstaat  worden  opge-
roepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, 
is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.

Die regel is echter slechts van toepassing indien artikel 5-1, b), niet van toepassing is 
(artikel 5-1, c)).

Wanneer  het  geschil  betrekking  heeft  op  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  tot 
verstrekking van diensten, is de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, volgens artikel 5-1, b), punt twee, de plaats in een lidstaat waar de diensten 
volgens die overeenkomst verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden.

Het begrip "verstrekking van diensten", in de zin van laatstgenoemde bepaling, moet 
ruim en zelfstandig begrepen worden. Het heeft betrekking op elke verplichting, voor een 
persoon, om een positieve of negatieve daad te stellen die een andere persoon ten goede 
komt. Dat begrip omvat met name de terbeschikkingstelling van een zaak tegen betaling, 
zonder dat er een onderscheid gemaakt hoeft te worden naargelang de eigenaar van de 
zaak een bijzondere dienst beloofd heeft dan wel zich ertoe beperkt heeft die zaak aan zijn 
medecontractant ter beschikking te stellen.

De verhuur van zetels in een loge van een voetbalstadium vormt bijgevolg een verstrek-
king van diensten in de zin van artikel 5-1, b), punt twee, van de voormelde verordening,  
ook al is die overeenkomst beperkt tot de terbeschikkingstelling van zetels, zonder dat er 
andere bijzondere diensten verstrekt worden.

Die overeenkomst strekt niet tot levering van roerende lichamelijke zaken in de zin van 
artikel 5-1, a), van de voormelde verordening, daar zij geen enkele eigendomsoverdracht 
impliceert maar bestaat in een prestatie die ertoe strekt een persoon het genot van een 
zaak te verschaffen.

Het arrest stelt te dezen vast  dat de factuur, waarvan de eiseres de betaling vordert, 
betrekking  heeft  op  de  huur,  door  de  verweerster,  van  een  loge  in  het  stadium van 
Standard Luik.

Krachtens artikel  5-1,  b),  punt  twee,  van  de  verordening  (EG) nr.  44/2001 van  22 
december 2000 van de Raad, is de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis 
van de eiseres ten grondslag ligt, bijgevolg het gerechtelijk arrondissement Luik, waar dat 
stadium gelegen is, en kon de verweerster derhalve voor de rechtbank van koophandel te 
Luik opgeroepen worden.

Het arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing niet naar recht om de Belgische hoven 
en  rechtbanken  onbevoegd  te  verklaren  ten  gunste  van  de  Italiaanse  rechtbanken,  op 
grond dat de verhuur van zetels in een voetballoge, die niet gepaard ging met de verstrek-
king van desbetreffende diensten, een levering van lichamelijke roerende zaken vormde 
die viel onder de toepassing van artikel 5-1, a), van de voormelde verordening en dat de 
verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt,  krachtens die bepaling,  in de verbintenis 
bestaat om de factuur van de eiseres te betalen, welke, volgens het Belgische recht dat 
hierop van toepassing is, in Italië moet worden uitgevoerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Artikel 5, 1), a), van de EG-verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 
van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging  van  beslissingen  in  burgerlijke  en  handelszaken,  bepaalt  dat  een 
persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, ten aanzien 
van verbintenissen uit overeenkomst, in een andere lidstaat kan worden opge-
roepen: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.

Krachtens artikel 5, 1), b), van die verordening is, voor de toepassing van deze 
bepaling en tenzij anders is overeengekomen, de plaats van uitvoering van de 
verbintenis  die  aan  de  eis  ten  grondslag  ligt,  voor  de  koop en  verkoop  van 
roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat waar de zaken volgens de 
overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden, en, voor de 
verstrekking van diensten, de plaats in een lidstaat waar de diensten volgens de 
overeenkomst verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden.

Artikel 5, 1), c), van dezelfde verordening voegt hieraan toe dat punt a) van 
toepassing is indien punt b) niet van toepassing is.

De activiteit die bestaat in de verhuur van zetels in een loge van een voetbal-
stadium, vormt een verstrekking van diensten in de zin van artikel 5, 1), b), van 
de voormelde verordening nr. 44/2001.

Het arrest,  dat  de Belgische hoven en rechtbanken onbevoegd verklaart,  op 
grond dat, "aangezien de betwiste overeenkomst,  luidens de litigieuze factuur, 
betrekking heeft op de verhuur van zetels in een loge van een voetbalstadium en 
(de eiseres) niet aantoont dat zij wat dat betreft enige dienst heeft verstrekt, deze 
omschreven  moet worden als een overeenkomst  tot  levering van lichamelijke 
zaken, waarvoor artikel 5-1, a), geldt", schendt artikel 5, 1), a), b) en c), van de 
voormelde EG-verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad.

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 Bergen.

12 oktober 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Kirkpatrick.

Nr. 575

3° KAMER - 12 oktober 2009
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1º WRAKING - VORM - ONDERTEKENING DOOR EEN ADVOCAAT DIE MEER DAN TIEN JAAR BIJ DE 
BALIE IS INGESCHREVEN - TOEGANG TOT DE RECHTERLIJKE INSTANTIE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - WRAKING - VORM - ONDERTEKENING 
DOOR EEN ADVOCAAT DIE MEER DAN TIEN JAAR BIJ DE BALIE IS INGESCHREVEN - TOEGANG TOT DE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE

3º WRAKING - VORM - ONDERTEKENING DOOR EEN ADVOCAAT DIE MEER DAN TIEN JAAR BIJ DE 
BALIE IS INGESCHREVEN - ONTBREKEN - GEVOLG - VERPLICHTING VOOR HET HOF

1º  en 2°  De op straffe van nietigheid voorgeschreven verplichting  om de vordering tot 
wraking  in  te  leiden  bij  een  ter  griffie  neergelegde  akte  die  de  middelen  bevat  en 
ondertekend is door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven,  
hindert de toegang van de verzoeker tot wraking tot de wrakingsrechter niet.  (Art. 835, 
Ger.W.)

3º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  verplicht  het  Hof  om  een  advocaat  aan  te  wijzen 
teneinde het  ontbreken van een regelmatige  ondertekening  van het  verzoekschrift  te 
verhelpen. (Art. 835, Ger.W.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0527.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De eiser verzoekt, bij een met redenen omklede en ondertekende akte, die op 

24 september 2009 is ontvangen door de secretaris van de Franstalige en Duitsta-
lige tuchtraad van beroep van de advocaten, om de wraking van de heer J. S., 
voorzitter van die raad, en van de heren M. V., J. R., D. D. en E.F., leden van die 
raad.

Die  rechters  hebben  de  bij  artikel  836,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  12  oktober  2009  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
De verzoeker heeft een conclusie neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens  artikel  835  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  wordt  de  vordering  tot 

wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte 
die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien 
jaar bij de balie is ingeschreven.

De akte waarbij de vordering is ingeleid, is niet ondertekend door een advo-
caat.

De voormelde bepaling hindert de toegang van de verzoeker tot wraking tot de 
wrakingsrechter niet en de verzoeker toont voor het overige niet aan dat hij geen 
beroep heeft kunnen doen op een advocaat die voldeed aan de voormelde wette-
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lijke voorwaarde.
Geen  enkele wettelijke bepaling verplicht  het  Hof om een advocaat  aan te 

wijzen  teneinde  het  ontbreken  van  een  regelmatige  ondertekening  van  het 
verzoekschrift te verhelpen.

De vordering is niet ontvankelijk.
Er bestaat geen grond om de door de verzoeker voorgestelde prejudiciële vraag 

te stellen, die geen verband houdt met artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de wraking.
Wijst  gerechtsdeurwaarder  Philippe  Schepkens,  Dautzenbergstraat  21  te 

Elsene aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren 
aan de eiser te betekenen.

Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de beteke-
ning van dit arrest.

12 oktober 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 576

2° KAMER - 13 oktober 2009

STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - BIJZONDERE WETTEN EN VERORDENINGEN - K.B. VAN 31 
MEI 1933 - BEPALINGEN VAN BOEK I VAN HET STRAFWETBOEK - TOEPASSING - ARTIKEL 85 
STRAFWETBOEK

Uit het verslag aan de Koning bij het K.B. van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af  
te  leggen  in  verband  met  subsidies,  vergoedingen  en  toelagen  blijkt  dat  artikel  85 
Strafwetboek toepassing kan vinden op de inbreuken beoogd in dit besluit1. (Art. 4, K.B. 
31 mei 1933)

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

ARREST

(AR P.08.1821.N)

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

correctionele kamer, van 6 november 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.

1 Verslag aan de Koning bij het K.B. van 31 mei 1933,  Pasin., 1933, 141; zie Cass., 24 februari 
1981, AC, 1980-81, nr. 375.
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Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 65, 85 en 100 Strafwetboek 

en van de artikelen 2, §1 en §2, en 4 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 
betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen 
en toelagen: de appelrechters hebben ten onrechte artikel 85 Strafwetboek toege-
past en hebben onterecht geen gevangenisstraf opgelegd aan de verweerders.

2. Artikel 85, eerste en tweede lid, Strafwetboek bepaalt:
"Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kunnen de gevangenis-

straffen,  de werkstraffen en de geldboeten onderscheidenlijk tot beneden acht 
dagen, vijfenveertig uren en zesentwintig EUR worden verminderd, zonder dat 
zij lager mogen zijn dan politiestraffen.

De rechter kan ook een van die straffen afzonderlijk toepassen."
Krachtens artikel 100 Strafwetboek worden, bij gebreke aan andersluidende 

bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste 
boek van dit wetboek toegepast op de misdrijven die bij die wetten en verorde-
ningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 
85.

3. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende 
de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, 
worden de in dit artikel omschreven inbreuken gestraft met gevangenisstraf en 
met geldboete.

Krachtens artikel 4, eerste lid, van het voormelde koninklijk besluit van 31 mei 
1933 zijn al de bepalingen van boek I van het Strafwetboek van toepassing op de 
inbreuken beoogd in de voorgaande artikelen.

Uit het verslag aan de Koning bij voormeld koninklijk besluit blijkt dat met "al 
de bepalingen  van boek I van het  Strafwetboek" ook artikel  85 Strafwetboek 
wordt beoogd.

4. Het middel dat  geheel  ervan uitgaat  dat bij gebrek aan de uitdrukkelijke 
vermelding "met inbegrip van artikel 85" in artikel 4, eerste lid, van het voor-
melde koninklijk besluit van 31 mei 1933, artikel 85 Strafwetboek geen toepas-
sing kan vinden op de inbreuken beoogd in dit besluit, berust op een onjuiste 
rechtsopvatting.

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

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

13 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal.

Nr. 577

2° KAMER - 13 oktober 2009

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - AMBTSHALVE AANHOUDEN VAN 
DE BURGERLIJKE BELANGEN DOOR DE RECHTER - VOORWAARDE

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - STRAFRECHTER - HERSTELVORDERING - 
AMBTSHALVE AANHOUDEN VAN DE BURGERLIJKE BELANGEN - VOORWAARDE

1º  en  2°  Overeenkomstig  artikel  4,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  is  het  
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen afhankelijk van de vaststelling door 
de rechter dat die burgerlijke belangen niet in staat van wijzen zijn; een aanhouding van 
burgerlijke belangen is zonder voorwerp indien de zaak in staat van wijzen is en indien  
deze belangen, i.c., de herstelvordering inzake stedenbouw, integraal en definitief zijn 
beoordeeld1. 

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. B.)

ARREST

(AR P.09.0512.N)

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

correctionele kamer, van 20 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, artikel 6 Burger-

lijk Wetboek, de artikelen 23, 24, 25, 26 en 27 Gerechtelijk Wetboek, de arti-
kelen 3 en 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring, de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering, artikel 44 Strafwet-
boek en de artikelen 149, §1, eerste lid, en 151 Stedenbouwdecreet 1999, evenals 

1 Zie Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr. 323 en de concl. van het O.M., i.z. nr. 9; 
Cass., 8 sept. 2009, AR P.09.0341.N, AC, 2009, nr.483 met concl O.M. 
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miskenning van het  algemeen rechtsbeginsel  dat  afstand  van recht  beperkend 
uitgelegd moet worden: het bestreden arrest weigert ten onrechte de burgerlijke 
belangen van de eiser tot herstel aan te houden betreffende het stedenbouwmis-
drijf waarvoor het nochtans de verweerder  veroordeelt  en daarbij vaststelt  dat 
aan  de  wederrechtelijk  veroorzaakte  toestand  nog  geen  eind  is  gekomen;  de 
omstandigheid dat de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand van de 
eiser buiten toepassing wordt gelaten en hij geen andere maatregel heeft gevor-
derd, doet hieraan niets af.

2. Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is het 
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen afhankelijk van de vaststel-
ling door de rechter dat die burgerlijke belangen niet in staat van wijzen zijn. Een 
aanhouding van burgerlijke belangen is zonder voorwerp indien de zaak in staat 
van wijzen is en indien deze belangen integraal en definitief zijn beoordeeld. 

3. De appelrechters oordelen, eensdeels, dat er geen enkele aanwijzing is dat er 
nog burgerlijke belangen van derden te beoordelen zouden zijn, anderdeels, dat 
de eiser de mogelijkheid heeft gehad in ondergeschikte orde andere maatregelen 
te vorderen en dit niet heeft gedaan. 

Zij oordelen aldus onaantastbaar in feite dat de oorspronkelijke belangen wel 
degelijk in staat van wijzen waren doordat de eiser een vordering tot herstel heeft 
ingediend en dat hierover is geoordeeld. 

Met die motivering laten de appelrechters hun beslissing dat er geen burger-
lijke belangen zijn die niet in staat van wijzen zijn in de zin van artikel 4, tweede 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, ook wat de eiser betreft, 
niet steunen op het gezag van gewijsde van de door hen genomen beslissing over 
de herstelvordering noch op een afstand van de eiser. Zij laten integendeel hun 
beslissing steunen op de omstandigheid dat de eiser, als betrokken partij bij de 
rechtspleging,  geen  andere  vorderingen  heeft  gesteld en zij  aldus hun rechts-
macht, wat hem betreft, hebben uitgeput. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
4.  Voormelde  redenen  volstaan  om  voornoemde  beslissing  naar  recht  te 

verantwoorden  zodat  het  middel,  in  zoverre  het  gericht  is  tegen  de  overige 
motieven van het bestreden arrest, opkomt tegen overtollige redenen die niet tot 
cassatie kunnen leiden.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
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.

13 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 578

2° KAMER - 13 oktober 2009

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - AANWEZIGHEID VAN ADVOCATEN - GEVOLG

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - AANWEZIGHEID VAN ADVOCATEN - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 148 
- RECHTBANKEN - OPENBAARHEID VAN DE RECHTSZITTINGEN - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - AANWEZIGHEID VAN ADVOCATEN - GEVOLG

1º,  2°  en  3°  Volgens een algemeen aanvaard gebruik  mogen advocaten,  die  door  het 
beroepsgeheim zijn gehouden, het debat van een zaak waarvoor de behandeling met 
gesloten deuren is bevolen, bijwonen; de voorzitter  die de politie van de rechtszitting 
uitoefent,  kan evenwel steeds alle personen die de orde verstoren, uit de zittingszaal  
laten verwijderen1. (Art. 148, Gw. 1994; Art. 190, Sv.)

(R.)

ARREST

(AR P.09.0842.N)

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

correctionele kamer, van 21 april 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit C vrijgesproken. Zijn cassa-

tieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 148, eerste lid, Grondwet en van 

de artikelen 190, eerste lid, en 211 Wetboek van Strafvordering: uit het proces-

1 M. MAHIEU en J. BAUDREZ,  De Belgische advocatuur, Kuurne, Leieland 1980, nrs. 2660 e.v.;  P. 
LAMBERT,  Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles,  Nemesis,  Bruylant, 
1991 (3e édition), 375; R.P.D.B., dl. 1, Ve Avocat, nrs. 171 en 172 en Compl., VI, nrs. 229 en 230; 
Pand., dl. 11, Ve Avocat près les cours d'appel, nr. 88.
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verbaal van de rechtszitting van 5 januari 2009 waarop de zaak behandeld werd, 
en het arrest van dezelfde datum waarbij het sluiten van de deuren werd bevolen, 
blijkt dat die rechtszitting bijgewoond werd door een advocaat wiens aanwezig-
heid niet verantwoord was; uit het bestreden arrest blijkt dat de zaak behandeld 
werd met gesloten deuren; de tegenstrijdigheid tussen deze vermeldingen laat het 
Hof niet toe de regelmatigheid van de rechtspleging na te gaan.

3.  Artikel  148 Grondwet  bepaalt  dat  de rechtszittingen  van de rechtbanken 
openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede 
zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.

Artikel 190, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat ook van toepassing is 
voor de rechtspleging in hoger beroep, bepaalt dat de behandeling op straffe van 
nietigheid in het openbaar geschiedt. Wanneer de vervolgingen zijn gegrond op 
de artikelen 372 tot 378 Strafwetboek, kan het vonnisgerecht bevelen dat de zaak 
met gesloten deuren wordt behandeld, indien een van de partijen of het slacht-
offer het vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke 
levenssfeer.

4. Volgens een algemeen aanvaard gebruik mogen advocaten, die immers door 
het beroepsgeheim zijn gehouden, het debat van een zaak waarvoor de behande-
ling met gesloten deuren is bevolen, bijwonen. De voorzitter die de politie van de 
rechtszitting uitoefent, kan evenwel steeds alle personen die de orde verstoren, 
uit de zittingszaal laten verwijderen.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

13 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. J. Nijs, Dendermonde.

Nr. 579

2° KAMER - 13 oktober 2009

1º STRAF — ALLERLEI - OVERBRENGING TUSSEN STATEN VAN GEVONNISTE PERSONEN - 
OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF

2º STRAF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OVERBRENGING TUSSEN STATEN 
VAN GEVONNISTE PERSONEN - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND UITGESPROKEN STRAF - 
OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - TOEPASSING
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1º  en  2°  De rechter  die  krachtens  artikel  10  van de wet  van 23 mei  1990 inzake  de 
overbrenging tussen staten van veroordeelde personen en artikel 10.2 van het verdrag 
van 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen door de procureur 
des Konings is gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te 
passen, gaat alleen na of de aard en duur van die straf of maatregel overeenstemt met 
die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald; de omstandigheid dat de  
rechter  daarbij  dezelfde  feiten  zoals  zij  vastgesteld  werden  door  het  vonnis  van  de 
vreemde Staat, naar Belgisch recht omschrijft als zijnde gepleegd met een verzwarende 
omstandigheid, brengt niet mee dat hij daardoor de in het buitenland uitgesproken straf of  
maatregel verzwaart1. 

(E.)

ARREST

(AR P.09.0998.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Brussel, correctionele kamer, van 26 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht. 
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser bij 

arrest  van het  hof van beroep te Borgarting (Noorwegen) van 10 maart  2006 
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van negen jaar en zes maanden wegens 
illegale invoer van een grote hoeveelheid heroïne.

Bij toepassing van artikel 10 wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging 
tussen Staten van de gevonniste personen en artikel 10.2 verdrag van 21 maart 
1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen, werd de eiser op vorde-
ring van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
gedagvaard voor de correctionele rechtbank aldaar teneinde zijn in het buiten-
land uitgesproken straf "wegens het bezit van een hoeveelheid heroïne van 4,8 
kilogram met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming is aan 
de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging" te zien aanpassen aan 
die welke in de Belgische wet is bepaald overeenkomstig artikel 25 Strafwet-
boek, artikel 2bis, §§1 en 3, Drugwet en de artikelen 1 (nr. 36), 11, 26bis en 28 
koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmid-
delen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeu-
tisch advies.

Het bestreden arrest verklaart de vordering van het openbaar ministerie onge-
grond daar de in het buitenland uitgesproken straf naar aard en duur overeen-
stemt met die welke voor hetzelfde feit in de Belgische wet is bepaald,  meer 
bepaald de straf, bepaald in artikel 2bis, §3b, Drugwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1652.N, AC, 2004, nr. 99.
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Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel  2bis,  §3b, Drugwet:  de eiser 

werd in Noorwegen enkel veroordeeld uit hoofde van illegale invoer van verdo-
vende middelen zonder dat dit gekoppeld werd aan het plegen van dat feit in het 
georganiseerd verband van een vereniging; de appelrechters hebben in afwezig-
heid van het Noorse strafdossier op basis van een feitelijk onderzoek ter rechts-
zitting  een  verzwarende  omstandigheid  aangenomen  zonder  dewelke  het  in 
Noorwegen bestrafte feit slechts een inbreuk zou uitmaken op artikel 2bis, §1, 
Drugwet, wat een strafvermindering tot gevolg zou hebben.

2. De appelrechters oordelen op basis van de voorliggende stukken waaronder 
het in het Nederlands vertaalde arrest van het hof van beroep te Borgarting, dat 
het bij dat arrest bestrafte feit naar Belgisch recht onwettelijke invoer uitmaakt 
"niet voor eigen gebruik van andere verdovende middelen dan cannabis, met de 
verzwarende omstandigheid dat de invoer een daad van deelneming uitmaakt aan 
de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging" en derhalve strafbaar 
is overeenkomstig artikel 2bis, §3b, Drugwet. Zij verwijzen hiervoor naar de in 
het  Noorse arrest  beschreven  omstandigheden  dat  de drugsmokkel  uitgevoerd 
werd "in opdracht van een derde genaamde Tom" en de verdovende middelen 
door de eiser  "aan  een derde  (in  vonnis  ontvanger  genoemd)  in  het  Centraal 
station te Oslo dienden te worden afgeleverd".

Het feit  dat  de appelrechters  ten overvloede hieraan toevoegen dat  de eiser 
"ook  aan  het  hof  [van  beroep]  aangaf  dat  hem gevraagd  werd  een  bepaalde 
hoeveelheid drugs  (na afhaling)  af  te leveren aan een bepaald persoon",  doet 
hieraan geen afbreuk.

3. Het middel heeft betrekking op een overtollige reden die de beslissing niet 
schraagt en die het geheel van de overige zelfstandige redenen op grond waarvan 
de appelrechters de vordering tot aanpassing van de in het buitenland ten laste 
van de eiser uitgesproken straf ongegrond verklaren, onaangetast laat.

Het middel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk. 
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 10 wet van 23 mei 1990 inzake 

de  overbrenging  tussen  Staten  van  gevonniste  personen:  de  appelrechters 
mochten de feiten niet opnieuw onderzoeken; door het horen van de eiser ter 
rechtszitting hebben zij dit ten onrechte toch gedaan.

5. Het middel gaat ervan uit dat de appelrechters de verzwarende omstandig-
heid (uitsluitend) in aanmerking hebben genomen na een eigen onderzoek, meer 
bepaald na het horen van de eiser ter rechtszitting.

Het middel dat geheel is afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste middel, is 
niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de straf
6. 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 het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 580

2° KAMER - 14 oktober 2009

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDRIJF VAN 
WITWASSEN - NIEUWE STRAFBAARSTELLING - FEITEN NIET STRAFBAAR OP HET OGENBLIK DAT ZIJ 
WERDEN GEPLEEGD - VERBEURDVERKLARING VAN HET VOORWERP VAN HET WITWASSEN - 
WETTIGHEID

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - NIEUWE 
STRAFBAARSTELLING - MISDRIJF VAN WITWASSEN - FEITEN NIET STRAFBAAR OP HET OGENBLIK DAT 
ZIJ WERDEN GEPLEEGD - GEVOLG

3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - NIEUWE STRAFBAARSTELLING - WERKING IN 
DE TIJD - MISDRIJF VAN WITWASSEN - FEITEN NIET STRAFBAAR OP HET OGENBLIK DAT ZIJ WERDEN 
GEPLEEGD - GEVOLG

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - MISDRIJF VAN WITWASSEN 
- NIEUWE STRAFBAARSTELLING - FEITEN NIET STRAFBAAR OP HET OGENBLIK DAT ZIJ WERDEN 
GEPLEEGD - VERNIETIGING VAN DE SCHULDIGVERKLARING EN VAN DE STRAF VAN BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN HET VOORWERP VAN HET MISDRIJF - ZAKEN DIE HET VOORWERP ZIJN 
VAN HET MISDRIJF – BEGRIP

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer het Hof vaststelt dat de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten 
van witwassen niet strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd, vernietigt  
het  Hof  het  bestreden  arrest  zonder  verwijzing,  in  zoverre  dit  deze  telastleggingen 
bewezen  verklaart,  op  grond  daarvan  een  schuldigverklaring  uitspreekt  en  de 
verbeurdverklaring van de desbetreffende bedragen beveelt1.

5º In de zin van art. 42, 1°, Sw., wordt met de zaak die het voorwerp is van het misdrijf,  
bedoeld, het voorwerp ten aanzien waarvan het misdrijf  materieel is gepleegd en niet  
datgene dat de dader bedrieglijk heeft weggenomen, verkregen of verduisterd, aangezien  
de gestolen, afgetroggelde of verduisterde zaak, op het ogenblik van het misdrijf niet de  
eigendom is van de veroordeelde en de dader door dat misdrijf niet de wettige eigenaar  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009,  nr.580.
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ervan wordt2. 

(O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 

correctionele  kamer,  van 28 mei  2008,  op verwijzing gewezen  ingevolge  het 
arrest van het Hof van 13 december 2006.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Op 21 september 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een 

conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 14 oktober 2009, heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 

verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ambtshalve aangevoerd middel afgeleid uit de schending van de artikelen 12 

en 4 van de Grondwet en 2 en 505 van het Strafwetboek
Nadat de appelrechters de eiser hebben verzocht om verweer te voeren over de 

telastleggingen witwassen sub B.1 tot B.3, eventueel omschreven in de bewoor-
dingen van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, van het Strafwetboek, hebben zij de 
telastleggingen B.1 en B.2 bewezen verklaard heromschreven op grond van het 
oud artikel 505, eerste lid, 4°, van het voormelde wetboek, de feiten respectieve-
lijk op 9 januari 1992 en 16 februari 1992 gepleegd zijnde.

De in artikel 505, eerste lid, 3° en 4° bedoelde telastleggingen werden evenwel 
in het Belgisch recht pas ingevoerd door artikel 7 van de wet van 7 april 1995 tot 
wijziging van deze van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Aangezien de aan de eiser tenlastegelegde feiten niet strafbaar waren op het 
ogenblik  dat  zij  werden  gepleegd,  kon  het  arrest  hem  niet  wettig  daaraan 
schuldig verklaren.

Ambtshalve aangevoerd middel afgeleid uit de schending van de artikelen 42, 
1°, 491 en 496 van het Strafwetboek

Naar  luid  van  artikel  42,  1°,  van  het  Strafwetboek,  wordt  de  bijzondere 
verbeurdverklaring  toegepast  op  de  zaken  die  het  voorwerp  van  het  misdrijf 
uitmaken en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van 
het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn. Deze verbeurdver-
klaring is verplicht en moet, met toepassing van artikel 21ter, tweede lid, van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, worden uitgesproken 
wanneer tegen de beklaagde een eenvoudige schuldigverklaring is uitgesproken 

2 Ibid.
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omdat de redelijke termijn is overschreden.
In de zin van artikel 42, 1°, wordt met de zaak die het voorwerp is van het 

misdrijf, bedoeld,  het  voorwerp ten aanzien waarvan het  misdrijf  materieel  is 
gepleegd en niet datgene dat de dader bedrieglijk heeft weggenomen, verkregen, 
verduisterd  of  geheeld.  De  gestolen,  afgetroggelde,  verduisterde  of  geheelde 
zaak, is op het ogenblik van het misdrijf niet de eigendom van de veroordeelde 
en dat misdrijf maakt de dader niet tot de wettige eigenaar ervan.

Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 oktober 2005 heeft met 
name de eiser schuldig verklaard aan misbruik van vertrouwen en oplichting. Het 
bestreden  arrest,  dat  op  verwijzing  uitspraak  doet  over  de  straf,  spreekt  de 
bijzondere verbeurdverklaring uit van de niet-vaststaande schuldvordering, voor-
werp van de telastleggingen C.1 (misbruik van vertrouwen) en D (oplichting), en 
het bedrag van 1.108.418 euro (of 44.431.117 frank), voorwerp van de telastleg-
ging C.II (misbruik van vertrouwen).

Het bestreden arrest vermeldt dat de goederen eigendom zijn van de beklaagde 
nadat  hij schuldig werd verklaard aan het feit  deze te hebben afgetroggeld of 
verduisterd.

De appelrechters schenden aldus de in het middel aangegeven bepalingen.
Het Hof vernietigt alleen zonder verwijzing in geval uit zijn beslissing volgt 

dat de rechter op verwijzing over niets meer uitspraak hoeft te doen. Welnu, uit 
de  gegrondheid  van  de  cassatie  kan  niet  worden  afgeleid  dat  te  dezen  geen 
verbeurdverklaring of teruggave kan worden bevolen.

Er is geen grond om het zesde middel van de eiser te onderzoeken, aangezien 
het niet tot een ruimere vernietiging kan leiden.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

voor het  overige  in acht  genomen en de beslissing is  overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest  in zoverre het de telastleggingen B.1 en B.2 

bewezen  verklaart,  op grond daarvan  een schuldigverklaring  uitspreekt  en de 
verbeurdverklaring beveelt van de desbetreffende bedragen.

Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de niet-vaststaande schuldvorde-

ring alsook de bedragen uit, enerzijds, de telastleggingen C.1 en D. en, ander-
zijds, de telastlegging C.II, verbeurd verklaart.

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 eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat het overige vierde ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

14 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. I. Ferrant, Brussel. 

Nr. 581

2° KAMER - 14 oktober 2009

1º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- SAMENSTELLING VAN DE JURY - GEZWORENE DIE REEDS EERDER ALS JURYLID IS OPGETREDEN - 
WETTIGHEID

2º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - VERWEER DAT DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING AANVOERT

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE - VERWEER DAT DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING AANVOERT

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERWEER DAT DE 
VERSCHONINGSGROND UITLOKKING AANVOERT

1º Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat iemand die 
reeds  eerder  als  jurylid  is  opgetreden,  deel  uitmaakt  van  een  nieuwe  assisenjury,  
onverminderd het recht op wraking. 

2º, 3° en 4°  Het veroordelend arrest dat overweegt dat eisers echtgenote "zonder verweer"  
was, dat hij haar ter dood heeft gebracht om te beletten dat zij zich aan zijn macht zou  
onttrekken terwijl  zij  "alle  reden had om te  ontsnappen  aan het  geweld  dat  hij  haar 
opdrong"  en  dat  de  eventuele  aan  het  slachtoffer  verweten  fouten  niet  werden 
aangetoond,  vermeldt  de  redenen  die  de  jury  ertoe  hebben  gebracht  om  de  
verschoningsgrond uitlokking niet in aanmerking te nemen1. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 

provincie Luik, van 24 april 2009.
De eiser voert verschillende grieven aan in twee memories die aan dit arrest 

zijn gehecht en die ter griffie zijn ontvangen op respectievelijk 25 juni 2009 en 
25 augustus 2009.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie ingediend die 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.581. 
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ter griffie is ontvangen op 18 september 2009.
Op de rechtszitting van 23 september 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close verslag uitgebracht  en heeft  de voormelde  advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

Op 13 oktober 2009 heeft  de eiser ter griffie  een nota van antwoord op de 
conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De grieven in de memorie die op 25 juni 2009 is ingediend
Enerzijds blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet dat de 

eiser, die niet om de vervanging van een gezworene heeft verzocht, op de rechts-
zitting van het hof van assisen kritiek heeft  uitgeoefend op de passiviteit  van 
sommige leden van de jury en op de reacties van sommige andere juryleden.

Anderzijds  verbiedt  geen  enkele  wettelijke  bepaling  of  algemeen  rechtsbe-
ginsel dat iemand die vroeger als jurylid is opgetreden, deel uitmaakt van een 
nieuwe assisenjury, onverminderd het recht op wraking.

De grieven tegen de pers houden geen verband met de bestreden beslissing.
Voor het overige voert de eiser aan dat hij geen recht op een eerlijke behande-

ling van de zaak heeft gehad, aangezien het arrest hem niet toestaat de redenen te 
beoordelen  waarom  de  jury  op  alle  vragen  betreffende  de  misdrijven  en  de 
verzwarende  omstandigheden  bevestigend,  en  op  de  vragen  betreffende  de 
verschoningsgrond, ontkennend heeft geantwoord.

Wat de moord betreft kan de kritiek van de eiser op "de vage en algemene 
formulering van de aan de jury gestelde vragen", niet voor het eerst voor het Hof 
worden opgeworpen, vermits uit het proces-verbaal van de rechtszitting blijkt dat 
hij geen opmerkingen heeft gemaakt toen hij deze te lezen kreeg.

Voor de grief inzake het gebrek aan motivering van het verdict heeft de eiser 
geen akte van verdediging of conclusie ingediend. Uit het dossier blijkt niet dat 
hij, zoals hij beweert, erom heeft verzocht dat subsidiair een vraag zou worden 
gesteld  op  basis  van  artikel  401  van  het  Strafwetboek.  Aangezien  hijzelf  de 
feiten als doodslag omschrijft,  betwist hij het oogmerk om te doden niet. Ten 
slotte blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet dat hij voor 
het hof van assisen heeft betwist met voorbedachten rade te hebben gehandeld.

Door te oordelen dat zijn echtgenote "zonder verweer" was, dat de eiser haar 
ter dood heeft gebracht om te beletten dat zij zich uit zijn macht zou bevrijden 
terwijl zij "alle reden had om zich te onttrekken aan het haar door hem opge-
drongen geweld" en dat de eventuele aan het slachtoffer verweten fouten niet 
werden  aangetoond,  vermeldt  het  arrest  de redenen  die de jury ertoe  hebben 
gebracht om de verschoningsgrond uitlokking niet in aanmerking te nemen.

Ten slotte, in zoverre de grief gericht is tegen de schuldigverklaring aan de 
beschuldigingen  van  verkrachtingen,  bedreigingen  en  opzettelijke  slagen  en 
verwondingen, is deze zonder belang aangezien hij niet tot cassatie kan leiden 
vermits de enige straf naar recht verantwoord is door de veroordeling wegens 
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moord en de motivering ervan niet verwijst naar het geweld dat uit de overige 
misdrijven voortvloeit.

Geen van deze grieven kan bijgevolg worden aangenomen.
Middelen in de memorie die op 25 augustus 2009 is neergelegd
Het dossier dat het Hof is voorgelegd bevat de verklaring van de jury betref-

fende de schuld van de eiser.
De beide onderdelen van het eerste middel missen feitelijke grondslag.
Om de redenen die hierboven zijn vermeld in antwoord op de grieven die in de 

eerste memorie van de eiser zijn aangevoerd, kunnen het tweede en derde middel 
niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

14 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. R. Neuroth, Luik en, P. Monville, Brussel. 

Nr. 582

2° KAMER - 14 oktober 2009

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - 
VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE - VERWEER DAT EEN RECHTVAARDIGINGSGROND OF GROND VAN 
NIET-TOEREKENBAARHEID AANVOERT

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE - VERWEER DAT EEN RECHTVAARDIGINGSGROND OF GROND VAN NIET-
TOEREKENBAARHEID AANVOERT

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - VERWEER DAT EEN RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT - HOF VAN 
ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING

4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - GROND 
VAN NIET-TOEREKENBAARHEID - VERWEER DAT EEN ERNSTIGE MENTALE STOORNIS AANVOERT - HOF 
VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING – MOTIVERING

1º, 2°, 3° en 4° Het veroordelend arrest dat verzachtende omstandigheden aanneemt die  
met  name voortvloeien  uit  de  jeugdige  leeftijd  van de beschuldigde en de straf  met  
redenen omkleedt, met name rekening houdend met haar onvolwassen persoonlijkheid  
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maar ook met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had besloten, en 
tegelijkertijd de nadruk legt op de noodzaak om de beschuldigde te doen inzien dat "de 
aan het leven inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen 
in het menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid extreem  
geweld,  rechtvaardigt  om  deze  te  overwinnen",  wijst  erop  dat  het  hof  van  assisen  
rekening heeft gehouden met de ontreddering van de eiseres, en sluit tegelijkertijd uit dat 
die van aard was om haar misdaad te rechtvaardigen1. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1196.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 

provincie Luik, van 4 juni 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Op 30 september 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch op de 

griffie een conclusie neergelegd.
Op de  rechtszitting  van  14 oktober  2009 heeft  afdelingsvoorzitter  Frédéric 

Close verslag uitgebracht  en heeft  de voormelde  advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De  eiseres  wordt  vervolgd  wegens  moord,  werd  door  de  jury  schuldig 

bevonden aan doodslag en tot een hoofdstraf van vijftien jaar opsluiting veroor-
deeld.

Het middel verwijt het arrest dat het die beslissing niet met redenen omkleedt 
en dat het de eiseres in het ongewisse laat over de redenen die de gezworenen 
van haar schuld hebben overtuigd.

Door akte te nemen van de antwoorden op de aan de jury gestelde vragen, 
voldoet het arrest aan de verplichting die artikel 149 van de Grondwet aan het 
hof van assisen oplegt.

Voor  het  overige  volgt  uit  het  op  13  januari  2009  met  eenparigheid  van 
stemmen gewezen arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in 
zake  Richard  Taxquet  tegen  het  Koninkrijk  België,  dat  artikel  6.1  van  het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden  voortaan  voor  het  hof  van  assisen  de  verplichting  inhoudt  om in  zijn 
uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de 
jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd en om 
derhalve melding te maken van de concrete redenen waarom op alle vragen ja of 
neen werd geantwoord.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.582. 
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Uit de akte van beschuldiging blijkt dat de eiseres aan de speurders had bekend 
dat zij haar baby had verstikt en die bekentenis voor de onderzoeksrechter alsook 
tijdens de reconstructie en het deskundigenonderzoek naar haar geestestoestand 
heeft bevestigd, zonder dat uit stukken waarop het Hof vermag te slaan blijkt dat 
zij die heeft ingetrokken. In haar akte van verdediging geeft zij overigens toe dat 
zij besloten had haar kind te doden, en het middel voert niet aan dat zij onkundig 
zou zijn  van de redenen  waarom het  hof  van assisen de feiten  van doodslag 
bewezen heeft verklaard.

De akte van verdediging haalt eerst een paar uittreksels aan van het deskundi-
genverslag van de technisch raadsman over haar geestestoestand, maar vermeldt 
vervolgens ook dat één van de vragen aan de gezworenen was of de eiseres, in de 
beschreven context "op het ogenblik van de feiten psychisch gestoord was, waar-
door zij  volledig of  zwaar  ontoerekeningsvatbaar  of  ongeschikt  was om haar 
daden te controleren dan wel (of zij) gehandeld heeft onder een dwang waaraan 
(zij) niet heeft kunnen weerstaan".

Door verzachtende omstandigheden aan te nemen, inzonderheid deze voort-
vloeiend uit de jeugdige leeftijd van de eiseres, en door de straf met redenen te 
omkleden,  inzonderheid rekening houdend met haar  onvolwassen persoonlijk-
heid maar ook met haar vastberadenheid om de feiten te plegen waartoe zij had 
besloten, wijst het arrest erop dat het hof van assisen rekening heeft gehouden 
met de ontreddering van de eiseres, en sluit het tegelijkertijd uit dat die van aard 
was om haar misdaad te rechtvaardigen. Wat dat betreft, legt het arrest overigens 
bijzonder de nadruk op de noodzaak om de eiseres te doen inzien dat "de aan het 
leven inherente moeilijkheden deel uitmaken van de te voorziene gebeurtenissen 
in het menselijk bestaan, maar geenszins het gebruik van geweld, inzonderheid 
extreem geweld, rechtvaardigen om deze te overwinnen".

Het arrest laat de eiseres aldus niet in het ongewisse over de redenen die de 
gezworenen ertoe gebracht hebben om de aangevoerde rechtvaardigheidsgronden 
af te wijzen en haar bijgevolg schuldig te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6.1 van het Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is 
het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Het middel verwijt het hof van assisen dat het de artikelen 342 en 343 van het 
Wetboek  van  Strafvordering  heeft  geschonden,  in  zoverre  die  de  jury  de 
verplichting  opleggen  de  beraadslaging  over  de  schuld  geheim  te  houden. 
Volgens de eiseres hebben de gezworenen de magistraten slechts een algemene 
en abstracte aanwijzing gegeven over de elementen waarop zij hun overtuiging 
hebben gegrond.

De  rechter  schendt  het  geheim  van  de  beraadslaging  niet  wanneer  hij  de 
redenen van zijn beslissing opgeeft.

Uit het voormelde arrest van 13 januari 2009 volgt dat de door artikel 6.1 van 
het  Verdrag  opgelegde  verplichting om het  verdict  met  redenen  te  omkleden 
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impliceert  dat  in  het  veroordelend  arrest  de  redenen  worden  onthuld  die  de 
gezworenen tot hun overtuiging hebben gebracht.

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

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

14 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-L. Berwart, Luik, V. Gabriel, Luik en S. 
Gama Fernandes Caldas, Brussel. 

Nr. 583

2° KAMER - 14 oktober 2009

1º BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - AFLUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
TELEFOONGESPREK VAN DE BEKLAAGDE MET HET SECRETARIAAT VAN EEN ADVOCATENKANTOOR - 
HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK - NIET-VERTROUWELIJK KARAKTER VAN HET GEZEGDE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
TELEFOONGESPREK VAN DE BEKLAAGDE MET HET SECRETARIAAT VAN EEN ADVOCATENKANTOOR - 
HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK - NIET-VERTROUWELIJK KARAKTER VAN HET GEZEGDE - SCHENDING 
VAN HET BEROEPSGEHEIM

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - REGELMATIGHEID - AFLUISTEREN 
VAN TELEFOONGESPREKKEN - TELEFOONGESPREK VAN DE BEKLAAGDE MET HET SECRETARIAAT VAN 
EEN ADVOCATENKANTOOR - HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK - NIET-VERTROUWELIJK KARAKTER VAN 
HET GEZEGDE - SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFSPLITSING VAN DE VERVOLGINGEN BIJ DE REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - VERVOLGINGEN BLIJVEN AANHANGIG BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - 
TWEEDE GERECHTELIJK ONDERZOEK BIJ EEN ANDERE RECHTER - REGEL "NON BIS IN IDEM" - 
TOEPASSING

5º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - REGELMATIGHEID - AFSPLITSING VAN DE 
VERVOLGINGEN BIJ DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERVOLGINGEN BLIJVEN AANHANGIG BIJ 
DE ONDERZOEKSRECHTER - TWEEDE GERECHTELIJK ONDERZOEK BIJ EEN ANDERE RECHTER - REGEL 
"NON BIS IN IDEM" - TOEPASSING

6º STRAFVORDERING - VERVAL - REGEL "NON BIS IN IDEM" - DRAAGWIJDTE - ONDERZOEK 
IN STRAFZAKEN - AFSPLITSING VAN DE VERVOLGINGEN BIJ DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERVOLGINGEN BLIJVEN AANHANGIG BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - TWEEDE GERECHTELIJK 
ONDERZOEK BIJ EEN ANDERE RECHTER
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1º,  2°  en  3°  Wanneer  de  afluistermaatregel  uitsluitend  de  draagbare  telefoon  van  de  
beklaagde  betrof  en  uit  de  transcriptie  van  het  telefoongesprek  tussen  hem en  een 
advocatenkantoor blijkt dat hij met een bediende heeft gesproken, dat de inhoud geen 
verband houdt met de feiten waarvan hij werd verdacht de dader te zijn en dat bij die 
gelegenheid geen enkele vertrouwelijke mededeling met betrekking tot die feiten werd 
gedaan, kan de rechter wettig beslissen dat het feit van de naam te vernemen waaronder  
de beklaagde zich voorstelde, door middel van de transcriptie van het gesprek dat hij  
voerde met het secretariaat van een advocatenkantoor om een afspraak te maken voor  
zijn broer, het beroepsgeheim niet schendt. 

4º, 5° en 6° De regel "non bis in idem" staat niet eraan in de weg dat ten aanzien van één 
van  de  inverdenkinggestelden,  zelfs  bij  een  andere  onderzoeksmagistraat  dan  die 
waarbij de zaak aanvankelijk aanhangig is gemaakt, opnieuw een gerechtelijk onderzoek 
wordt geopend betreffende een zaak waarvoor bij de regeling van de rechtspleging, een 
beschikking  tot  afsplitsing  van  de  tegen  deze  inverdenkinggestelde  ingestelde 
vervolgingen werd genomen. 

(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1279.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 

correctionele kamer, van 26 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
De regel "non bis in idem" waarvan de eiser de schending aanvoert is alleen 

toepasselijk op de beslissingen van de Belgische strafrechter die uitspraak doet 
over de grond van de vervolgingen. Zij veronderstelt dat de tweede vervolgingen 
betrekking hebben op dezelfde feiten als die welke het voorwerp uitmaken van 
een  eerste  beslissing,  naar  luid  waarvan  onherroepelijk  op  de  strafvordering 
uitspraak werd gedaan.

Deze regel staat bijgevolg niet eraan in de weg dat ten aanzien van één van de 
inverdenkinggestelden, zelfs bij een andere onderzoeksmagistraat dan die waar 
de zaak aanvankelijk aanhangig is gemaakt, opnieuw een gerechtelijk onderzoek 
wordt geopend betreffende een zaak die bij de regeling van de rechtspleging het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een beschikking tot afsplitsing van de tegen deze 
inverdenkinggestelde ingestelde vervolgingen.

Het middel faalt naar recht. 
Derde en vierde middel
De middelen voeren aan dat aan de identificatie van de eiser een schending 

van het beroepsgeheim van een advocaat ten grondslag lag en dat het arrest de 



2322 HOF VAN CASSATIE 14.10.09 - Nr. 583 

vervolgingen niet ontvankelijk had moeten verklaren.
Het arrest wijst erop dat de afluistermaatregel uitsluitend de draagbare telefoon 

van de eiser betrof en dat uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen hem 
en een advocatenkantoor blijkt dat hij met een bediende heeft gesproken, dat de 
inhoud geen verband houdt met de feiten waarvan hij werd verdacht de dader te 
zijn, dat bij die gelegenheid geen enkele vertrouwelijke mededeling met betrek-
king  tot  de  feiten  werd  gedaan  en  dat  "de  speurders  bijgevolg  niets  hebben 
gehoord dat door het beroepsgeheim wordt gedekt".

Het arrest wijst tevens erop dat de speurders, door de naam waaronder de eiser 
zich voorstelde, te vernemen door middel van de transcriptie van een gesprek dat 
hij  voerde met het  secretariaat  van een advocatenkantoor om een afspraak  te 
maken voor zijn broer, het beroepsgeheim niet schenden.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing om de 
vervolgingen regelmatig te verklaren naar recht.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

14 oktober 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel en N. Lambers, Brussel.

Nr. 584

VERENIGDE KAMERS - 15 oktober 2009

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - CONFLICTEN 
VAN ATTRIBUTIE - BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN STATE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CONFLICTEN VAN 
ATTRIBUTIE - BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN STATE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 158 
- CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - CONFLICTEN VAN ATTRIBUTIE - BESLISSINGEN VAN DE 
RAAD VAN STATE

4º RAAD VAN STATE - CONFLICTEN VAN ATTRIBUTIE - BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN 
STATE - TOETSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

5º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN STATE - TOETSING - 
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BEVOEGDHEID VAN HET HOF

6º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - INDIVIDUELE OVERHEIDSHANDELING - ANNULATIEPROCEDURE - RAAD 
VAN STATE - BESLISSING WAARBIJ DE RAAD ZICH ZONDER RECHSMACHT VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP - OVERHEID - BELANG

7º RAAD VAN STATE - ANNULATIEPROCEDURE - BESLISSING WAARBIJ DE RAAD ZICH ZONDER 
RECHSMACHT VERKLAART - CASSATIEBEROEP - OVERHEID - BELANG

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - STRAF - TOETSING - 
BEVOEGDE RECHTER

9º RAAD VAN STATE - RECHTSMACHT - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - STRAF - TOETSING - 
CRITERIA

10º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTSMACHT - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - 
STRAF - TOETSING

11º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - 
TOETSING - BEVOEGDE RECHTER

1º,  2°,  3°,  4°  en  5°  Het  Hof  van Cassatie  moet  als  enige  in  de  Belgische rechtsorde 
beslissen over conflicten van attributie; die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een 
regulerende opdracht heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke  
orde en van de Raad van State; beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet  
over  de  grenzen  van  zijn  bevoegdheid  ten  aanzien  van  de  bevoegdheid  van  de  
rechtscolleges van de rechterlijke orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op  
dat vlak kunnen worden getoetst. (Art. 158, Gw. 1994; Art. 33, Wet Raad van State)

6º en 7° De overheid die een individuele overheidshandeling heeft  gesteld die voor de 
Raad van State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen of de kennisneming al  
dan  niet  binnen  de  rechtsmacht  van  de  rechtscolleges  van  de  rechterlijke  orde  valt  
wanneer de Raad van State de rechtsmacht  verwerpt die de overheid voorstond;  de  
overheid heeft in dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen welke instantie het 
geschil  moet  beoordelen  en  blijft  dat  belang  behouden  ook  wanneer  de  individuele  
maatregel voorlopig overeind blijft doordat de Raad van State zich zonder rechtsmacht 
heeft verklaard om erover te oordelen1. (Art. 158, Gw. 1994; Artt. 17 en 18, Ger.W.; Art. 
33, Wet Raad van State)

8º, 9°, 10° en 11° Noch artikel 6.1 EVRM, noch enige andere verdrags- of grondwettelijke 
bepaling vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van 
die bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en  
beoordeeld; behalve wanneer de sancties een vrijheidsstraf inhouden volstaat het dat de 
overtreder  beschikt  over  een  volwaardig  jurisdictioneel  beroep;  een  administratieve 
geldboete opgelegd aan een enkeling door een administratieve overheid in toepassing  
van een sanctieregeling bepaald in de wet, het decreet of de ordonnantie, kan wanneer  
de wetgever die bevoegdheid niet heeft toegekend aan een rechter van de rechterlijke  
orde,  in  de  regel  getoetst  worden  door  de  Raad  van  State  in  toepassing  van  zijn  
algemene bevoegdheid  te beoordelen  of  een maatregel  van de overheid al  dan niet  
genomen  is  met  machtsoverschrijding;  de  Raad  van  State  kan  hierbij  onder  meer  
onderzoeken, in het kader van dit objectief contentieux, of de individuele maatregel, met 

1 Zie Cass., 8 juni 2009, Verenigde Kamers, AR nr. S.08.029.N, met strijdige concl. van adv.-gen. 
MORTIER, waarop het O.M. in zijn mondelinge conclusie had gesteund om de onontvankelijkheid van 
het cassatieberoep op te werpen; het Hof heeft op 15 oktober 2009 in Verenigde Kamers analoge 
arresten uitgesproken in de zaken C.09.0015.N, C.09.0016.N, C.09.0017.N en C.09.0020.N.



2324 HOF VAN CASSATIE 15.10.09 - Nr. 584 

inachtneming van de verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar 
evenredigheid  kan  worden  getoetst  door  een  rechter,  en  kan,  zo  de  overtreder  die  
mogelijkheid  niet  heeft,  die  individuele  maatregel  op  grond  van  machtsoverschrijding 
vernietigen. (Art. 6.1 EVRM; art. 14 R.v.St.-Wet)

(BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER T. EMERY WORLDWIDE AIRLINES INC., vennootschap naar het recht 
van de Verenigde Staten van Amerika)

ARREST

(AR C.09.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 december 2008 gewezen 

door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955 houdende goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, te Rome, en 
van het Additioneel Protocol bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1952, te Parijs;

- artikelen 12 tot 14, 110, 144 en 160 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994;

- artikel 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikelen 7,  14 en 33 van de wetten op de Raad van State,  gecoördineerd bij  het 

koninklijk besluit van 12 januari 1973;
- voor zoveel als nodig, artikelen 2, 33, 35 tot 39 van de ordonnantie van 25 maart 1999 

van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Raad  betreffende  de  opsporing,  de  vaststelling,  de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, vóór haar wijziging door 
de ordonnantie van 28 juni 2001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot wijziging van 
diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraf-
fing van misdrijven inzake leefmilieu;

- voor zoveel als nodig, artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omge-
ving, vóór haar wijziging door de ordonnantie van 28 juni 2001 van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststel-
ling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu;

- voor zoveel als nodig, artikelen 1 en 2 van het besluit van 27 mei 1999 van de Rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bestrijding van geluidshinder 
voortgebracht door het luchtverkeer.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verwerpt het beroep om de volgende redenen:
"Uit de tekst van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vast-

stelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu blijkt dat de in 
artikel 33 bedoelde administratieve geldboetes als straf bedoeld zijn. Zo stelt artikel 33 dat 
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een persoon die een van de in dat artikel opgesomde misdrijven pleegt, strafbaar is met 
een administratieve geldboete en stelt artikel 35 dat de misdrijven opgesomd in artikel 33 
met administratieve geldboetes kunnen worden bestraft. Dat de administratieve geldboetes 
als straf bedoeld zijn, wordt bevestigd in de parlementaire voorbereiding (Gedr. St., Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad, 1998-99, nr. A-312/1, p. 7 en 13). Zo luidt het bijvoorbeeld in 
de memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie:

'Dit ontwerp van ordonnantie (...) wil (...) een efficiënter strafbeleid inzake de milieu-
problematiek bekrachtigen door (...) administratieve geldboetes in te voeren;

(...)
Het voordeel van administratieve geldboetes hoeft geen betoog meer. Door de minst 

zware misdrijven zo te bestraffen, zonder administratieve rompslomp, kunnen de straf-
rechtelijke sancties voor de ergste misdrijven voorbehouden worden '.

Het niet-plegen van het in artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van 25 maart  1999 
bedoelde misdrijf  is  bovendien  een  verplichting  voor  alle  rechtsonderhorigen,  en niet 
slechts voor een bepaalde groep van personen met een bijzondere rechtspositie. Het doel 
van  deze  sancties  is,  enerzijds,  -repressief-  de  daders  van  het  bedoelde  misdrijf  te 
bestraffen en, anderzijds, -preventief- eenieder af te schrikken het bedoelde misdrijf  te 
begaan. De betrokken administratieve geldboete kan daarenboven oplopen tot het bedrag 
van 62.500 euro, of in geval van recidive tot 125.000 euro.

Uit 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 wet van 13 mei 1955, 
en de artikelen 12 tot 14, 110 en 144 van de Grondwet moet worden afgeleid dat een straf 
uitsluitend door de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht kan worden opgelegd 
of beoordeeld.

De Raad van State beschikt bijgevolg niet over de vereiste rechtsmacht om kennis te 
nemen van  huidig beroep  tot  nietigverklaring  van  een individuele  overheidshandeling 
waardoor een bepaalde gedraging wordt bestraft".

Grieven
Luidens artikel  7 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 

State, ingesteld krachtens artikel 160 van de gecoördineerde Grondwet, doet de afdeling 
administratie uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen voorzien bij deze wet en de 
bijzondere wetten.

Artikel 14, §1, van genoemde gecoördineerde wetten bepaalt dat de afdeling bestuurs-
rechtspraak uitspraak doet bij wijze van arresten over de beroepen tot nietigverklaring 
wegens  overtreding  van  hetzij  substantiële,  hetzij  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en 
reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.

Luidens artikel 33 van de genoemde gecoördineerde wetten, zoals bevestigd in artikel 
609, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen bij het Hof aanhangig worden 
gemaakt, de arresten waarbij de afdeling administratie beslist van de eis geen kennis te 
kunnen nemen om de reden dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke 
overheden  valt,  alsmede  de  arresten  waarbij  die  afdeling  afwijzend  beschikt  op  een 
exceptie van onbevoegdheid gegrond op de overweging dat de eis tot de bevoegdheid van 
die overheden behoort.

Volgens de artikelen 2, 33, 35 tot 39 van de ordonnantie van 25 maart 1999 van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging 
en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in samenlezing met artikel 2 van de 
ordonnantie van 17 juli 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreffende de strijd 
tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving en de artikelen 1 en 2 van het besluit van 
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27 mei  1999 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende de 
bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, zoals van toepassing 
op het ogenblik van de feiten, is strafbaar met een administratieve geldboete van 25.000 
tot 2.500.000 BEF (625 euro tot 62.500 euro), beoordeeld door het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer, de persoon die als eigenaar, houder of gebruiker van een geluidsbron recht-
streeks  of  onrechtstreeks  geluidshinder  veroorzaakt  of  laat  voortduren  die  de  normen 
bepaald in het voornoemd besluit van 27 mei 1999 overschrijdt.

Uit voormelde regelgeving volgt dat de Raad van State, in beginsel, kennisneemt van 
het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer  waarbij  aan  rechtsonderhorigen  administratieve  geldboetes  worden  opgelegd, 
wegens  overtreding  van  hetzij  substantiële,  hetzij  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven vormen, overschrijding of afwending van macht.

Eerste onderdeel
De bevoegdheid van de Raad van State om kennis te nemen van beroepen tot nietigver-

klaring gericht tegen een individuele overheidshandeling is subsidiair. Deze bevoegdheid 
is uitgesloten wanneer de kennisneming van dergelijke betwisting tot de bevoegdheid van 
de rechterlijke overheden behoort.

Volgens artikel 6.1. van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem inge-
stelde vervolging het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door 
een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij wet is ingesteld.

Volgens artikel 12, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet, kan niemand worden 
vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.  Het 
derde lid van voormeld artikel bepaalt dat.

Overeenkomstig artikel  13 van de gecoördineerde Grondwet kan niemand tegen zijn 
wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.

Volgens artikel 14 van de gecoördineerde Grondwet kan geen straf worden ingevoerd 
of toegepast dan krachtens de wet.

Volgens artikel 110 van de gecoördineerde Grondwet heeft de Koning het recht de door 
de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen 
ten aanzien van de ministers en van de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen 
is bepaald.

Overeenkomstig artikel 144 van de gecoördineerde Grondwet behoren geschillen over 
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

Uitgezonderd de vrijheidsberoving bepaald in artikel 12, derde lid, van de gecoördi-
neerde Grondwet, kan uit voormelde bepalingen niet worden afgeleid dat de administra-
tieve sancties, gekwalificeerd als straffen in de zin van voormelde bepalingen, uitsluitend 
moeten worden beoordeeld en opgelegd door de hoven en rechtbanken van de rechterlijke 
macht.

Wanneer een administratieve sanctie door een administratieve overheid wordt  opge-
legd, gekwalificeerd als straf in de zin van voormelde bepalingen, kan (uit) deze bepa-
lingen evenmin worden afgeleid dat de individuele overheidshandeling uitsluitend moet 
worden beoordeeld door de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht.

De bestreden beslissing schendt het geheel van de bepalingen waarnaar wordt verwezen 
in het middel, aangezien deze beslist dat de Raad van State niet over de vereiste rechts-
macht beschikt om kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring ingediend door de 
verwerende partij tegen de beslissing van 22 november 2001 van het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer, waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd ten belope van 
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9.717,43  euro,  ingevolge  inbreuken  op  het  besluit  van  de  Regering  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest  van  27  mei  1999  betreffende  de bestrijding van  geluidshinder 
voortgebracht door het luchtverkeer, om de reden dat "uit artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en de artikelen 12 tot 14, 110 en 
144 van de Grondwet moet worden afgeleid dat een straf uitsluitend door de hoven en 
rechtbanken van de rechterlijke macht kan worden opgelegd of beoordeeld", terwijl  de 
bepalingen  waarnaar  verwezen  wordt  in  deze overweging  van  de bestreden beslissing 
geenszins verhinderen dat een administratieve sanctie, gekwalificeerd als straf in de zin 
van voormelde bepalingen, wordt beoordeeld en opgelegd door een administratieve over-
heid,  en  evenmin  dat  de  controle  van  de  individuele  overheidshandeling  waarbij  een 
administratieve sanctie wordt opgelegd wordt uitgeoefend door de Raad van State.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel  6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, moet een sanctie beschouwd worden als een straf 
wanneer zij als dusdanig is gekwalificeerd in het interne recht of, subsidiair, wanneer de 
aard van de inbreuk alsook de aard en de graad van ernst van de sanctie onder het straf-
recht vallen. De inbreuk moet beschouwd worden als strafrechtelijk van aard wanneer de 
strafbaarstelling zowel een repressief als een preventief doel nastreeft en wanneer ze zich 
niet specifiek richt tot een bepaalde groep, voorzien van een specifiek statuut.

Ter zake,  de administratieve geldboete voorzien in het artikel  35,  7°,  b) heeft  geen 
strafrechtelijke  kwalificatie  in  het  interne  recht  zodat  enerzijds,  de  wettekst  die  haar 
bepaalt niet onder het strafrecht valt en anderzijds, zij niet is uitgesproken door een straf-
rechter maar door de administratie.

Welnu, het bestreden arrest, teneinde de bevoegdheid van de Raad van State om kennis 
te nemen van het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van 22 november 
2001 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, waarbij een administratieve geldboete 
wordt opgelegd ten belope van 9.717,43 euro af te wijzen, weerhoudt de strafrechtelijke 
kwalificatie van de administratieve geldboete in het interne recht om de reden dat "uit de 
tekst van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu blijkt dat de in artikel 33 
bedoelde administratieve  geldboetes  als  straf  bedoeld zijn.  Zo  stelt  artikel  33 dat  een 
persoon die een van de in dat artikel opgesomde misdrijven pleegt, strafbaar is met een 
administratieve geldboete en stelt artikel 35 dat de misdrijven opgesomd in artikel 33 met 
administratieve geldboetes kunnen worden bestraft. Dat de administratieve geldboetes als 
straf bedoeld zijn wordt bevestigd in de parlementaire voorbereiding (Gedr. St., Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, 1998-99, nr. A-312/1, p. 7 en 13). Zo luidt het bijvoorbeeld in de 
memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie: "Dit ontwerp van ordonnantie 
(...) wil  (...) een efficiënter strafbeleid inzake de milieuproblematiek bekrachtigen door 
(...) administratieve geldboetes in te voeren; (...) Het voordeel van administratieve geld-
boetes hoeft geen betoog meer. Door de minst zware misdrijven zo te bestraffen, zonder 
administratieve rompslomp, kunnen de strafrechtelijke sancties voor de ergste misdrijven 
voorbehouden worden".

Bovendien, de administratieve geldboete beoogt niet de algemeenheid der burgers en is 
niet voldoende ernstig wat betreft haar gevolgen. Alleen de luchtvaartmaatschappijen zijn 
immers  vatbaar  om de  litigieuze  administratieve  geldboete  opgelegd  te  krijgen.  Haar 
bedrag is berekend evenredig aan het aantal en aan de ernst  van de geluidsoverschrij-
dingen.  Ze  kan  niet,  rekening  houdende  met  de  financiële  mogelijkheden  van  haar 
bestemmelingen, beschouwd worden als ernstig in de zin van artikel 6.1 van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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Het bestreden arrest stelt dat de litigieuze geldboete betrekking heeft op de algemeen-
heid der burgers en een voldoende graad van ernst heeft, om de reden dat "het niet plegen 
van het in artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van 25 maart 1999 bedoelde misdrijf is 
bovendien  een  verplichting  voor  alle  rechtsonderhorigen,  en  niet  slechts  voor  een 
bepaalde groep van personen met een bijzondere rechtspositie. Het doel van deze sancties 
is, enerzijds, -repressief- de daders van het bedoelde misdrijf te bestraffen en, anderzijds, -
preventief- eenieder af te schrikken het bedoelde misdrijf te begaan. De betrokken admi-
nistratieve geldboete kan daarenboven oplopen tot het bedrag van 62.500 euro, of in geval 
van recidive tot 125.000 euro".

Wegens deze overwegingen, oordeelt het bestreden arrest niet naar recht haar beslissing 
om als strafrechtelijk, in de zin van artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, te beschouwen de litigieuze 
administratieve geldboete en bijgevolg om de Raad van State ervan af te wijzen kennis 
ervan te nemen.

Het schendt bijgevolg het geheel der wettelijke bepalingen voorzien in het middel.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie heeft, overeenkomstig het arrest van het Hof van 8 

juni 2009 in de zaak S.08.0129.N, ambtshalve opgeworpen dat het cassatiebe-
roep geen belang vertoont.

2. Krachtens artikel 158 van de Grondwet doet het Hof van Cassatie uitspraak 
over conflicten van attributie, op de wijze bij de wet geregeld.

Artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt onder 
meer dat  bij  het  Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt  de arresten  en 
beschikkingen waarbij  de afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen 
kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid 
der rechterlijke overheden valt. 

Het cassatieberoep wordt bij verzoekschrift  der belanghebbende partij  over-
eenkomstig het Gerechtelijk Wetboek ingediend.

3. Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen 
over conflicten van attributie. Die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een 
regulerende  opdracht  heeft  in  verband  met  de  respectieve  opdrachten  van  de 
rechterlijke orde en van de Raad van State.

Beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn 
bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rech-
terlijke orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen 
worden getoetst. 

4. De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die voor 
de Raad van State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen of de kennisne-
ming al dan niet binnen de rechtsmacht van de rechtscolleges van de rechterlijke 
orde valt wanneer de Raad van State de rechtsmacht verwerpt die de overheid 
voorstond.

De overheid heeft in dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen welke 
instantie het geschil moet beoordelen en blijft dat belang behouden ook wanneer 
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de individuele maatregel  voorlopig overeind blijft  doordat  de Raad van State 
zich zonder rechtsmacht heeft verklaard om erover te oordelen.

5. Het bestreden arrest oordeelt dat de opgelegde maatregel een straf is in de 
zin van artikel 6.1 EVRM, dat de straf uitsluitend door de hoven en rechtbanken 
van de rechterlijke macht kan worden opgelegd of beoordeeld en dat de Raad 
van  State  bijgevolg  niet  over  de  vereiste  rechtsmacht  beschikt  om kennis  te 
nemen van het beroep tot nietigverklaring van een individuele overheidshande-
ling waardoor een bepaalde gedraging wordt gestraft.

Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarin de Raad van State 
uitspraak  doet  over  de  grenzen  van  zijn  bevoegdheid  ten  aanzien  van  de 
bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde, is ontvankelijk.

Het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  moet  worden 
verworpen.

Middel
Eerste onderdeel
6.  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  een  eerlijke  en  openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.

Noch deze verdragsbepaling noch enige andere verdrags- of grondwettelijke 
bepaling vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de 
zin van die bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt 
opgelegd  en  beoordeeld.  Behalve  wanneer  de  sancties  een  vrijheidsstraf 
inhouden volstaat het dat de overtreder beschikt over een volwaardig jurisdictio-
neel beroep. 

7. Een administratieve geldboete opgelegd aan een enkeling door een admini-
stratieve overheid in toepassing van een sanctieregeling bepaald in de wet, het 
decreet of de ordonnantie, kan wanneer de wetgever die bevoegdheid niet heeft 
toegekend aan een rechter van de rechterlijke orde, in de regel getoetst worden 
door de Raad van State in toepassing van zijn algemene bevoegdheid te beoor-
delen of een maatregel van de overheid al dan niet genomen is met machtsover-
schrijding. 

De Raad van State kan hierbij onder meer onderzoeken, in het kader van dit 
objectief  contentieux,  of  de  individuele  maatregel,  met  inachtneming  van  de 
verdragen, een wettelijke grondslag heeft en inzonderheid op haar evenredigheid 
kan worden getoetst door een rechter, en kan, zo de overtreder die mogelijkheid 
niet heeft, die individuele maatregel op grond van machtsoverschrijding vernie-
tigen.

8. Het arrest stelt vast dat uit de tekst van de ordonnantie van 25 maart 1999 
betreffende de opsporing, de vaststelling,  de vervolging en de bestraffing van 
misdrijven inzake leefmilieu blijkt dat de inbreuken op die ordonnantie gestraft 
worden met administratieve geldboetes die als straf bedoeld zijn. Het beslist op 
grond alleen van de strafrechtelijke aard van de sanctie dat de Raad van State 
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niet over de vereiste rechtsmacht beschikt.
Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Raad 

van State en dat daarvan melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State die zich zal gedragen naar de beslissing van het Hof over 
het beslechte rechtspunt.

15 oktober 2009 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 585

1° KAMER - 15 oktober 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERZET TEGEN DWANGBEVEL - 
AFWIJZING - RECHT OP HOGER BEROEP - BEPERKINGEN - VERPLICHTING TOT CONSIGNATIE - 
DRAAGWIJDTE

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.5 - 
TOEPASSINGSGEBIED - RECHTSPLEGING IN BELASTINGZAKEN - VOORWAARDEN

1º Artikel 92 van het B.T.W.-Wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen de rechterlijke  
beslissing waarbij  het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, onderwerpt aan de  
verplichting het bedrag van de verschuldigde sommen in consignatie te geven, beperkt 
het recht hoger beroep in te stellen maar niet op een wijze die onevenredig het recht van 
de belastingplichtige zich tot de rechter te wenden bemoeilijkt1.  (Art. 92, eerste, tweede 
en derde lid, W.B.T.W.)

2º  Artikel  14.5,  I.V.B.P.R.  kan  van  toepassing  zijn  op  geschillen  over  rechten  en 
verplichtingen in belastingzaken op voorwaarde dat de rechtspleging in belastingzaken 
leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van een strafvordering uitgesproken straf in de  
zin van die verdragsbepaling2. (Art. 14.5, I.V.B.P.R.)

(M. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

1 Zie Cass., 3 jan. 2OO3, AR C.00.0318.N, AC, 2003, nr.6, met concl. O.M.
2 Zie Cass., 23 jan. 1992, AR F.1125.F,  AC, 1991-92, nr 269; Cass., 20 april 1990, AR F.1163.N, 
AC, 1989-90, nr 490.
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(AR F.08.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 13 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest stelt het hof van beroep dat het hoger beroep van verzoeker in 

cassatie ongegrond is op grond van volgende overweging:
"Met  een  aangetekende  brief  van  20  december  2005  heeft  de  (verweerder),  onder 

verwijzing naar artikel 92 Btw-wetboek, de (eiser) uitgenodigd om de sommen waarop de 
huidige vordering betrekking heeft en waarvoor het verzet tegen het dwangbevel door het 
bestreden vonnis  ongegrond werd verklaard,  binnen de twee maanden,  namelijk tegen 
uiterlijk 20 februari 2006 in consignatie te geven bij de Deposito- en consignatiekas in 
Brussel. De volgende motivering werd gegeven:

- In dit verzoekschrift tot hoger beroep komen geen nieuwe argumenten aan bod, die 
niet  reeds door de administratie  werden  weerlegd,  zodat dit  hoger  beroep een dilatoir 
karakter heeft.

- Er werden geen vrijwillige betalingen overgemaakt, zelfs niet onder voorbehoud.
- Gelet op de grootte van de globale btw-schuld en op de veroordeling voor fiscale 

fraude op basis van een zwart kasboek dat gevonden werd tijdens een correctioneel onder-
zoek zijn de rechten van de Schatkist duidelijk in gevaar.

- (...) dat, volgens de voorhanden zijnde gegevens, u over geen onroerende goederen 
noch andere goederen of inkomsten beschikt die tot zekerheid van de voldoening van de 
hogervermelde verschuldigde sommen kunnen dienen.

- (...) dat in een gewone procedure van derdenbeslag er andere schuldeiseres kunnen 
voorgaan.

- (...) dat de rechten van de Schatkist derhalve op geen enkele manier en in dezelfde 
mate kunnen worden veiliggesteld dan door de toepassing van artikel 92 Btw-wetboek.

Deze motivering is afdoende en aangepast aan de concrete gegevens van het dossier, in 
het bijzonder met referentie aan de financiële toestand van de (eiser).

De (eiser) heeft op het verzoekschrift niet gereageerd en dus ook niet verzocht om het 
verzoek tot consignatie ongegrond te verklaren.  De (eiser) ontkent niet dat hij aan het 
verzoek tot consignatie geen enkel gevolg gaf, terwijl de termijn van twee maanden te 
rekenen vanaf de kennisgeving ruimschoots overschreden is. In die omstandigheden is de 
exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep ongegrond'".

Verzoeker in cassatie meent dat het hof van beroep met deze overweging heeft gehan-
deld in strijd met artikel 13 van de Grondwet.

Grieven 
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b.1. Probleemstelling
b.1.1. De regel zoals omschreven in artikel 13 van de Grondwet stelt: "Niemand kan 

tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent".
Dit artikel geeft iedereen het recht van een vrije toegang tot de rechterlijke macht, en 

impliceert dat niemand kan worden onttrokken aan de rechter die de wet hem toewees.
b.1.2. Artikel 6.1. van het Europees Verdrag van de rechten van de mens stelt: "bij het 

vaststellen  van  zijn  burgerlijke  rechten  en  verplichtingen  of  bij  het  bepalen  van  de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde 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  de wet  is  ingesteld.  Het 
vonnis moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan 
de pers en het publiek worden ontzegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, 
in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 's  lands veiligheid in een 
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming 
van het privé-leven van partijen bij het proces dit eisen of in die mate als door de rechter 
onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaar-
making de belangen van de rechtspraak zou schaden".

Dit artikel garandeert het recht op een eerlijk proces.
Het  recht  op  toegang  tot  een  rechterlijke  instantie  met  volle  rechtsmacht  vormt  de 

eerste belangrijke waarborg die wordt geboden door artikel 6 EVRM. Rechtsonderhorigen 
van verdragsstaten moeten de mogelijkheid krijgen om geschillen betreffende hun burger-
lijke rechten en verplichtingen of betreffende een tegen hem ingestelde strafvervolging 
aan een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht voor te leggen.

b.1.3. Artikel 92 van het Btw-wetboek daarentegen stelt: "Ingeval van beroep tegen het 
vonnis dat de door de schuldenaar ingestelde eis heeft verworpen, kan de ontvanger van 
de belasting op de toegevoegde waarde, gelet op de concrete gegevens van het dossier, 
met inbegrip van de financiële toestand van de schuldenaar, deze laatste kennisgeven bij 
een ter post  aangetekende  brief van een verzoek tot  het  in consignatie  geven van het 
geheel of een gedeelte van de verschuldigde bedragen. Aan de schuldenaar kan worden 
toegestaan dat die consignatie wordt vervangen door een zakelijke of persoonlijke zeker-
heid die  wordt  aangenomen door  de administratie  bevoegd  voor  de belasting over  de 
toegevoegde waarde.

De gevorderde bedragen dienen in consignatie te worden gegeven of de zekerheid dient 
te worden gevestigd binnen twee maanden vanaf de kennisgeving.

Bij gebreke van het in consignatie geven van de bedragen of het vestigen van de zeker-
heid  binnen  de  bepaalde  termijn,  dient  de  rechtsinstantie  waarbij  de  voorziening 
aanhangig  is  gemaakt,  binnen  drie  maanden  te  rekenen  vanaf  het  verstrijken  van  die 
termijn, de voorziening niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij, zij op grond van een met 
redenen  omkleed  verzoekschrift  ingediend  door  de schuldenaar  binnen  twee  maanden 
vanaf de kennisgeving bedoeld in het eerste lid, besluit, binnen dezelfde termijn van drie 
maanden,  dat  het  door  de  met  de  invordering  belaste  ambtenaar  gedane  verzoek  niet 
gegrond is".

Het instellen van een hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
in een btw-geschil, kan door de ontvanger afhankelijk gemaakt worden van het in consig-
natie geven van de volledige of een gedeelte van de verschuldigde bedragen, of door het 
vestigen van een zekerheid.

De  vraag  die  zich  hier  stelt  is  of  artikel  92  van  het  Btw-wetboek  hogere  normen 
schendt, met name artikel 13 van de Grondwet en artikel 6.1. van Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens.
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Met betrekking tot deze schendingen kunnen twee problemen onderscheiden worden.
Het probleem dat zich stelt is het feit dat artikel 92 Btw-wetboek het instellen van een 

hoger  beroep,  en  bijgevolg  de  toegang  tot  de  beroepsrechter  bemoeilijkt  doordat  een 
financiële waarborg geëist wordt.

b.2. Het standpunt van verzoeker in cassatie
b.2.1. Verzoeker meent dat de bepalingen van artikel 92 Btw-wetboek in strijd zijn met 

de bepalingen van artikel 13 van de Grondwet en artikel 6.1. van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, omdat het instellen van hoger beroep tegen een vonnis van 
de rechtbank van eerste aanleg de iure afhankelijk gemaakt kan worden van het in consig-
natie geven van een geheel of een gedeelte van de betwiste som of van het stellen van een 
persoonlijke  of  zakelijke  zekerheid,  en dat dit  aan de beoordeling van de uitvoerende 
macht, met name aan een proces partij wordt overgelaten zonder dat hiervoor objectieve 
criteria voorgeschreven zijn.

b.2.2. Het feit dat het instellen van hoger beroep afhankelijk gemaakt wordt van het 
geven van een financiële waarborg is een schending van het recht op vrije toegang tot de 
rechter.

Belastingplichtigen die de financiële middelen niet hebben voor de te stellen zekerheid, 
worden bijgevolg door een procespartij, m.n. hun tegenpartij, het recht op hoger beroep 
ontnomen.

Ze worden onttrokken aan de beroepsrechter. Dit terwijl artikel 13 van de Grondwet en 
artikel 6.1. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan één ieder het 
recht van vrije toegang tot de rechterlijke macht toekent.

De belastingplichtige  kan  bijgevolg  door  toedoen van artikel  92 Btw-wetboek geen 
beroep doen op rechter waarop hij door artikel 13 van de Grondwet en artikel 6.1. EVRM 
recht heeft.

Artikel 6.1. EVRM heeft verregaande consequenties met betrekking tot het recht van de 
belastingplichtige op toegang tot een rechter. De verdragsstaten mogen de toegang tot de 
rechter niet substantieel verhinderen of bemoeilijken.

Indien de rechtsonderhorige substantieel  wordt  gehinderd in de uitoefening van zijn 
recht om een rechter te vatten, wordt artikel 6 EVRM geschonden. De belastingplichtige 
moet zich tot de rechter kunnen wenden zonder enige dwang of dreiging met een sanctie.

In casu is dit klaarblijkelijk niet het geval.
Indien  een belastingplichtige  hoger  beroep wenst  aan te tekenen,  kan van hem een 

financiële waarborg geëist worden. Het is duidelijk dat hiermee de toegang tot de beroeps-
rechter verhinderd wordt.

De procedure zoals omschreven in artikel 92, derde lid, Btw-wetboek,  met name de 
beoordeling door de beroepsinstantie over de noodzaak van de consignatie, doet niets af 
aan het  feit  dat  de  belastingplichtige  in  eerste  instantie  een obstakel  opgeworpen  kan 
worden bij de toegang tot de rechterlijke macht.

Dit gaat niet op, en is een schending van artikel 13 van de Grondwet en van artikel 6.1. 
EVRM.

Bovendien verzoekt verzoekster het Hof voor zoveel als nodig de volgende prejudiciële 
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof:

"Schenden de bepalingen van artikel 92 van het Btw-wetboek de bepalingen van artikel 
13 van de Grondwet, omwille van het feit dat artikel 92 Btw-wetboek afbreuk doet aan het 
recht van vrije toegang tot de rechterlijke macht, door de mogelijkheid te voorzien dat het 
instellen van een hoger  beroep afhankelijk  gesteld kan worden  van het in consignatie 
geven van het geheel of een gedeelte van de verschuldigde bedragen of van het geven van 
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een zakelijke of persoonlijke zekerheid, terwijl overeenkomstig de bepalingen van artikel 
13 van de Grondwet iedereen de vrije toegang tot de rechterlijke macht garandeert". 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, 5°, van het BUPO-Verdrag.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest stelt het hof van beroep dat het hoger beroep van verzoeker in 

cassatie ongegrond is op grond van volgende overweging:
Met een aangetekende brief van 20 december 2005 heeft de (verweerder), onder verwij-

zing  naar  artikel  92  Btw-wetboek,  de  (eiser)  uitgenodigd  om de  sommen  waarop  de 
huidige vordering betrekking heeft en waarvoor het verzet tegen het dwangbevel door het 
bestreden vonnis ongegrond werd verklaard, binnen twee maanden, namelijk tegen uiter-
lijk  20  februari  2006  in  consignatie  te  geven  bij  de  Deposito-  en  consignatiekas  in 
Brussel. De volgende motivering werd gegeven:

"- In dit verzoekschrift tot hoger beroep komen geen nieuwe argumenten aan bod, die 
niet reeds door de Administratie werden weerlegd,  zodat dit hoger beroep een dilatoir 
karakter heeft.

- Er werden geen vrijwillige betalingen overgemaakt, zelfs niet onder voorbehoud.
- Gelet op de grootte van de globale btw-schuld en op de veroordeling voor fiscale 

fraude op basis van een zwart kasboek dat gevonden werd tijdens een correctioneel onder-
zoek zijn de rechten van de Schatkist duidelijk in gevaar.

- (...) dat, volgens de voorhanden zijnde gegevens, u over geen onroerende goederen 
noch andere goederen of inkomsten beschikt die tot zekerheid van de voldoening van de 
hogervermelde verschuldigde sommen kunnen dienen. 

- (...) dat in een gewone procedure van derdenbeslag er andere schuldeiseres kunnen 
voorgaan. Overwegende dat de rechten van de Schatkist derhalve op geen enkele manier 
en in dezelfde mate kunnen worden veiliggesteld dan door de toepassing van artikel 92 
van het Btw-wetboek.

Deze motivering is afdoende en aangepast aan de concrete gegevens van het dossier, in 
het bijzonder met referentie aan de financiële toestand van de appellant.

De (eiser) heeft op het verzoekschrift niet gereageerd en dus ook niet verzocht om het 
verzoek tot consignatie ongegrond te verklaren. De (eiser) ontkent niet dat hij aan het 
verzoek tot consignatie geen enkel gevolg gaf, terwijl  de termijn van twee maanden te 
rekenen vanaf de kennisgeving, ruimschoots overschreden is. In die omstandigheden is de 
exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep ongegrond'". 

Verzoeker in cassatie meent dat het hof van beroep met deze overweging heeft gehan-
deld in strijd met artikel 14, 5°, van het BUPO-Verdrag.

Grieven 
b.1. Probleemstelling
b.1.1. Artikel 14, 5°, van het Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en 

politieke rechten stelt:  Eenieder die wegens  een strafbaar feit  is  veroordeeld heeft  het 
recht veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege 
overeenkomstig de wet.

Deze bepaling kent aan iedereen een recht van dubbele aanleg toe. Deze bepaling heeft 
directe werking in de Belgische interne rechtsorde.

b.1.2. Artikel 92 van het Btw-wetboek daarentegen stelt: "Ingeval van beroep tegen het 
vonnis dat de door de schuldenaar ingestelde eis heeft verworpen, kan de ontvanger van 
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de belasting op de toegevoegde waarde, gelet op de concrete gegevens van het dossier, 
met inbegrip van de financiële toestand van de schuldenaar, deze laatste kennisgeven bij 
een ter post  aangetekende brief van een verzoek tot  het  in consignatie  geven van het 
geheel of een gedeelte van de verschuldigde bedragen. Aan de schuldenaar kan worden 
toegestaan dat die consignatie wordt vervangen door een zakelijke of persoonlijke zeker-
heid die  wordt  aangenomen  door  de administratie  bevoegd voor  de belasting over  de 
toegevoegde waarde.

De gevorderde bedragen dienen in consignatie te worden gegeven of de zekerheid dient 
te worden gevestigd binnen twee maanden vanaf de kennisgeving.

Bij gebreke van het in consignatie geven van de bedragen of het vestigen van de zeker-
heid  binnen  de  bepaalde  termijn,  dient  de  rechtsinstantie  waarbij  de  voorziening 
aanhangig  is  gemaakt,  binnen  drie  maanden  te  rekenen  vanaf  het  verstreken  van  die 
termijn, de voorziening niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij, zij op grond van een met 
redenen omkleed  verzoekschrift  ingediend  door  de  schuldenaar  binnen twee  maanden 
vanaf de kennisgeving bedoeld in het eerste lid, besluit, binnen dezelfde termijn van drie 
maanden,  dat  het  door  de met  de invordering  belaste  ambtenaar  gedane  verzoek  niet 
gegrond is". 

Het instellen van een hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
in  een  BTW-geschil,  kan  door  de  ontvanger  afhankelijk  gemaakt  worden  van  het  in 
consignatie geven van de volledige of een gedeelte van de verschuldigde bedragen,  of 
door het vestigen van een zekerheid.

De  vraag  die  zich  hier  stelt  is  of  artikel  92  van  het  Btw-wetboek  hogere  normen 
schendt, met name artikel 14, 5°, van het Verdrag van 19 december 1966 inzake burger-
rechten en politieke rechten stelt.

b.2. Het standpunt van verzoeker in cassatie
b.2.1. Verzoeker meent dat de bepalingen van artikel 14, 5°, van het Verdrag van 19 

december  1966 inzake  burgerrechten  en politieke  rechten  zijn  geschonden,  omdat  het 
instellen van hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg de iure 
afhankelijk  gemaakt  kan  worden  van  het  in  consignatie  geven  van  een geheel  of  een 
gedeelte van de betwiste som of van het stellen van een persoonlijke of zakelijke zeker-
heid.

b.2.2. Het recht op een dubbele aanleg vereist ook in de beroepsprocedure een effec-
tieve naleving van de elementaire rechten van verdediging. De rechtsonderhorige moet na 
een veroordeling in eerste aanleg een hogere rechtsinstantie kunnen vatten die met volle 
rechtsmacht kennis kan nemen van het geschil. Het beroep moet met andere woorden een 
echte 'review' van de zaak inhouden, dit zowel op feitelijk als op juridisch vlak. Van een 
recht op dubbele aanleg is in de klassieke procedure inkomstenbelastingen geen sprake.

De eerbiediging  van  het  recht  op een dubbele  aanleg zorgt  voor  problemen op het 
gebied van de BTW. Dit is het gevolg van artikel 92 Btw-wetboek stellende dat tegen een 
rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen het dwangbevel werd afgewezen slechts 
geldig enig rechtsmiddel kan worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde 
sommen niet binnen twee maanden na het verzoek van de bevoegde ambtenaar in consig-
natie werd gegeven.

b.2.3. Het verzoek tot consignatie lijkt onmiskenbaar in strijd met de garanties die in 
deze artikelen zijn vervat. In de praktijk blijkt dat de administratie de gewoonte heeft de 
consignatie  te  vragen  van  het  geheel  van  de  door  de  belastingplichtige  verschuldigde 
sommen, fiscale geldboeten en intresten inbegrepen.

Dit is onverzoenbaar met de vereisten gesteld door de artikelen 6 EVRM en 14 BUPO-
Verdrag. Het verzoek tot consignatie van de administratieve geldboete komt er in feite op 
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neer dat de administratie de belastingplichtige, zonder het bestaan van een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing,  ertoe gaat dwingen eerst de opgelegde straf te 
ondergaan alvorens hij zijn rechtsmiddel zou kunnen uitoefenen. Niet alleen betekent dit 
een manifeste schending van het vermoeden van onschuld, daarenboven wordt hierdoor 
evenzeer het recht op een dubbele aanleg in strafzaken met de voeten getreden. De belas-
tingplichtige moet ook in beroep van het recht op een vrije toegang tot de rechter kunnen 
genieten.

De Verdragsstaten beschikken weliswaar over de bevoegdheid om dit recht in zekere 
mate  te conditioneren voor  zover de opgelegde beperkingen werden ingesteld met een 
gerechtvaardigde intentie en voor zover er een redelijk verband bestaat tussen de aange-
wende middelen en de beoogde doelstelling.

b.2.4. De vereiste van het storten van een griffierecht of van een zekerheidsstelling als 
ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een gerechtelijke vordering is dan ook op zich niet in 
strijd met het recht op toegang tot een rechterlijke instantie. Dit recht wordt echter wel 
geschonden indien de gevraagde zekerheden buitengewone proporties aannemen.

Hierboven werd reeds aangegeven dat de fiscale geldboetes inzake btw buitensporig 
hoog kunnen zijn, zodat in veel gevallen de belastingplichtige financieel niet bij machte 
zal  zijn  om aan de gevraagde  consignatie  te  voldoen.  Dergelijke  toestanden  zijn  niet 
aanvaardbaar in het licht van artikel 14 BUPO-Verdrag. De eis vanwege de overheid tot 
het betalen van exorbitante proceskosten of zekerheden als voorwaarde tot het voeren van 
een gerechtelijke procedure is niet verenigbaar met het recht van de rechtsonderhorige op 
toegang tot de rechter. Dit is evenzeer het geval met de huidige consignatieregeling die is 
vervat in artikel 92 Btw-wetboek die onmiskenbaar tot excessen leidt en ervoor zorgt dat 
de belastingplichtige substantieel in de uitoefening van zijn recht op toegang tot de rechter 
in beroep wordt gehinderd. Het recht op dubbele aanleg wordt aldus zonder enige twijfel 
ook inzake btw met de voeten getreden.

b.2.5. Het is in casu dan ook duidelijk dat een verzoek tot consignatie in strijd is met de 
bepalingen van artikel 14, 5°, van het BUPO-Verdrag.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep dat werd betekend aan de 

Belgische  Staat,  FOD  Financiën,  administratie  van  de  btw,  registratie  en 
domeinen, vertegenwoordigd door de eerstaanwezend inspecteur  van het  btw-
ontvangkantoor te Brugge,  met kantoor aan de G. Vincke-Dujardinstraat  4, te 
8000 Brugge, niet ontvankelijk is om reden dat uit de stukken van het dossier 
niet  blijkt  dat  de  eerstaanwezend inspecteur  van  het  BTW-ontvangkantoor  te 
Brugge de door de minister aangewezen ambtenaar  was op wiens kantoor de 
betekeningen aan de Staat regelmatig konden worden gedaan.

2.  Luidens artikel  42, 1°, van het  Gerechtelijk Wetboek worden de beteke-
ningen aan de Staat gedaan op het kabinet van de minister die bevoegd is om 
ervan kennis te nemen of op het kantoor van de door hem aangewezen ambte-
naar.

In de rechtspleging voor de appelrechters is de minister van Financiën steeds 
vertegenwoordigd geworden door de ambtenaar vermeld in het cassatieberoep en 
niets laat toe te oordelen dat thans voor het Hof een einde zou gesteld zijn aan 
die vertegenwoordiging.
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De  betekening  van  het  cassatieberoep  kon  derhalve  te  dezen  rechtsgeldig 
gebeuren  aan  de  eerstaanwezend  inspecteur  van  het  btw-ontvangkantoor  te 
Brugge.

Het cassatieberoep is ontvankelijk. 
Eerste middel
3. Krachtens artikel 92, eerste lid, Btw-wetboek, zoals vervangen bij artikel 61 

van de wet van 15 maart 1999, kan de ontvanger van de belasting over de toege-
voegde waarde, in geval van beroep tegen het vonnis dat de door de schuldenaar 
ingestelde eis heeft verworpen, gelet op de concrete gegevens van het dossier, 
met inbegrip van de financiële toestand van de schuldenaar, deze laatste kennis-
geven bij een ter post aangetekende brief van een verzoek tot het in consignatie 
geven van het geheel  of een gedeelte van de verschuldigde bedragen. Aan de 
schuldenaar  kan worden toegestaan dat  die consignatie  wordt  vervangen door 
een zakelijke of persoonlijke zekerheid die wordt aangenomen door de admini-
stratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling dienen de gevorderde bedragen 
in  consignatie  te  worden  gegeven  of  dient  de zekerheid  te  worden  gevestigd 
binnen de twee maanden vanaf de kennisgeving.

4. Volgens het derde lid van die bepaling dient bij gebreke van het in consig-
natie geven van de bedragen of het vestigen van de zekerheid binnen de bepaalde 
termijn, de rechtsinstantie waarbij de voorziening aanhangig is gemaakt, binnen 
drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van die termijn, de voorziening 
niet ontvankelijk te verklaren, tenzij, zij op grond van een met redenen omkleed 
verzoekschrift  ingediend  door de schuldenaar  binnen twee maanden vanaf  de 
kennisgeving bedoeld in het eerste lid, besluit, binnen dezelfde termijn van drie 
maanden, dat het door de met de invordering belaste ambtenaar gedane verzoek 
niet gegrond is.

Het  middel  dat  uitgaat  van  een  foutieve  juridische  onderstelling  faalt  naar 
recht.

5. Het recht hoger beroep in te stellen wordt door die bepaling beperkt maar 
niet op een wijze die onevenredig het recht van de belastingplichtige zich tot de 
rechter te wenden bemoeilijkt.

6. De aangevoerde strijdigheid van artikel  92 Btw-wetboek met artikel  6.1. 
EVRM steunt op een verkeerde uitlegging van die wetsbepaling en kan derhalve 
niet worden aangenomen.

7. Aangezien de aangevoerde schending van artikel 13 van de Grondwet even-
eens berust op die verkeerde uitlegging van artikel 92 Btw-wetboek bestaat er 
geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof.

Tweede middel
8. Artikel 14.5 IVBPR kan van toepassing zijn op geschillen over rechten en 

verplichtingen in belastingzaken op voorwaarde dat de rechtspleging in belas-
tingzaken leidt of kan leiden tot een naar aanleiding van een strafvordering uitge-
sproken straf in de zin van die verdragsbepaling.
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9. Het middel dat niet aanvoert dat tegen de eiser een dergelijke rechtspleging 
is gevoerd, is niet ontvankelijk. 

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

15 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Maus, Brugge en De Bruyn.

Nr. 586

1° KAMER - 15 oktober 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID VAN 
GOEDEREN OF EEN TAK VAN WERKZAAMHEID - TEGENSTELBAARHEID - VERPLICHTING TOT 
REGISTRATIE - TOEPASSELIJKE OVERDRACHTEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTINGSCHULDEN VAN DE OVERLATER - 
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OVERNEMER - OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID 
VAN GOEDEREN OF EEN TAK VAN WERKZAAMHEID - BEGRIP - OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - WERKINGSSFEER - LEVERING 
VAN GOEDEREN - NIET ALS LEVERING BESCHOUWDE OVERDRACHTEN - OVERDRACHT VAN EEN 
ALGEMEENHEID VAN GOEDEREN OF VAN EEN BEDRIJFSAFDELING - BEGRIP - OVERDRACHT VAN EEN 
HANDELSZAAK

1º Artikel 442bis, W.I.B.(1992) heeft betrekking op de overdrachten van een algemeenheid 
van goederen of van een tak van werkzaamheid die aan de verplichting tot registratie  
onderworpen zijn op grond van artikel 19, eerste lid, 1° en 7° Wetboek Registratierechten 
of op grond van artikel 31, eerste lid, 1°ter van dat wetboek1.  (Art. 442bis, W.I.B. 1992; 
Artt. 19, eerste lid, 1° en 7°, en 31, eerste lid, 1°ter, W.Reg.)

2º en 3° Artikel 442bis, W.I.B.(1992) en artikel 11, W.B.T.W. zijn op dezelfde overdrachten 
van toepassing, met name op de overdracht van een algemeenheid van goederen of op 
de  overdracht  van een bedrijfsafdeling  of  tak  van  werkzaamheid  en  deze  begrippen 
hebben in beide wetsbepalingen dezelfde inhoud; de overdracht van een handelszaak is  
een  overdracht  van  een  algemeenheid  van  goederen  of  een  overdracht  van  een 
bedrijfsafdeling in de zin van de voornoemde wettelijke bepalingen indien alle elementen 
die nodig zijn voor de exploitatie van de handelszaak worden overgedragen zonder dat 
noodzakelijk  vereist  is  dat  alle  handelsvorderingen  en  schulden  en  het  recht  op  de 
huurceel in de overdracht begrepen zijn2. (Art. 442bis, W.I.B. 1992; Art. 11, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. DUMES INTERNATIONAL bvba)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De NV KBC BANK was pandhoudende schuldeiser van de NV ZEPHYR, en meer 

bepaald op het handelsfonds van deze laatste.
Bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 

verleend  op 16 oktober  1998  werd  de  heer  Georges  COURBOIN,  met  standplaats  te 
Antwerpen,  op  verzoek  van  de  NV KBC BANK aangesteld  om over  te  gaan  tot  de 
verzilvering van het handelsfonds van de NV ZEPHYR.

Uit het  proces-verbaal  van onderhandse verkoop van 27 oktober  1998 blijkt  dat  de 
BVBA DUMES INTERNATIONAL de volgende elementen van de handelszaak van de 
NV ZEPHYR kocht mits de prijs van 55.776,04 EUR (2.250.000 BEF), te weten:

- de naam “ZEPHYR” met de uithangborden;
- al de lopende onderhoudscontracten; 
- al de lopende werven zowel in portefeuille als in uitvoering; 
- de totaliteit van het klein materiaal;
- de totaliteit van het rollend materiaal, met uitzondering van de geleasde voertuigen; 
- het materiaal in de voertuigen; 
-  de  totaliteit  van  het  kantoormeubilair  met  toebehoren,  met  uitzondering  van  de 

geleasde goederen; 
- de aanwezige stocks in de magazijnen (waarde: 750.000,- BEF); 
- de totaliteit der telefoonnummers en GSM nummers; 
- de totaliteit van het klantenbestand; 
Volgende elementen werden daarentegen niet gekocht: 
- al de openstaande invorderingen op klanten; 
- het passief;
- de huurcelen. 
De verkoop geschiedde “voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, lasten, panden  

en voorrechten”.
Op het ogenblik van voornoemde overdracht had de NV ZEPHYR nog een openstaande 

belastingschuld  wegens  onbetaald  gebleven  bedrijfsvoorheffing  voor  een  bedrag  van 
76.696,60 EUR. 

Voorafgaandelijk  aan de overdracht  werd  geen  certificaat  aan de ontvanger  van  de 
belastingen aangevraagd overeenkomstig artikel 442bis WIB ’92.

De NV ZEPHYR werd bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 
6 november 1998 in staat van faillissement verklaard.

2. Bij toepassing van voormeld artikel 442bis WIB ’92 liet eiser op 11 maart 1999 een 
dwangbevel  betekenen aan verweerster  in betaling van de openstaande belastingschuld 
van de NV ZEPHYR, beperkt tot het bedrag van de overnameprijs.

Op 14 april 1999 tekende verweerster verzet aan tegen dit dwangbevel.
Verweerster heeft op 10 mei 1999 de heer Georges COURBOIN, in zijn hoedanigheid 

van  pandverzilveraar  van  de  handelszaak  van  de  NV  ZEPHYR,  in  tussenkomst  en 
vrijwaring gedagvaard,  meer bepaald tot  vrijwaring voor  alle sommen waartoe zij zou 
gehouden zijn ingevolge het dwangbevel, waartegen verzet, en voor alle sommen waartoe 
zij zou worden veroordeeld. 

Bij vonnis uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 12 
december 2003 werd geoordeeld dat geen toepassing kan worden  gemaakt  van artikel 
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442bis (oud) WIB ’92 in  zoverre  niet  alle  elementen van de handelszaak van de NV 
ZEPHYR waren  overgedragen,  waardoor  er  volgens  het  vonnis,  gelet  op de artikelen 
174/53,  174/54 en 174/64 van de Vennootschappenwet,  geen sprake kon zijn van een 
overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid in de 
zin van artikel 442bis (oud) WIB ’92. Het verzet van verweerster tegen het dwangbevel 
werd dan ook gegrond verklaard.

Tegen dit vonnis stelde eiser hoger beroep in op 29 januari 2004 en verweerster op 26 
januari 2004.

Het  bestreden  arrest,  uitgesproken  door  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen  op  23 
oktober 2007, bevestigde dit vonnis. 

Het oordeelt dat de begrippen “overdracht van een algemeenheid” en “overdracht van 
een tak van werkzaamheid”, bij gebrek aan definitie van deze begrippen in het fiscaal 
recht, dienen te worden omschreven zoals voorzien in de vennootschappenwet, en meer 
bepaald  in  de  artikelen  174/53,  174/54  en  174/64.  Uit  deze  wetsbepalingen  leidt  het 
bestreden arrest af dat artikel 442bis WIB ’92 geen toepassing vindt, daar de openstaande 
invorderingen op klanten, het passief en de huurcelen, niet werden overgedragen en er 
bijgevolg geen sprake is van een overdracht van een algemeenheid van goederen of van 
een tak van werkzaamheid.

II. De voorziening tot cassatie.
3. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie verwijt eiser de appelrechters 

de toepassing van artikel 442bis WIB ’92 te hebben beperkt tot de overdrachten van een 
handelszaak zoals omschreven in de artikelen 174/53 e.v. van de Vennootschappenwet, en 
zulks ondanks de ruime strekking van artikel 442bis WIB ’92. In het  tweede onderdeel 
wordt verder aangevoerd dat schulden en schuldvorderingen niet worden geacht tot de 
noodzakelijke elementen van een handelszaak te behoren in zoverre deze elementen voor 
de exploitatie van de handelszaak en het aanwerven en behouden van het cliënteel niet 
strikt vereist zijn, zodat het arrest niet wettig kon oordelen dat er geen sprake was van een 
overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid in de 
zin van artikel 442bis WIB92.

4. Centraal in de discussie staat aldus de vraag met betrekking tot de draagwijdte van de 
begrippen “overdracht van een algemeenheid” of van “een tak van werkzaamheid”, die in 
artikel  442bis WIB  ’92  worden  gehanteerd  of,  m.a.w.  de  vraag  welke  akten  van 
overdracht in deze bepaling precies geviseerd worden.

Een aandachtige lezing van artikel 442bis WIB ’92 leert dat de wetgever wel degelijk 
voldoende duidelijk heeft aangewezen welke akten bedoeld worden.

Artikel  442bis  WIB  ’92,  ingevoegd  door  artikel  6  van  het  Koninklijk  Besluit  van 
12 december 1996 (BS, 31 december (tweede uitg.), zoals van toepassing op het ogenblik 
van de kwestieuze overdracht, bepaalde het volgende:

“De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid  
is slechts tegenstelbaar aan de Staat, Administratie der directe belastingen, na afloop van 
de tweede maand die volgt op die waarin de akte tot overdracht of aanwijzing, waarvan 
deze overdracht geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaakt, onderworpen werd aan de  
formaliteit van de registratie die vereist is door artikel 19, eerste lid, 1° of 7°, of door 
artikel 31, eerste lid, 1°ter, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten  
onverminderd  de  toepassing  van  de  artikelen  433  tot  440  van  het  Wetboek.
 De  overnemer  is  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  de  betaling  van  de  fiscale  schulden  
verschuldigd  door  de  overdrager  bij  de  afloop  van  de  in  de  eerste  alinea  bedoelde  
termijn, ten belope van het bedrag dat reeds door hem gestort of door de kredietinstelling 
of het kredietorganisme die in de financiering van de verrichting tussenkomen, overge-
maakt is, of ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de nominale waarde van de  
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aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de afloop van de voornoemde  
termijn.
 De bepalingen van de alinea's 1 en 2 zijn niet van toepassing indien, gelijktijdig met de  
akte, een certificaat geregistreerd wordt, uitsluitend voor dit doel door de ontvanger van  
de directe belastingen van de verblijfplaats of van de maatschappelijke zetel van de over-
drager opgesteld binnen de 20 dagen voorafgaand aan de formaliteit,  waarin geattes-
teerd wordt dat geen enkele fiscale schuld op die datum verschuldigd is door de over-
drager.
 De aflevering van dit certificaat is afhankelijk van de indiening van een aanvraag in 
dubbel door de overdrager bij de bevoegde ontvanger van de directe belastingen. Het  
certificaat  zal  geweigerd  worden  door  de  bevoegde  ontvanger  indien  de  overdrager  
fiscale  schulden  heeft  of  indien  de  aanvraag  van  de  overdrager  ingediend  is  na  de  
aankondiging van een fiscale controle of  wanneer een fiscale controle loopt of  na de  
verzending  van  een  vraag  om  inlichtingen  met  betrekking  tot  zijn  fiscale  toestand.
 Het certificaat wordt ofwel afgeleverd ofwel geweigerd binnen de termijn van één maand  
na de indiening van de aanvraag van de overdrager.”.

Het gaat dus duidelijk om overdrachten, die het voorwerp uitmaken van een akte tot 
overdracht of aanwijzing, onderworpen aan de formaliteit van de registratie die vereist is 
door artikel 19, eerste lid, 1° of 7°, of door artikel 31, eerste lid, 1°ter, van het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten3.

Deze laatste bepalingen, zoals van toepassing op het ogenblik van de kwestieuze over-
dracht, verwijzen beide naar artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde verwijzen, zodat de door artikel 442bis WIB ’92 geviseerde overdrachten 
in het licht van de BTW-wetgeving dienen te worden beoordeeld4.

Artikel 11 BTW-Wetboek bepaalt:
“Als levering wordt niet beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen  

of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in  
vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belas-
ting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou  
kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager  
voort te zetten.”.

De begrippen totale of gedeeltelijke algemeenheid vormen autonome begrippen van het 
gemeenschapsrecht  en dienen bijgevolg  het  voorwerp  uit  te  maken  van  een  identieke 
interpretatie in alle lidstaten. 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verklaart in een arrest van 27 
november 2003 in de zaak C-497/01, Zita Modes Sárl, voor recht dat artikel 5, lid 8, van 
de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmoni-
satie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, in de versie van richtlijn 
95/7/EG van de Raad van 10 april 1995 tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG en tot 
invoering van nieuwe vereenvoudigingsmaatregelen op het gebied van de belasting over 
de toegevoegde waarde – werkingssfeer  en praktische regeling voor de toepassing van 
bepaalde vrijstellingen,  aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer  een lidstaat gebruik 
maakt van de in de eerste zin van dit lid geboden mogelijkheid om uit te gaan van het 

3 G. DE NEEF, ‘De hoofdelijke aansprakelijkheid bij overdracht van een algemeenheid van goederen 
of van een tak van werkzaamheid’, in  Fiscaal praktijkboek ’97- ’98, Directe belastingen, Diegem, 
Kluwer, 1997, p. 23-25, i.h.b. p. 24; 
4 G. DE NEEF, ‘De hoofdelijke aansprakelijkheid bij overdracht van een algemeenheid van goederen 
of van een tak van werkzaamheid’, in  Fiscaal praktijkboek ’97- ’98, Directe belastingen, Diegem, 
Kluwer, 1997, p. 33;
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beginsel dat voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde bij de over-
dracht van een algemeenheid van goederen geen levering van goederen plaatsvindt, dit 
niet-leveringsbeginsel  – behoudens een eventueel  gebruik van  de mogelijkheid  om de 
toepassing  ervan  te  beperken  in  de  omstandigheden  bedoeld  in  de  tweede  zin  van 
hetzelfde lid –voor elke overdracht van een handelszaak of van een autonoom gedeelte 
van  een onderneming  met  lichamelijke  en eventueel  ook onlichamelijke  zaken,  welke 
tezamen  een  onderneming  of  een  bedrijfsonderdeel  vormen  waarmee  een  autonome 
economische activiteit kan worden uitgeoefend, geldt. Bij een dergelijke overdracht moet 
de verkrijger  evenwel  de bedoeling hebben om de aldus overgedragen handelszaak of 
bedrijfsonderdeel te exploiteren, en niet om de betrokken activiteit onmiddellijk zonder 
meer te vereffenen en in voorkomend geval de voorraden te verkopen5.

Aldus eist het Europees Hof van Justitie niet dat alle elementen van het bedrijf of van 
de bedrijfsafdeling overgedragen worden. Volgens het Hof volstaat het dat een geheel van 
elementen of een vereniging van elementen wordt overgedragen om het bijzonder stelsel 
van niet-levering te kunnen toepassen. Deze elementen dienen de verderzetting van een 
autonome economische activiteit toe te laten6.

Het Hof van Justitie legt eveneens het principe op volgens hetwelk men de situatie 
dient te beoordelen in hoofde van de overnemer en niet in hoofde van de overdrager.

Artikel 11  van  het  BTW-Wetboek  is  dan  ook  toepasselijk  wanneer  de  overdrager 
sommige  activa  van  de  algemeenheid  van  goederen  of  van  de  bedrijfsafdeling  naar 
aanleiding  van  de  overdracht  behoudt,  op  voorwaarde  dat  het  de  overnemer  niet 
verhindert  om aan de hand van  de overgelaten elementen een autonome economische 
activiteit uit te oefenen. 

Dientengevolge dienen handelsvorderingen en –schulden niet noodzakelijk in de over-
dracht begrepen te zijn opdat artikel 11 van het BTW-Wetboek toepasselijk zou zijn7. 

Uit de samenhang van artikel 442bis WIB ’92 en artikel 11 van het BTW-Wetboek 
dient aldus te worden besloten dat artikel 442bis WIB ’92 niet vereist dat de overdracht 
van  een algemeenheid  of  van  een tak van  werkzaamheid  al  de  activa  en passiva  zou 
omvatten, en dit in tegenstelling tot hetgeen voorzien wordt in de artikelen 174/53, 174/54 
en 174/64 van de Vennootschappenwet. 

Het bestreden arrest, dat tot de niet-toepasselijkheid van artikel 442bis WIB ’92 besluit, 
op grond van het motief dat de openstaande vorderingen op klanten, het passief en de 
huurcelen niet werden overgedragen, schendt dan ook deze wettelijke bepaling.

De beide onderdelen van het middel komen mij dan ook gegrond voor.
5.  Volledigheidshalve  kan  nog  worden  onderzocht  of  de  voormelde  onjuiste  grond 

gebeurlijk zou kunnen worden vervangen door een rechtsgrond die het dictum van het 
bestreden arrest desalniettemin zou kunnen verantwoorden.

5 H.v.J. (5e k.) nr. C-497/01, 27 november 2003 (Zita Modes), conclusie F. JACOBS, Jur. H.v.J. 2003, 
afl. 11 (B), I, 14393, conclusie F. JACOBS, PB C 24 januari 2004 (dispositief), afl. 21, 5, Rec. C.J.C.E. 
2003, afl. 11 (B), I, 14393, conclusie F. JACOBS; 
6 M. KRINGS, ‘Nouvelles incidences (pas uniquement) fiscales en matière de cessions d’universalité’, 
JT. 1997, nr. 6 p. 191;
7 Vgl.  Cass.  6  november  1970, AC. 1971,  211, Pas. 1971,  I,  200, RCJB. 1972,  320,  noot  M. 
FONTAINE; zie ook G. DE NEEF, ‘De hoofdelijke aansprakelijkheid bij overdracht van een algemeenheid 
van goederen of van een tak van werkzaamheid”, in  Fiscaal praktijkboek ’97-’98, Directe belas-
tingen, Diegem, Kluwer, 1997, p. 23-25, i.h.b. p. 24; M. KRINGS, ‘Nouvelles incidences (pas unique-
ment) fiscales en matière de cessions d’universalité, J.T. 1997, (189), 190, nr.4 en 191, nr.6; M. DE 
MUYNCK,  G.  DE NEEF,  C.  AMAND,  Overdracht  van  ondernemingen.  Fiscaal-juridische  aspecten, 
Brussel, Larcier, 2004, 345-349, i.h.b. p. 349, nr.679; vgl. ook F. BOUCKAERT, “De handelszaak”, in 
APR., Brussel, E. Story-Scientia, 1989, nr. 25 p. 12;
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Uit  het  verslag  aan  de  Koning  dat  het  Koninklijk  Besluit  van  12  december  1996 
houdende maatregelen inzake strijd tegen de fiscale fraude en met het oog op een betere 
inning van de belasting8 voorafgaat, blijkt dat het nieuw ingevoegde artikel 442bis WIB 
’92 tot doel heeft de schuldenaars van belastingen te verhinderen hun handelsfonds over 
te dragen zonder hun fiscale schuld te voldoen.

Dit doel kan enkel geacht worden te zijn bereikt, hetzij wanneer door de ontvanger van 
de directe belastingen binnen 20 dagen vóór de registratie van de overdrachtsakte  een 
certificaat werd afgeleverd, waarin geattesteerd wordt dat geen enkele fiscale schuld op 
die datum verschuldigd is door de overdrager9, hetzij wanneer de handelszaak verkocht 
wordt in het kader van een procedure die vreemd is aan het doel van de wetgeving omdat 
zij aan de Staat als schuldeiser voldoende garanties biedt10. 

Dergelijke garanties bestaan wanneer de handelszaak in het kader van een faillissement 
of een gerechtelijk akkoord door de aangestelde gerechtelijke mandataris wordt verkocht.

De wetgever neemt dit ook uitdrukkelijk aan sedert de vervanging van artikel 442bis 
WIB ’92 bij artikel 50 van de Wet van 22 december 199811. Met ingang van 1 april 199912 
zijn immers, volgens het nieuw §4 van artikel 442bis WIB ’92, niet onderworpen aan de 
bepalingen van dit artikel de overdrachten die worden uitgevoerd door een curator, een 
commissaris inzake opschorting of in geval van fusie, splitsing, inbreng van de algemeen-
heid van goederen of van een tak van werkzaamheid verricht overeenkomstig de bepa-
lingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. 

Dezelfde garanties bestaan evenwel niet ingeval van vereffening van een vennootschap, 
hetgeen door het Hof reeds werd aangenomen in een arrest van 22 september 200613, en 
evenmin wanneer het handelsfonds, zoals in casu, in het kader van een pandverzilvering 
op verzoek van een pandhoudende schuldeiser wordt verkocht. 

Het bestreden arrest lijkt mij dan ook niet vatbaar voor een eventuele substitutie van 
motieven.

Besluit  :   VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.08.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 23 oktober 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

8 Dit K.B. werd getroffen met toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3° van de wet van 26 
juli 1996 strekkende tot de realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie;
9 Artikel 442bis, derde lid, WIB ’92, zoals van toepassing op het ogenblik van de kwestieuze over-
dracht;
10 Circ. Nr. Ci.RH.81/488.797, 28;
11 BS, 15 januari 1999;
12 Artikel 80, §31, van de Wet van 22 december 1998;
13 Cass. (1e k.)  AR C.04.0511.N, 22 september 2006,  FJF 2008, 279,  Fiscoloog 2006 (weergave 
CB), afl. 1046,13, Pas. 2006, 1814, RABG 2007, 1207, noot M. DELANOTE, ‘De reikwijdte van artikel 
442bis WIB 1992 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure’, (RABG 2007, 
1210-1214), Rev. prat. soc. 2007, 513, RW 2007-08 (samenvatting), 1772, T. Not. 2007, 279, noot D. 
MICHIELS, ‘De rechten van de fiscus in samenloopsituaties’, (T. Not. 2007, 286-287), TRV 2007, 41, 
noot F. PARREIN, ‘De niet-tegenstelbaarheid aan de fiscus van de overdracht van een handelsfonds bij 
vereffening’, (TRV 2007, 45-50); 
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 442bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), inge-

voegd bij koninklijk besluit van 12 december 1996 houdende maatregelen inzake strijd 
tegen de fiscale fraude en met het oog op een betere inning van de belasting, met toepas-
sing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot 
de realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie, bekrachtigd door artikel 2, 4°, van de Wet van 13 juni 
1997 in zijn versie vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998;

- de artikelen 174/53, 174/54 en 174/64, van het koninklijk besluit van 30 november 
1935 houdende de Vennootschappenwet (Venn. W.) (voorheen boek I, titel IX, W. Kh., 
thans opgeheven bij wet van 7 mei 1999);

- de artikelen 19, eerste lid, 1° en 7°, 31, eerste lid, 1°ter, van het koninklijk besluit nr. 
64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grif-
fierechten (W. Reg.), in hun versie vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998;

- artikel 11 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde Waarde (WBTW);

- artikel 2 van de wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van de handelszaak.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter dat de vordering van de 

verweerster gegrond verklaarde en voor  recht zegde dat de uitvoering van het dwang-
bevel, betekend op 11 maart 1999, verboden is en dat de verweerster de in het dwang-
bevel gevorderde sommen niet verschuldigd is.

Het bestreden arrest verantwoordde deze beslissing op de volgende gronden:
"Volgens de geldende bepalingen van artikel 442bis WIB92, op het ogenblik van de 

overdracht, is dit artikel slechts van toepassing ingeval van overdracht van een algemeen-
heid van goederen of van een tak van werkzaamheid.

Bij gebreke aan definitie in het fiscaal recht van de begrippen 'overdracht van een alge-
meenheid' en 'overdracht van een tak van werkzaamheid' moeten ten aanzien van vennoot-
schappen de omschrijvingen, zoals beschreven in de vennootschappenwet, worden gehan-
teerd.

Krachtens  de artikelen  174/53 en 174/64,  Vennootschappenwet,  wordt  onder  'over-
dracht van een algemeenheid' de rechtshandeling verstaan waarbij een vennootschap haar 
gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, overdraagt.

Krachtens de artikelen 174/54 en 174/64,  van de Vennootschappenwet  wordt  onder 
'overdracht van een bedrijfstak' de rechtshandeling verstaan waarbij een vennootschap een 
bedrijfstak  alsmede  de  daaraan  verbonden  activa  en  passiva  overdraagt;  het  begrip 
'bedrijfstak' is een synoniem van het begrip 'tak van werkzaamheid'.

Nu de volgende elementen van de handelszaak van de nv Zephyr, namelijk al de open-
staande invorderingen op klanten, het passief en de huurcelen, niet werden overgedragen, 
is er geen sprake van een overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak 
van werkzaamheid.

Bijgevolg is artikel 442bis WIB92 niet van toepassing.
De eerste rechter heeft dit terecht zo beslist". (arrest, p.12 - 13, punt 2.3.2).
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Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 442bis WIB92, zoals van toepassing op het ogenblik van de overdracht van 

de handelszaak van de nv Zephyr aan de verweerster, luidde als volgt:
"De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid 

is slechts tegenstelbaar aan de Staat, administratie der directe belastingen, na afloop van 
de tweede maand die volgt op die waarin de akte tot overdracht of aanwijzing, waarvan 
deze overdracht geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaakt, onderworpen werd aan de 
formaliteit  van de registratie die vereist is door artikel 19, eerste lid, 1° of 7°, of door 
artikel  31,  eerste  lid,  1°ter,  van  het  Wetboek der  Registratie-,  Hypotheek-  en Griffie-
rechten onverminderd de toepassing van de artikelen 433 tot 440 van het wetboek.

De overnemer  is  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  de betaling van  de fiscale  schulden 
verschuldigd door de overdrager bij de afloop van de in de eerste alinea bedoelde termijn, 
ten belope van het bedrag dat reeds door hem gestort of door de kredietinstelling of het 
kredietorganisme die in de financiering van de verrichting tussenkomen, overgemaakt is, 
of ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de nominale waarde van de aandelen 
die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de afloop van de voornoemde termijn".

2. Uit het verslag aan de Koning, voorafgaand aan het KB van 12 december 1996 dat 
artikel  442bis invoegde in het WIB92, kan worden afgeleid dat aan de toepassing van 
deze bepaling alle overeenkomsten zijn onderworpen, onder bezwarende titel of om niet, 
die de eigendom of het vruchtgebruik van een algemeenheid van goederen of van een 
bedrijfsafdeling overdragen of aanwijzen, zoals de overdrachten van een handelszaak in 
haar totaliteit of van een bedrijfsafdeling ervan, of de inbrengen van een handelszaak in 
een vennootschap.

3. Uit datzelfde verslag blijkt tevens dat artikel 442bis WIB92 tot doel heeft te verhin-
deren dat belastingplichtigen hun handelszaak (handelsfonds) zouden overdragen zonder 
dat de belastingschulden zijn voldaan en dat de regelgever een ruim toepassingsgebied 
van artikel 442bis WIB92 voor ogen stond teneinde elke mogelijke fraude uit te sluiten bij 
de overdracht van een handelszaak.

4. Artikel 442bis WIB92 verwijst tevens naar de artikelen 19, eerste lid, 1° en 7°, en 31, 
eerste lid, 1°ter, WReg., die op hun beurt verwijzen naar artikel 11 van het WBTW, dat 
luidt als volgt:

"Als levering wordt niet beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen 
of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in 
vennootschap of anderszins ...".

Ook deze bepaling ondersteunt  een ruime omschrijving  van  de overdrachten  die  in 
artikel 442bis WIB92 worden geviseerd.

5. In strijd met deze ruime strekking van de begrippen 'overdracht van een algemeen-
heid' en 'overdracht van een tak van werkzaamheid' in de zin van artikel 442bis WIB92 
oordeelde het bestreden arrest derhalve niet wettig dat ten aanzien van vennootschappen 
de toepassing van artikel 442bis moet worden beperkt tot de overdrachten van een 'alge-
meenheid' of van een 'bedrijfstak' zoals bedoeld in de artikelen 174/53, 174/54 en 174/64, 
Vennootschappenwet,  zijnde de overdrachten waarbij  een vennootschap respectievelijk 
haar gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, hetzij, een bedrijfstak, alsmede de 
daaraan verbonden activa en passiva,  overdraagt  aan een andere vennootschap,  zonder 
ontbinding  van  de  overdragende  vennootschap,  tegen  een  vergoeding  die  uitsluitend 
bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap(en), welke overdracht aanleiding 
geeft tot rechtsopvolging onder algemene titel.

Anders dan de appelrechters oordelen, vormen de overdrachten van een handelszaak 
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tussen vennootschappen door inbreng overeenkomstig de artikelen 174/53 e.v.,  van de 
Vennootschappenwet slechts één van de toepassingsgevallen die aan het voorschrift van 
artikel 442bis WIB92 zijn onderworpen.

6. Voor de toepassing van artikel 442bis WIB92 ten aanzien van vennootschappen is 
derhalve niet vereist dat alle activa en passiva worden overgedragen, noch is vereist dat 
tussen vennootschappen de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak 
van werkzaamheid door middel van inbreng moet geschieden.

De verkoop van een handelszaak tussen vennootschappen,  zonder dat alle activa en 
passiva  worden  overgedragen,  kan  derhalve  binnen  het  toepassingsgebied  van  artikel 
442bis WIB92 vallen.

7.  De overdracht  van  de handelszaak van de nv Zephyr  aan de verweerster  diende 
bijgevolg niet te beantwoorden aan de voorwaarden van de artikelen 174/53, 174/54 en 
174/64 van de Vennootschappenwet  om als een overdracht van een algemeenheid van 
goederen of van een tak van werkzaamheid in de zin van artikel 442bis WIB92 in aanmer-
king te komen.

8.  Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  niet  wettig  heeft  kunnen  oordelen dat,  bij 
gebreke aan een definitie in het fiscaal recht van de begrippen 'overdracht van een alge-
meenheid' en 'overdracht van een tak van werkzaamheid' bedoeld in artikel 442bis WIB92 
ten aanzien van vennootschappen de omschrijvingen,  zoals beschreven in  de artikelen 
174/53, 174/54 en 174/64, van de Vennootschappenwet moeten worden gehanteerd, dien-
volgens niet wettig heeft kunnen beslissen dat er in casu geen sprake was van een over-
dracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid nu niet alle 
elementen van de handelszaak van de nv Zephyr werden overgedragen (schending van de 
artikelen 442bis WIB92, 174/53, 174/54 en 174/64 Vennootschappenwet, 19, eerste lid, 
1° en 7°, 31, eerste lid, 1°ter, W. Reg., 11 WBTW).

Tweede onderdeel
Onder een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 442bis, WIB92 kan worden 

verstaan een hoeveelheid van zaken, die in het verkeer als een eenheid wordt beschouwd, 
welke als zodanig blijft bestaan niettegenstaande de wisseling der delen.

Een  handelszaak  beantwoordt  aan  deze  omschrijving  van  een  algemeenheid  van 
goederen waar het een geheel van elementen omvat, zowel lichamelijke als onlichame-
lijke  roerende goederen,  die  bijdragen  en noodzakelijk  zijn  tot  het  aantrekken  en  het 
behoud van het cliënteel (cf. artikel 2 van de wet van 25 oktober 1919).

Schulden en schuldvorderingen worden evenwel geacht niet te behoren tot de noodza-
kelijke elementen van een handelszaak in zoverre deze elementen voor de exploitatie van 
de handelszaak en het aanwerven en behouden van het cliënteel niet strikt zijn vereist.

Hetzelfde geldt voor de huurrechten wanneer het cliënteel wordt geacht door de over-
nemer ook verworven te zijn, onafhankelijk van de plaats waar de bedrijfslokalen zijn 
gevestigd.

Een handelszaak kan derhalve als een algemeenheid van goederen of een tak van werk-
zaamheid in de zin van artikel 442bis WIB92 worden beschouwd, zonder dat de schulden, 
de schuldvorderingen en de huurcelen worden overgedragen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, louter op grond van het feit dat de openstaande 
invorderingen op de klanten, het passief en de huurcelen niet werden overgedragen, niet 
wettig heeft kunnen oordelen dat er geen sprake was van een overdracht van een alge-
meenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid in de zin van artikel 442bis 
WIB92 zonder vast te stellen dat deze elementen substantiële en noodzakelijke elementen 
uitmaken  van  de  handelszaak  van  de  nv  Zephyr  (schending  van  de  artikelen  442bis 
WIB92,  174/53,  174/54 en 174/64,  Vennootschappenwet,  19,  eerste  lid,  1° en 7°,  31, 
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eerste lid, 1°ter, van het W. Reg., 11 WBTW, 2 wet van 25 oktober 1919).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 442bis, eerste lid, WIB92, zoals 

ingevoegd  door  artikel  6  van  het  koninklijk  besluit  van  12  december  1996 
houdende maatregelen inzake strijd tegen de fiscale fraude en met het oog op een 
betere  inning  van  de  belasting,  is  de  overdracht  van  een  algemeenheid  van 
goederen of een tak van werkzaamheid slechts tegenstelbaar aan de Staat, admi-
nistratie der directe belastingen, na afloop van de tweede maand die volgt op die 
waarin de akte tot overdracht of aanwijzing, waarvan deze overdracht geheel of 
gedeeltelijk het voorwerp uitmaakt, onderworpen werd aan de formaliteit van de 
registratie die vereist is door artikel 19, eerste lid, 1° en 7°, en door artikel 31, 
eerste lid, 1°ter, Wetboek Registratierechten onverminderd de toepassing van de 
artikelen 433 tot 440 WIB92.

Krachtens  het  tweede  lid  van  die  wetsbepaling  is  de  overnemer  hoofdelijk 
aansprakelijk  voor  de  betaling  van  de  fiscale  schulden  verschuldigd  door  de 
overdrager bij de afloop van de in de eerste alinea bedoelde termijn, ten belope 
van het bedrag dat reeds door hem gestort  of door de kredietinstelling of het 
kredietorganisme die in de financiering van de verrichting tussenkomen, overge-
maakt is, of ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de nominale waarde 
van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de afloop van 
de voornoemde termijn.

Krachtens het derde lid van die wetsbepaling zijn de bepalingen van de alinea's 
1 en 2 niet van toepassing indien, gelijktijdig met de akte, een certificaat geregi-
streerd wordt, uitsluitend voor dit doel door de ontvanger van de directe belas-
tingen van de verblijfplaats of van de maatschappelijke zetel van de overdrager 
opgesteld binnen de 20 dagen voorafgaand aan de formaliteit, waarin geattes-
teerd wordt dat geen enkele fiscale schuld op die datum verschuldigd is door de 
overdrager.

2.  Krachtens  artikel  19,  eerste  lid,  1°,  Wetboek  Registratierechten,  moeten 
binnen  de  bij  artikel  32,  van  dit  wetboek  gestelde  termijnen  geregistreerd 
worden, de akten van notarissen, de exploten en processen-verbaal van gerechts-
deurwaarders, de arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken die bepalingen 
bevatten welke door deze titel aan een evenredig recht onderworpen worden.

Luidens  het  te  dezen  toepasselijke  artikel  19,  eerste  lid,  7°,  van  hetzelfde 
wetboek moeten eveneens binnen die termijnen geregistreerd worden de akten 
houdende vaststelling van een verrichting als bedoeld in artikel 11 Btw-wetboek.

Luidens het te dezen toepasselijke artikel 31, eerste lid, 1°ter, van hetzelfde 
wetboek  bestaat  er  verplichting  tot  ondertekening  en  tot  aanbieding  ter  regi-
stratie,  binnen de bij  artikel  33,  van dit  wetboek gestelde  termijnen,  van een 
verklaring  wanneer  een  verrichting  als  bedoeld  in  artikel  11  van  het  Btw-
wetboek, niet bij een akte is vastgesteld.

3.  Uit  de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt  dat  artikel  442bis 
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WIB92 betrekking heeft op de overdrachten van een algemeenheid van goederen 
of van een tak van werkzaamheid die aan de verplichting tot registratie onder-
worpen zijn op grond van artikel 19, eerste lid, 1° en 7° of op grond van artikel 
31, eerste lid, 1°ter, Wetboek Registratierechten.

4.  Krachtens  artikel  11  van  het  Btw-wetboek  wordt  niet  als  levering 
beschouwd  de  overdracht  van  een  algemeenheid  van  goederen  of  van  een 
bedrijfsafdeling,  onder  bezwarende  titel  of  om niet,  bij  wege  van  inbreng  in 
vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die 
de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of 
gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de 
persoon van de overdrager voort te zetten.

5. Uit de samenhang tussen artikel 442bis WIB92 en artikel 11 Btw-wetboek 
volgt  dat  deze bepalingen  op dezelfde  overdrachten  van  toepassing zijn,  met 
name op de overdracht van een algemeenheid van goederen of op de overdracht 
van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid en dat deze begrippen in beide 
wetsbepalingen dezelfde inhoud hebben.

6. De overdracht van een handelszaak is een overdracht van een algemeenheid 
van goederen of een overdracht van een bedrijfsafdeling in de zin van de voor-
noemde  wettelijke  bepalingen  indien  alle  elementen  die  nodig  zijn  voor  de 
exploitatie van de handelszaak worden overgedragen; het is daarbij niet noodza-
kelijk vereist dat alle handelsvorderingen en schulden en het recht op de huurceel 
in de overdracht begrepen zijn. 

7. Het arrest oordeelt dat:
- bij gebreke aan definitie in het fiscaal recht van de begrippen "overdracht van 

een algemeenheid" en "overdracht van een tak van werkzaamheid" ten aanzien 
van de vennootschappen  de omschrijvingen,  zoals beschreven  in de vennoot-
schappenwet, worden gehanteerd;

-  krachtens  de artikelen  174/53 en 174/64,  van het  Wetboek van Vennoot-
schappen  onder  overdracht  van  een  algemeenheid  de  rechtshandeling  wordt 
verstaan waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als de 
passiva overdraagt;

- krachtens de artikelen 174/54 en 174/64, van hetzelfde wetboek onder "over-
dracht  van  een  bedrijfstak"  de  rechtshandeling  wordt  verstaan  waarbij  een 
vennootschap een bedrijfstak alsmede de daaraan verbonden activa en passiva 
overdraagt;  het  begrip  "bedrijfstak"  is  een synoniem van het  begrip  "tak  van 
werkzaamheid";

- omdat de volgende elementen van de handelszaak van de nv Zephyr, name-
lijk al de openstaande vorderingen op klanten, het passief en de huurcelen, niet 
worden overgedragen, er geen sprake is van een overdracht van een algemeen-
heid van goederen of van een tak van werkzaamheid.

8.  Het arrest  dat  op die gronden  beslist  dat  artikel  442bis WIB92 niet  van 
toepassing is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

15 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 587

VERENIGDE KAMERS - 15 oktober 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - FISCAAL BANKGEHEIM 
- ONDERWORPEN INSTELLINGEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - FISCAAL BANKGEHEIM 
- LEASINGSMAATSCHAPPIJEN - BANKGEHEIM - DRAAGWIJDTE

1º  Met  de  bank-,  wissel-,  krediet-  en  spaarinstellingen die  aan het  fiscaal  bankgeheim 
onderworpen zijn,  worden de financiële  instellingen in het  algemeen bedoeld en niet 
alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst nemen 
van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening; financiële instellingen 
omvatten  ook  de  ondernemingen  die  een  werkzaamheid  van  financiële  leasing  
uitoefenen1.

2º Het bankgeheim geldt niet ten aanzien van de verkoop door een leasingmaatschappij  
van  een  voertuig  dat  voordien  het  voorwerp  heeft  uitgemaakt  van  een 
leasingsovereenkomst, aan een andere persoon dan de leasingnemer, ook niet ingeval  
de aankoopoptie door de leasingnemer, met instemming van de leasinggever aan deze 
persoon werd overgedragen2. (Art. 318, eerste lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feiten.
De BVBA Houthandel Van Den Heurck heeft een BMW geleasd. Aan het einde van 

het contract heeft zij de aankoopoptie niet gelicht. Het voertuig werd aangekocht door de 
bestuurder van de BVBA aan de prijs van de aankoopoptie. De appelrechters gaan ervan 
uit dat  de aankoopoptie door de leasingnemer,  met akkoord van de leasinggever  werd 
overgedragen  aan  de  zaakvoerder  en  dat  deze  daardoor  klant  werd  van  de 
leasingmaatschappij en derhalve geniet van het fiscale bankgeheim. Zij oordelen dat de 
inlichtingen  waarop  de  aanslag  gebaseerd  is,  met  schending  van  het  bankgeheim 
verkregen werden en dat de aanslag moet ontheven worden.

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
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II. Situering van de problematiek.
De overdracht  van de aankoopoptie  aan een bestuurder van de leasingnemer  is een 

vaakvoorkomend  fenomeen.  De  administratie  heeft  in  het  verleden  systematisch 
geprobeerd om de bestuurder die aldus voor een prikje de voormalige leasingwagen over 
kan nemen, te belasten op een voordeel van alle aard, gelijk aan het verschil tussen de 
betaalde prijs en de normale verkoopwaarde van het voertuig. Zij haalde haar informatie 
veelal  bij  de  leasingmaatschappijen  door  middel  van  vragenlijsten.Vele 
belastingschuldigen  verzetten  zich  tegen  de  gevestigde  aanslagen  omdat  die  met 
miskenning  van  het  bankgeheim  van  artikel  318  WIB  92  zouden  zijn  gevestigd. 
Rechtspraak en rechtsleer zijn terzake verdeeld.

Tot voor kort was er betwisting over de vraag of het bankgeheim waarin artikel 318 
WIB 92 voorziet, ook geldt voor leasingmaatschappijen. Uw Hof heeft in arresten van 16 
maart  2007  en  24  april  2008  die  vraag  positief  beantwoord  en  aldus  bevestigd  dat 
bankgeheim  ook  geldt  voor  leasingmaatschappijen  (Cass.,  16  maart  2007,  AR  nr. 
F.05.0049.N, met conclusie van het O.M.,  TFR 2007, 793, met noot F. JACOBS, “Het 
Hof van Cassatie bevestigt dat leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn  
gebonden”; Cass., 24 april 2008, www.cass.be). 

Blijft nog de vraag of de fiscus nog vragen mag stellen aan de leasingmaatschappij over 
de  al  of  niet  lichting  van  de  aankoopoptie  in  leasingovereenkomsten  en  welke  soort 
vragen  hij  nog  mag  stellen.  Mag  hij  bijvoorbeeld  nog  systematisch  aan  de 
leasingmaatschappij vragen wie de voormalige leasingwagens heeft aangekocht? Of mag 
hij  alleen  vragen  welke  voormalige  leasingwagens  door  derden  werden  aangekocht, 
waarbij  het  dan  weer  de  vraag  is  of  de  fiscus  terzelfder  tijd  mag  vragen  wie  de 
leasingnemer was en of er een verband is tussen de leasingnemer en de derde-overnemer.

De administratie gaat ervan uit dat het bankgeheim niet geldt voor alle verrichtingen 
van  de leasingmaatschappijen.  Het  bankgeheim zou  niet  gelden  voor  de verkoop  van 
voormalige leasingvoertuigen aan derden ten aanzien van de leasingovereenkomst. 

De bijlagen 11 tot 13 bij de cassatievoorziening tonen aan dat de hoven van beroep van 
Brussel, Antwerpen en Luik herhaaldelijk beslisten dat het bankgeheim enkel geldt voor 
“bancaire”  verrichtingen  en  niet  voor  de  verkoop  van  voormalige  leasingwagens  aan 
derden ten aanzien van de leasingovereenkomst. De meeste van deze uitspraken situeren 
zich  vóór  het  cassatiearrest  van  16  maart  2007;  twee  uitspraken  dateren  van  na  dat 
principieel arrest (Brussel, 6 april 2006; Brussel, 19 april 2006; Antwerpen, 16 september 
2003; Antwerpen, 29 april 2003; Antwerpen, 24 juni 2008; Luik, 14 maart 2003; Luik, 26 
november 2003; Luik, 3 maart 2004; Luik, 21 mei 2008).

In het bestreden arrest komt het Hof van Beroep te Antwerpen ogenschijnlijk terug op 
zijn vroegere rechtspraak. De appelrechters sluiten zich aan bij de rechtspraak van het Hof 
van Beroep te Gent dat (net als de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en te Brugge) 
aanneemt  dat  degene  die  de  aankoopoptie  overneemt  van  de  leasingnemer  met 
instemming van de leasingmaatschappij, toetreedt tot de leasingovereenkomst en dus een 
klant van de leasingmaatschappij wordt, die beschermd wordt door het bankgeheim van 
artikel 318 WIB 92 (Gent 7 september 2004, TFR 2005, 546; in die zin ook E. BUYSSE, 
“Fiscaal bankgeheim”,  NJW 2006, 589, randnr. 4; F. JACOBS, “Leasingmaatschappijen 
dan  toch onderworpen  aan  het  bankgeheim”,  TFR  2005,  550;  F.  JACOBS,  “Hof  van 
Cassatie bevestigt dat leasingmaatschappijen door het fiscale bankgeheim zijn gebonden”, 
TFR 2007,  797).  Auteur  M.  VAN  DEN  BOSSCHE  heeft  een  bespreking  aan  het 
bankgeheim gewijd, waarin hij tot het besluit komt dat artikel 318, eerste lid WIB 92 kan 
worden samengevat als het verbod voor de fiscus om onderzoek bij de bank te voeren 
voor andere doeleinden dan het belasten van de bank zelf of, wat derden betreft,  voor 
andere doeleinden dan het invorderen van de belasting (M. VAN DEN BOSSCHE, “Het 
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fiscale bankgeheim in België.Op zoek naar consistentie in de rechtspraak anno 2007, TFR 
2007, 361).

In zijn arrest van 24 juni 2008, lijkt het Hof van Beroep te Antwerpen, in exact dezelfde 
samenstelling,  evenwel  opnieuw  aan  te  sluiten  bij  zijn  vroegere  rechtspraak:  “Dat 
evenwel te dezen vaststaat dat de fiscale administratie bij de NV FIDISCO inlichtingen  
heeft ingewonnen met betrekking tot huidige geïntimeerde (bedrijfsleider van de leasing-
nemer) en geenszins met betrekking tot de vennootschap … die haar cliënt was. Dat dien-
volgens  in  casu  de  uitzonderingsbepaling  van  art.  318  WIB  92  geen  toepassing  kan  
vinden; dat immers de verkoop aan een derde - niet cliënt - geen deel uitmaakt van de  
kredietverstrekking  doch  enkel  de  levering  van  een  goed  betreft  (cfr.  Antwerpen  17  
januari 2006, FJF 2007, 224)”. Het hof gaat er zodoende weer van uit dat de derde-over-
nemer vreemd is aan de leasingovereenkomst, en de fiscus vragen mag stellen met betrek-
king tot de derde-overnemer, maar niet met betrekking tot de leasingnemer.

III. Bespreking van het middel.
In het eerste onderdeel voert de Belgische Staat aan dat artikel 318, eerste lid WIB 92 

niet van toepassing is op de loutere verkoop van een actief, namelijk de verkoop van een 
voormalige leasingwagen aan een derde ten aanzien van de leasingovereenkomst.

De  bewuste  wagen  werd  in  leasing  gegeven  aan  de  BVBA Houthandel  Van  Den 
Heurck, die de koopoptie aan het einde van het contract niet lichtte. De wagen werd aan 
de  (gunstige)  prijs  bepaald  in  de  koopoptie  verkocht  aan  Jozef  Van  Den  Heurck, 
bestuurder van de leasingnemer.

De  appelrechters  gaan  ervan  uit  dat  de  koopoptie  door  de  leasingnemer  werd 
overgedragen  aan  Jozef  Van  Den  Heurck  en  dat  deze  laatste  daardoor  in  het 
leasingcontract  werd  opgenomen  (en  dus  een  leasingklant  is  die  de  bescherming  van 
artikel 318 WIB 92 geniet). De Belgische Staat betwist dat er sprake is van toetreding tot 
de leasingovereenkomst en argumenteert dat het een gewone verkoop betreft waarvoor het 
bankgeheim niet geldt.

Hoewel  de  rechtspraak  verdeeld  is  en  er  bepaalde  auteurs  zich  aansluiten  bij  de 
opvatting die in het bestreden arrest wordt vertokt (o.m. K. VAN DER MAAT, “Geen 
bankgeheim,  wel  een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”,  RW 2008-09, 438), 
onderschrijf ik de opvatting van de Belgische Staat en de meerderheidsstrekking binnen 
de  rechtspraak  (zie  de  rechtspraak  die  eiser  als  bijlage  aan  de  voorziening  heeft 
toegevoegd, bijlagen 11 tot 13 en ook Brussel 8 februari 2007, RGCF 2007, 267) volgens 
dewelke de verkoop van gewezen leasingwagens aan derden niet onder het bankgeheim 
valt. 

Artikel  318  WIB  92  verbiedt  de  administratie  om  in  de  rekeningen,  boeken  en 
documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen 
met het oog op het belasten van hun cliënten. De verweerders verdedigden voor het hof 
van  beroep  de  stelling  dat  het  bankgeheim  geldt  voor  alle  verrichtingen  van  de 
leasingmaatschappij en dat de administratie een voorwaarde toevoegt aan de wet door het 
bankgeheim te willen beperken tot de “financiële verrichtingen”. 

Artikel  318,  eerste  lid,  verwijst  op  zich  genomen  inderdaad  zonder  meer  naar  de 
financiële instellingen en hun cliënten. Maar als men deze bepaling leest in de context van 
de  voorgaande  en  volgende  artikelen  van  het  wetboek,  blijkt,  mijns  inziens,  dat  het 
bankgeheim  een  uitzondering  is  op  de  algemene  regel  dat  de  belastingadministratie 
inlichtingen  mag inwinnen  bij  derden.  Deze  uitzondering  heeft  tot  doel  de  financiële 
instellingen toe te laten hun rol van financiële instelling naar behoren te vervullen (de 
Raad van State preciseerde in een advies dat het fiscale bankgeheim is ingesteld met het 
oog op een algemeen belang dat erin bestaat de in België gevestigde banken niet in een 
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minder gunstige situatie te plaatsen dan die welke in het buitenland zijn gevestigd (Parl.  
St.  Kamer  2006-07,  nr.  51-2773/002,  389)).  De  Raad  van  State  ziet  de 
geheimhoudingsplicht van de bank wel als een fundamentele regel. 

Het  bankgeheim  heeft  niet  tot  doel  verrichtingen  te  dekken  die  uitgaan  van  de 
financiële  instelling,  maar  geen  uitstaans  hebben  met  haar  opdracht  als  financiële 
instelling.  Het  is  zeker  niet  de  bedoeling  van  het  bankgeheim  om een  instelling  die 
financiële, maar ook andere diensten verleent, voor die andere diensten aan het oog van de 
fiscus te onttrekken. 

De Com.IB 92 gaat ervan uit dat een cliënt van een financiële instelling een natuurlijke 
of rechtspersoon is aan wie de bank om niet of tegen betaling goederen levert of diensten 
verstrekt die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel 
van de financiële instelling (Com.IB 92, nr. 318/5). 

Als elke handeling die verband houdt met het maatschappelijk doel van de financiële 
instelling,  onder  het  bankgeheim  valt,  kan  de  financiële  instelling  het  bankgeheim 
uitbreiden door zijn maatschappelijk doel ruim te formuleren (voor zover het financiële 
recht dat toelaat). 

Toch gaan sommige auteurs ervan uit dat er voor 1978 op grond van een traditioneel 
gebruik een algemeen feitelijk bankgeheim bestond en dat de voorganger van artikel 318 
WIB 92 (artikel  224 WIB 64)  eigenlijk  erop gericht  was  dit  bankgeheim in bepaalde 
gevallen op te heffen (S. GELUYCKENS en G. SIFFERT, “Het Belgisch fiscaal bankge-
heim. What’s in a name?”, AFT 10/2008, 4-5).

De derde die de voormalige leasingwagen aankoopt, in geval van overdracht van de 
aankoopoptie, wordt m.i. geen partij bij de leasingovereenkomst. De overnemer van de 
koopoptie  wordt  geen  leasingnemer  en  er  is  tussen  deze  derde-overnemer  en  de 
leasingmaatschappij  geen  sprake  van  enige  financiering,  die  nochtans  het  essentiële 
element van de leasing uitmaakt,  zodat de overnemer niet als klant van een financiële 
instelling kan worden aangezien en het bankgeheim bijgevolg niet speelt in die relatie. 

De  leasingovereenkomst  is  een  complexe  overeenkomst,  met  een 
financieringscomponent,  een huurcomponent en een verkoopscomponent.  Mijns inziens 
speelt  het  bankgeheim slechts  ten aanzien  van  de  contractant  die  ten aanzien  van  de 
leasingmaatschappij  gebruik  maakt  van  diensten  die  als  diensten  van  een  financiële 
instelling kunnen worden aangemerkt. De leasingnemer geniet van een financiering van 
de geleasde goederen en kan als klant van een financiële instelling worden aangemerkt. 

De  derde-overnemer  van  de  aankoopoptie  is  gewoon  de  koper  van  het  voorheen 
geleasde  goed  en  is  als  dusdanig  niet  aan  te  merken  als  klant  van  een  financiële 
instelling),  net  zomin  als  degene  die  een  oud  bankgebouw  koopt  van  een  financiële 
instelling of  degene die de ruimte boven een bankfiliaal  huurt,  in de context  van  het 
fiscaal bankgeheim van artikel 318 WIB 92 als “klant van een financiële instelling” kan 
worden  aangezien  (in  zijn  arresten  van  29  april  2003,  FJF 2004,  nr.  2004/44,  16 
september 2003,  NJW 2004, 122, 17 januari 2006,  FJF 2007, 224, en 24 juni 2008 was 
het Hof van Beroep te Antwerpen dezelfde mening toegedaan).

De  appelrechters  zeggen  niet  dat  het  bankgeheim  voor  alle  verrichtingen  van  de 
leasingmaatschappij  geldt,  maar  zij  menen dat de overdracht van de koopoptie  van de 
leasingnemer aan de derde-overnemer tot gevolg heeft dat deze in de plaats treedt van de 
leasingnemer,  en  aldus  cliënt  wordt  van  de  leasingmaatschappij  en  geniet  van  het 
bankgeheim. Zij zien de aankoop van het geleasde voertuig dus als een onderdeel van de 
leasingovereenkomst  en  menen  dat  de  administratie  daarover  geen  inlichtingen  mag 
inwinnen. 

Mij  lijkt  die  opvatting  niet  correct.  De  verweerders  voeren  zelf  aan  dat  alleen  de 
leasingnemer recht heeft op de aankoopoptie, dit om aan te tonen dat de koopoptie samen 
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hangt  met  de  leasingovereenkomst.  Maar  als  de  optie  dan  door  een  derde  wordt 
overgenomen, zou deze in de plaats komen van de leasingnemer en zou de band met de 
leasingovereenkomst toch blijven bestaan. Dat lijkt mij niet logisch. In ieder geval wordt 
de overnemer geen leasingnemer.  Dat is ook niet de bedoeling want  als de overnemer 
leasingnemer  wordt  verliest  de  oorspronkelijke  leasingnemer  het  recht  om de  kosten 
fiscaal in rekening te brengen. 

Het is overigens de vraag of artikel 1 KB nr. 55 van 10 november 1967 dat het statuut 
van de leasinginstellingen regelt, toelaat dat de leasinginstelling de leasingovereenkomst 
uitbreidt tot derden die het geleasde voertuig niet louter professioneel gebruiken, zonder 
dat de overeenkomst zijn hoedanigheid van leasingovereenkomst verliest.

Dit artikel luidt als volgt:
“ De financieringshuur of “leasing” wordt gekenmerkt als volgt:
Zij dient betrekking te hebben op bedrijfsmateriaal dat door de huurder uitsluitend voor 

beroepsdoeleinden wordt gebruikt;
Het materieel  dient door de verhuurder  speciaal met het oog op de huur te worden 

gekocht, en dit op gespecifieerde aanwijzing van de toekomstige huurder;
De in het contract bepaalde huurtijd dient overeen te stemmen met de vermoedelijke 

uur van het bedrijfsgebruik van het materieel;
De huurprijs dient zo te worden vastgesteld dat de waarde van het verhuurde materieel 

erdoor wordt afgeschreven over de in het contract bepaalde huurtijd;
Het contract dient ten behoeve van de huurder in de mogelijkheid te voorzien op het  

einde van de huur de eigendom van het gehuurde materieel te verwerven, tegen betaling  
van een prijs die in het contract wordt bepaald, een prijs welke dient overeen te stemmen  
met de vermoedelijke residuale waarde van het materieel.”

Deze bepaling belet mijns inziens dat een derde de plaats van de leasingnemer inneemt 
in  de  oorspronkelijke  leasingovereenkomst,  zeker  voor  wat  het  huur  -  en 
financieringsaspect  betreft,  dat  de  kern  van  de  leasingovereenkomst  uitmaakt.  De 
aankoopoptie  moet  blijkens  de  wet  alleen  aan  de  oorspronkelijke  huurder  worden 
geboden. Als de aankoopoptie wordt overgedragen aan een derde heeft dit duidelijk niets 
te zien met de leasingovereenkomst  an sich, ook als de mogelijkheid van die overdracht 
formeel in de leasingovereenkomst wordt voorzien. 

De verkoop van een voormalige leasingwagen aan een bestuurder van de leasingnemer 
staat mijns inziens dan ook volledig los van de leasingovereenkomst, zodat de bestuurder 
niet als klant van een financiële instelling kan worden aangemerkt.

Tenslotte  stelt  zich  nog  de  vraag  of  de  administratie  gerechtigd  is  bij  de 
leasingmaatschappijen  inlichtingen  in  te  winnen  over  de  leasingnemer  en  over  de 
professionele  band tussen de derde-koper  en de leasingnemer.  Indien de administratie 
daarnaar informeert bij de leasingmaatschappij, wint ze noodzakelijkerwijze inlichtingen 
in over een leasingklant, namelijk de leasingnemer.

Dat de administratie  zich bij  de  leasingmaatschappijen  niet  enkel  bevraagd  naar de 
verkoop van de gewezen  leasingwagens,  lijkt  voor  de hand te liggen.  De facto zullen 
louter  inlichtingen  over  de  verkoop  van  voormalige  leasingwagens  aan  derden  niet 
volstaan om tot belastingheffing te kunnen overgaan. De aankoop van een wagen aan een 
gunstige prijs, leidt in de regel niet tot belastingheffing. Een voordeel van alle aard kan 
slechts worden belast indien wordt aangetoond dat de aankoop aan een gunstige prijs een 
voordeel is dat verband houdt met de beroepsuitoefening. 

Om het voordeel te kunnen belasten, zal de administratie inzonderheid dienen aan te 
tonen dat de bestuurder dit voordeel omwille van zijn bestuurderschap geniet ingevolge de 
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overdracht van de aankoopoptie. Als zou blijken dat de bestuurder de mogelijkheid om 
het  voertuig  voordelig  te  verwerven  niet  heeft  overgenomen  van  de  vennootschap-
leasingnemer, maar gewoon een goede zaak heeft gedaan, is er immers geen sprake meer 
van een voordeel van alle aard.

Een dergelijke bevraging van de leasingmaatschappijen lijkt mij niet in strijd met het 
fiscaal bankgeheim op voorwaarde dat de inlichtingen enkel worden opgevraagd met het 
oog op het belasten van de derden die de voormalige leasingwagens tegen een symboli-
sche prijs overkopen. 

De tekst van artikel 318 WIB 92 is op dit punt immers duidelijk: het is de administratie 
slechts  verboden om in de rekeningen,  boeken en documenten van de bank-,  wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van 
hun cliënten.

Uit het voorgaande volgt dat het eerste onderdeel gegrond voorkomt.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.08.0070.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 318, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (hierna WIB92);
- de artikelen 1319, 1320 en 1322-e.v. van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW);
- artikel 870, van het Gerechtelijk Wetboek (hierna Ger. W.).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat uit de voorgelegde documenten blijkt dat wijlen de heer V. 

op 5 april 1996 van de leasingmaatschappij nv Fidisco een personenwagen (BMW 525 
TDS) ten bedrage van 47.185 frank (1.169,69 euro) heeft gekocht (stuk 43 AD).

Het bestreden arrest stelt verder dat deze wagen voorheen het voorwerp vormde van 
een  leasingcontract  tussen  enerzijds  de  nv  Fidisco  en  anderzijds  de  bvba  V.,  welke 
aanving op 8 april 1993 en liep tot 8 januari 1996 (stuk 43 AD).

Het bestreden arrest gaat uit van artikel 318 van het WIB92 zoals van toepassing voor 
het aanslagjaar 1997.

Daaromtrent stelt het hof het volgende: overeenkomstig artikel 318 van het WIB92 is 
de fiscus niet  gemachtigd om in de rekeningen,  boeken en documenten van de bank-, 
wissel-,  krediet-  en  spaarinstellingen  inlichtingen  in  te  zamelen  met  het  oog  op  het 
belasten van hun cliënten.

Hiermee worden volgens het hof de financiële instellingen in het algemeen bedoeld en 
niet alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst nemen 
van gelddeposito's of van het verlenen van krediet voor eigen rekening.

Verwijzende  naar  vroegere  cassatierechtspraak  oordeelt  het  hof  ook  dat  financiële 
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instellingen, naar normaal spraakgebruik, ook de ondernemingen omvatten die een werk-
zaamheid van financiële leasing uitoefenen (Cass. 16 maart 2007, T.F.R. 2007, 793 e.v.).

Het Hof stelt verder evenwel ook dat wanneer de leasingnemer de optie tot aankoop 
met  instemming van de leasinggever  aan een derde overdraagt,  deze derde een cliënt 
wordt van de leasingmaatschappij, zodat hij ook bescherming geniet van artikel 318 van 
het WIB92.

Grieven
Tegen dit arrest voert de eiser in cassatie het volgende middel aan:
Schending van artikel 318, eerste lid, van het WIB92 juncto artikel 1, 10°, van de wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en de artikelen 1319, 1320 en 1322, van het 
B.W., alsmede artikel 870 Ger. W. m.b.t. bewijskracht van de factuur - alles zoals van 
toepassing voor het aanslagjaar 1997.

Artikel 318, eerste lid, van het WIB92 luidt voor het aanslagjaar 1997:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 317 en onverminderd de toepassing van de 

artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie niet gemachtigd in de rekeningen, boeken 
en  documenten  van  de  bank-,  wissel-,  krediet-  en  spaarinstellingen  inlichtingen  in  te 
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten".

Artikel 318, 1ste lid, WIB92 is aldus een uitzonderingsbepaling op artikel 317, WIB92, 
dat stelt dat "de in artikelen 315, eerste en tweede lid, 315 bis, eerste tot derde lid en 316, 
bedoelde  verificaties  en  vragen  om  inlichtingen  mogen  slaan  op  alle  verrichtingen 
waaraan de belastingplichtige heeft  deelgenomen en de aldus ingewonnen inlichtingen 
kunnen eveneens worden ingeroepen met oog op het belasten van derden". Artikel 318, 
1ste lid, WIB92 dient bijgevolg restrictief te worden geïnterpreteerd.

Financieringshuur of leasing wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consu-
mentenkrediet.

Door te oordelen dat in casu de leasingnemer de optie tot aankoop met instemming van 
de leasinggever aan een derde heeft overgedragen, dat deze derde hierdoor een cliënt is 
geworden van de leasingmaatschappij  en zodoende ook bescherming geniet  van artikel 
318, WIB92, schendt het hof artikel 318, eerste lid, WIB92 én miskent hij de bewijskracht 
van de in onderhavig geval voorgelegde stukken.

Vooreerst betreft de betrokken handeling namelijk geen handeling die geviseerd wordt 
door artikel 318, eerste lid, WIB92. De betrokken handeling betreft namelijk een verkoop 
van een goed die losstaat van de leasingovereenkomst. Om deze reden alleen al wordt 
artikel 318, eerste lid, WIB92 en artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het consu-
mentenkrediet geschonden.

En  bovendien  blijkt  uit  het  bestreden  arrest  dat  in  onderhavig  dossier  enkel  een 
verkoopfactuur werd voorgelegd op naam van de nv Fidisco en gericht aan de heer V. J. . 
Oordelen dat er sprake zou zijn van enige toetreding tot een leasingovereenkomst, zou 
aldus de bewijskracht van dit stuk miskennen.

Door aldus op basis van de voorgelegde stukken te beslissen dat de verweerders  in 
cassatie bescherming genieten van artikel 318, WIB92 omdat de leasingnemer de optie tot 
aankoop met instemming van de leasinggever aan een derde heeft overgedragen en hier-
door een cliënt van de leasingmaatschappij is geworden, schendt het bestreden arrest het 
voornoemde artikel 318, §1, WIB92, artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet én de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het BW en 870 van het Ger. 
W. m.b.t. de bewijskracht van de factuur.

Eerste onderdeel
Artikel 318, eerste lid, WIB92 is in onderhavig geval niet van toepassing omdat de 
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betrokken handeling een loutere verkoop van een actief betreft  en deze handeling niet 
geviseerd wordt door artikel 318, eerste lid, WIB92.

Financieringshuur wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkre-
diet. Artikel 1, 10°, bepaalt wat voor de toepassing van deze wet onder financieringshuur 
moet worden verstaan:

"Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij  de ene partij 
zich ertoe verbindt de andere het genot van een lichamelijk roerend goed te verschaffen 
tegen  een bepaalde prijs,  die  de laatstgenoemde  zich verbindt  periodiek te  betalen en 
waarin, eveneens expliciet of stilzwijgend, een koopaanbod is vervat. Voor de toepassing 
van deze wet wordt de verhuurder beschouwd als kredietgever".

Het doel van de financieringshuur is de leasingnemer het genot te verschaffen van een 
lichamelijk  roerend goed  tegen  een  bepaalde  prijs,  waarbij  een  koopaanbod  is  vervat 
waarop op het einde van de overeenkomst kan worden ingegaan. De leasingovereenkomst 
voorziet voor de leasingnemer in de mogelijkheid tot financiering van uitrusting, doch de 
verplichting van de leasinggever bestaat hoofdzakelijk uit de terbeschikkingstelling van 
het goed terwijl de verplichting van de leasingnemer bestaat in het betalen van de huur.

Indien na afloop van de leasingovereenkomst het betrokken goed niet door de leasing-
nemer wordt overgenomen, zoals in casu het geval is (stuk 9), blijft dit goed in het actief 
van de leasinggever achter en komt de leasingovereenkomst tot een einde. In casu is er 
dus geen sprake van overdracht.

Zoals door het hof van beroep in zijn arrest werd vastgesteld, werd de leasingovereen-
komst  in casu afgesloten tussen,  enerzijds,  de bvba Houthandel V. (leasingnemer)  en, 
anderzijds, de nv Fidisco (leasinggever). Deze leasingovereenkomst ving aan op 8 april 
1993  en  liep  tot  8  januari  1996,  waarbij  de  leasingnemer  de aankoopoptie  niet  heeft 
gelicht (stuk 9). De leasingovereenkomst hield dus op met te bestaan op 8 januari 1996 en 
voor de leasingmaatschappij maakte de identiteit van de uiteindelijke koper niets uit.

De heer V. was en kon dus geen betrokken partij bij deze leasingovereenkomst zijn.
Uit artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kunnen trou-

wens een aantal rechten en plichten worden afgeleid die gelden voor de partijen betrokken 
bij een leasingovereenkomst. Zo is de leasinggever gebonden het genot van een lichame-
lijk roerend goed te verschaffen aan de leasingnemer; is de leasingnemer op zijn beurt 
gehouden  om  periodiek  een  bepaalde  prijs  voor  dit  genot  te  betalen  en  dient  in  de 
leasingovereenkomst een koopaanbod vervat te zijn. De heer V. heeft  geen enkele van 
deze rechten of plichten en kan dan ook geen partij bij een dergelijke  leasingovereen-
komst zijn.

Het bestreden arrest stelt bovendien vast dat uit de aan het (hof van beroep) voorge-
legde documenten blijkt dat wijlen de heer V. op 5 april 1996 - drie maanden na afloop 
van de leasingovereenkomst tussen de bvba Houthandel V. en de leasingmaatschappij nv 
Fidisco - een personenwagen van deze leasingmaatschappij heeft gekocht ten bedrag van 
47.185 frank (1.169,69 euro).

Aangezien er tussen de nv Fidisco en wijlen de heer V. geen leasingovereenkomst is 
gesloten en er geen sprake is van een toetreding tot het bestaande leasingcontract tussen 
de bvba Houthandel V. en nv Fidisco, dient vastgesteld te worden dat de betrokken hande-
ling een loutere verkoop van een actiefbestanddeel betreft. Het hof heeft aan de gedane 
vaststellingen  omtrent  de  verkoopfactuur  dus  een  verkeerde  juridische  omschrijving 
gegeven als zijnde dat het niet om een verkoop van een goed zou gaan, maar om hande-
ling die kadert in de leasingovereenkomst en zodoende te beschouwen valt als een hande-
ling in de zin van artikel 318, eerste lid, WIB92.

Bijgevolg  vindt  de  uitzonderingsbepaling  van  artikel  318,  WIB92  geen  toepassing, 
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aangezien de verkoop aan een derde - niet cliënt - geen deel uitmaakt van de kredietver-
strekking, doch enkel de levering van een goed betreft. Deze levering geniet evenwel niet 
de bescherming van het bankgeheim.

Niet alleen blijkt dit uit artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumenten-
krediet, maar tevens uit de parlementaire werken bij artikel 318, eerste lid, WIB92.

De beperking van de fiscale onderzoeksmachten m.b.t. de financiële instellingen werd 
destijds ingevoerd door artikel 34, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budget-
taire voorstellen van 1979-1980 (BS 15 augustus 1980). Vóór deze wet was de fiscale 
administratie bij een fiscaal  onderzoek ten aanzien van de financiële instellingen door 
geen enkele specifieke beperking gebonden. Nochtans genoten financiële instellingen ook 
vóór de wet van 8 augustus 1980 van een feitelijk bankgeheim op grond van traditioneel 
gebruik (W. Dierick, "De fiscus en het bankgeheim", A.F.T. 1982, p. 216; A. Spruyt "De 
rechten  van  onderzoek  van  de  fiscus  terzake  van  inkomstenbelastingen"  in  Actuele 
problemen van fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 174).

In  de  parlementaire  voorbereidingen  van  de  wet  van  20  november  1962  stelde  de 
minister van financiën dat de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden die met deze 
wet gepaard gingen evenwel niet tot gevolg zouden hebben dat de fiscus in het stadium 
van een taxatie een aanslag zou kunnen plegen op het bankgeheim, dit om de normale 
werking  van  de kredietinstellingen  niet  te  belemmeren  (Parl.  St.  Kamer,  1961-62,  nr. 
264/1, p. 37). Verder stelde de minister dat de fiscale administratie onder het stelsel van 
de wet van 20 november 1962, zoals onder de toenmalig bestaande wetgeving,  van de 
kredietinstellingen geen enkele inlichting mocht vorderen in verband met de verrichtingen 
die normaal  in het raam van de activiteit  van deze instelling vallen (Parl.  St.  Kamer, 
1961-62, nr. 264/1, p.110).

Aan deze niet gereglementeerde situatie kwam aldus een einde met de hoger vermelde 
wet van 8 augustus 1980.

Voormelde onderliggende motieven zijn evenwel nog steeds toepasselijk. Uit de voor-
bereidende werkzaamheden van de wet van 8 augustus 1980 blijkt immers duidelijk dat 
met de toevoeging aan artikel 224, WIB64 en artikel 318, WIB92 het de bedoeling van de 
wetgever is geweest het bestaande geheim tussen de banken en hun klanten met betrek-
king tot de bankverrichtingen te beschermen, maar  nog steeds binnen bepaalde beper-
kingen  (Parl.  St.  Kamer,  1979-1980,  nr.  323/61  en  nr.  323/73,  en  Parl.  St.  Senaat, 
1979-1980, 483/9).

Het "bankgeheim" dat kan omschreven worden als een geheimhoudingsverplichting die 
bestaat wanneer een persoon uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaardt deel te nemen in het 
vertrouwen van een andere persoon en vanaf dat ogenblik kennis neemt van vertrouwe-
lijke informatie,  blijft  nog steeds beperkt tot de eigenlijk financiële activiteiten van de 
financiële instellingen.

De contractuele verhouding tussen partijen in een verkoop van een voertuig, dat voor-
heen het voorwerp uitmaakte van een leasingovereenkomst, is geen dergelijke activiteit. 
Ze vereist dan ook niet meer vertrouwen dan bij een andere verhouding tussen klant en 
leverancier.  Deze  verkoop  kadert  immers  niet  binnen  de  verrichtingen  die  onder  de 
normale activiteiten van deze instelling vallen.  Zoals hiervoor werd aangetoond omvat 
een leasingovereenkomst gebruikelijkerwijze niet de verkoop van het geleasde goed aan 
een derde.

Er is ook geen reden om aan te nemen dat de inlichtingen verkregen door een onderne-
ming in het kader van deze verkoop, vertrouwelijker zouden zijn dan deze verkregen door 
om het even welke leverancier ter gelegenheid van een verkoop aan zijn klanten.

Gelet op het feit  dat de betrokken verkoop niet kadert  binnen de financiële verrich-
tingen die bescherming genieten van artikel 318, eerste lid, WIB92, schendt het betwiste 



2358 HOF VAN CASSATIE 15.10.09 - Nr. 587 

arrest bijgevolg artikel 318, eerste lid, WIB92 en artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 
1991 op het consumentenkrediet door anders te oordelen.

Het  hof  spreekt  in  zijn arrest  trouwens  zelf  uitdrukkelijk  van  een verkoop van  een 
wagen. De loutere verkoop van een wagen op of zelfs na het einde van de leasingovereen-
komst aan een derde, betreft echter geen handeling die kadert binnen de leasingovereen-
komst  en is  dus geen  handeling die  bescherming  geniet  onder  artikel  318,  eerste  lid, 
WIB92.  Deze handeling is volledig vreemd aan de leasingovereenkomst  en betreft  de 
loutere levering van een goed en kan dan ook niet van de bescherming van het bankge-
heim genieten.

Bij het ondervragen van een leasingmaatschappij in de gevallen waarbij zij het voertuig 
verkocht heeft aan een andere koper dan de leasingnemer, verzamelt de administratie dus 
geen  inlichtingen  die  geviseerd  zijn  door  het  verbod  bepaald  in  artikel  318,  1ste  lid, 
WIB92. Zij ondervraagt de leasingmaatschappij enkel omtrent een commerciële verrich-
ting van verkoop van een voertuig die werd verricht ten aanzien van een partij die derde 
was aan het leasingcontract,  met ander woorden een verrichting die volledig vreemd is 
aan  een  verrichting  van  financiële  leasing.  Een  handeling  die  zonder  twijfel  niet 
beschermd is door het bankgeheim opgenomen onder artikel 318, eerste lid, WIB92.

Zoals  reeds gesteld maakt  de identiteit  van de koper  niets uit  voor  de leasingmaat-
schappij.

Het  is  immers  vaststaande rechtspraak dat het  bankgeheim louter toepasselijk  is op 
bank-  of  kredietactiviteiten  in  de  eigenlijke  zin  van  het  woord  en  niet  op  de  louter 
commerciële aan- of verkoopverrichtingen van niet-financiële goederen of diensten die 
niet afhangen van de kredietfunctie.

Derhalve werden de door de administratie verkregen inlichtingen in casu geenszins met 
miskenning van het bankgeheim verkregen, en mag de administratie zich daarop steunen. 
Anders oordelen zou aan het bankgeheim een veel te ruime bescherming toekennen.

Het administratief standpunt wordt eveneens bevestigd door de rechtspraak van het hof 
van  beroep  te  Brussel  (Bruxelles  6  april  2006,  2003/AR/409  en  19  april  2006, 
2002/AR/1948).  Ook het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  en  te  Luik  bevestigen  dat  de 
verkoop van een auto aan een derde bij het verstrijken van een leasingovereenkomst, geen 
financiële  handeling  is  en  dus  geen  schending  inhoudt  van  artikel  318,  WIB92 
(Antwerpen  16  september  2003,  2002/AR/629  en  29  april  2003,  2002/AR/847; 
Antwerpen 24 juni 2008 AR 206/AR/1770; Luik 3 maart 2004, 2003/RG/576; Luik 14 
maart 2003, 721/RG/2002; Luik 26 november 2003, 1746/RG/2002, Luik 21 mei 2008 - 
2006/RG/445, - zie stukken in bijlage).

Tweede onderdeel
Anders oordelen - zoals het hof in casu heeft gedaan - miskent trouwens de bewijs-

kracht van de voorgelegde factuur. Het hof erkent in zijn arrest namelijk uitdrukkelijk dat 
uit  het  document,  dat  door  de  belastingadministratie  werd  gebruikt  bij  onderhavig 
betwiste taxaties, blijkt dat wijlen de heer V. op 5 april 1996 een personenwagen van de 
nv Fidisco heeft gekocht. Desondanks stelt het hof verder dat moet worden aangenomen 
dat de bvba Houthandel V. met instemming van de nv Fidisco de aankoopoptie had over-
gedragen aan wijlen de heer V., zodoende dat deze laatste cliënt werd van de leasingmaat-
schappij en zodoende bescherming kon genieten van artikel 318, 1ste lid, WIB92. nergens 
uit dit stuk blijkt echter dat er sprake is van een overdracht van een aankoopoptie. Het hof 
oordeelt  aldus in  strijd met  de voorgelegde  bewijsstukken  en in het  bijzonder met  de 
verkoopfactuur dat de betrokken handeling geen loutere verkoop zou betreffen maar de 
lichting van een aankoopoptie in het kader van een leasingovereenkomst.

Door aldus op basis van de voorgelegde stukken te beslissen dat de verweerders  in 
cassatie bescherming genieten van artikel 318, WIB92 omdat de leasingnemer de optie tot 
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aankoop met instemming van de leasinggever aan een derde heeft overgedragen en hier-
door een cliënt van de leasingmaatschappij is geworden, schendt het bestreden arrest het 
voornoemde artikel 318, §1, WIB92, artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet én de artikelen 1319, 1320 en 1322, van het B.W. en 870, van het 
Ger. W. m.b.t. de bewijskracht van de factuur.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 318, eerste lid, WIB92 bepaalt dat in afwijking van de bepalingen 

van artikel 317 en onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 315bis en 
316, de administratie niet gemachtigd is om in de rekeningen, boeken en docu-
menten van de bank-,  wissel-,  krediet-  en spaarinstellingen  inlichtingen  in  te 
zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

2. Hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen bedoeld en niet 
alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst 
nemen van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening.

Financiële instellingen omvatten, naar algemeen spraakgebruik, ook de onder-
nemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen.

3.  Het  bankgeheim  geldt  niet  ten  aanzien  van  de  verkoop  door  een 
leasingmaatschappij  van  een  voertuig  dat  voordien  het  voorwerp  heeft  uitge-
maakt  van een leasingovereenkomst,  aan een andere  persoon dan de leasing-
nemer, ook niet ingeval de aankoopoptie door de leasingnemer, met instemming 
van  de  leasinggever  aan  deze  persoon  werd  overgedragen.  De  derde  die  de 
aankoopoptie  overneemt,  wordt  geen  leasingnemer  en  geniet  niet  van  enige 
financiering vanwege de leasingmaatschappij. Hij kan dan ook niet als cliënt van 
een financiële instelling worden aangemerkt als bedoeld in voormeld artikel 318.

4. De appelrechters hebben niet naar recht kunnen beslissen dat de overnemer 
van de aankoopoptie een cliënt wordt van de leasingmaatschappij zodat hij ook 
de bescherming van voormeld artikel 318 geniet en dat de inlichtingen waarop 
de litigieuze taxatie is gebaseerd, verkregen zijn met schending van het fiscale 
bankgeheim.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk  verklaart  en  de  vordering  tegen  de  directoriale  belasting  ontvankelijk 
verklaart.

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.

15 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
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gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. L. Verlinden, Antwerpen.

Nr. 588

1° KAMER - 15 oktober 2009

REGISTRATIE (RECHT VAN) - VERMINDERING WEGENS BESCHEIDEN WONING - UITSLUITING 
- BEZIT VAN EEN TOT WONING BESTEMD ONROEREND GOED - BEGRIP

Onder een onroerend goed dat tot bewoning is bestemd in de zin van artikel 54, derde lid,  
W. Reg., wordt in het algemeen spraakgebruik een onroerend goed verstaan dat dient tot  
bewoning zonder dat vereist is dat het reeds effectief kan bewoond worden1.  (Art. 53, 
eerste lid, 2°, en derde lid, W.Reg.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. B. en G.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feitelijke gegevens van de zaak.
De verweerders hebben in 1998 een woonhuis gekocht te Langdorp met toepassing van 

het  verlaagd  registratierecht  van  6  % wegens  ‘bescheiden woning’  waarin  artikel  53, 
eerste lid, 2° W. Reg. voorziet. In de notariële akte van 30 oktober 1998 verklaarden de 
verweerders dat zij op dat ogenblik geen woning bezaten. 

Uit een onderzoek door de belastingadministratie is gebleken dat de verweerders op 18 
december 1997 een appartement op plan in Gent hadden gekocht. De administratie was 
van oordeel dat er ten onrechte toepassing was gemaakt van artikel 53, 2°, W. Reg. en 
vorderde daarop het normale tarief aan registratierechten en een verhoging. 

Op het ogenblik van de aankoop van hun woning te Langdorp, was het in oprichting 
zijnde appartementsgebouw te Gent tot de derde verdieping voltooid, terwijl verweerders 
het dakappartement hadden aangekocht.

Verweerders  tekenden verzet aan tegen het desbetreffend  dwangbevel  waarin zij  de 
toepassing van het normale tarief van de registratierechten betwistten. Zij kregen zowel in 
eerste aanleg als in hoger beroep gelijk.

II. De voorziening in cassatie.
1. In het enig middel verwijt eiser het bestreden arrest de artikelen 53, 2°, 54, derde lid, 

55,2°, c en 57 van het W. Reg. te hebben geschonden.
2. Artikel 53, eerste lid, 2° van het W. Reg., zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt 

dat het bij artikel 44 van hetzelfde wetboek vastgesteld recht verlaagd wordt tot 6 procent 
voor  de  verkopingen  van  de  eigendom  van  woningen  waarvan  het  gebouwd  of 
ongebouwd kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet 
overschrijdt.

Luidens artikel 53, tweede lid, W. Reg. wordt als woning aangemerkt het huis of het 
geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot 
huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die 
tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen.

Uit niets blijkt dat de wetgever met deze bepaling zou hebben willen afwijken van de 

1 Zie de conclusie van het O.M.



Nr. 588 - 15.10.09 HOF VAN CASSATIE 2361 

gebruikelijke betekenis van het woord woning en dat een goed dat op het ogenblik van de 
overdracht uit zijn aard niet bestemd was voor bewoning of huisvesting, in aanmerking 
zou kunnen komen voor de toepassing van de verlaging van het registratierecht (Cass., 19 
juni 2008, AR nr. F.O6.O122.N,  www.cass.be; E. SPRUYT, “Klein beschrijf en begrip 
woning:  Cassatie  verduidelijkt”,  Nieuwsbrief  Accountancy  en  Fiscaliteit,  nr.  29,  4 
september 2008, p. 5).

Tussen partijen bestaat er geen betwisting over het feit dat het kadastraal inkomen van 
de door verweerders op 30 oktober 1998 aangekochte woning het bij koninklijk besluit 
vastgestelde maximum niet overschreed en dat deze woning diende tot huisvesting van 
hun  gezin  en  dus  beantwoordt  aan  de  in  artikel  53,  tweede  lid,  W.  Reg.  gestelde 
voorwaarden.

3.  Artikel  54,  derde  lid  van  voormeld  wetboek,  bepaalt  dat  de  onder  2°  van  het 
voorgaande artikel bepaalde vermindering niet toepasselijk is indien de verkrijger of zijn 
echtgenoot  reeds,  voor  het  geheel  in  volle  of  in  blote  eigendom,  een onroerend goed 
bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en dat door hen of door een 
van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn is 
verkregen.

De  termen  “  een  onroerend  goed  bestemd  tot  bewoning”  kunnen  op  verschillende 
wijzen  worden  geïnterpreteerd.  Verweerders  menen  dat de actuele  bestemming op het 
ogenblik van de aankoop doorslaggevend is, terwijl eiser er daarentegen vanuit gaat dat 
ook de toekomstige bestemming bedoeld is.

Eiser leidt die ruime interpretatie in zijn voorziening af uit de verschillende formulering 
van artikel 53, tweede lid W. Reg. en 54, derde lid W.Reg. De eerste bepaling verwijst 
naar “het huis of het gedeelte van een verdieping van een gebouw dat dient of zal dienen 
tot huisvesting…”. Voor de toepassing van artikel 54, derde lid, volstaat het, volgens de 
eiser,  dat  de  verkrijger  en  zijn  echtgenoot  een  onroerend  goed  in  eigendom  hebben 
waaraan de bestemming tot bewoning is gegeven, ongeacht de staat van voltooiing van 
het betrokken pand en de geschiktheid voor huisvesting of bewoning.  Een appartement 
aangekocht op plan valt volgens de eiser onder die categorie.

Hoewel beide uitleggingen mogelijk zijn, meen ik dat de gebruikelijke betekenis die 
deze  termen  in  de  rechtstaal  hebben,  verwijst  naar  de  actuele  reële  of  potentiële 
aanwending van het onroerend goed. Een tot bewoning bestemd onroerend goed is een 
goed  dat  bewoond  wordt  of  gelet  op  zijn  fysische  eigenschappen  vatbaar  is  voor 
bewoning. Een onroerend goed dat nog niet is opgericht of nog niet bewoonbaar is, wordt 
doorgaans niet bedoeld. 

Dat artikel 54, derde lid W.Reg. in die zin moet worden geïnterpreteerd blijkt mijns 
inziens duidelijk uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 juli 1979 die deze 
bepaling heeft  ingevoerd.  De memorie  van toelichting bij  deze wet  stelt:  “b) voor de  
aankoop van een bescheiden woning mag de rechthebbende op de vermindering  geen 
andere woning bezitten op het ogenblik van de aankoop behoudens indien ze verkregen 
werd uit de erfenis van de ouders of de grootouders” (Parl. St. Kamer, BZ 1979, nr. 126, 
13).

Het is bijgevolg de reële of potentiële actuele bestemming die in nauw verband staat 
met het onroerend goed zelf die terzake relevant is. De toekomstige bestemming, namelijk 
de aanwending die het onroerend goed op lange termijn zal krijgen na een nog door te 
voeren wijziging van de fysische eigenschappen van het onroerend goed, is (nog) geen 
eigenschap van het goed zelf, maar bestaat enkel in de bedoeling van de (toekomstige) 
eigenaar.  Zo  is  een  bouwgrond  mijns  inziens  niet  bestemd  tot  bewoning.  Hij  is  wel 
bestemd tot bebouwing, maar zal slechts tot bewoning bestemd zijn, zodra de bebouwing 
een feit is. 

http://www.cass.be/
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Een appartement is een onroerend goed dat tot bewoning bestemd is, maar zolang het 
appartement niet gebouwd is, is er geen appartement en dus geen tot bewoning bestemd 
onroerend goed.

De Vlaamse decreetgever kwalificeert nochtans een bouwgrond uitdrukkelijk als een 
tot  bewoning  bestemd  onroerend  goed  in  artikel  46bis W.Reg.  Dit  is  mijns  inziens 
evenwel  niet  de  gebruikelijke  betekenis.  De  omstandigheid  dat  de  decreetgever  die 
uitdrukkelijke kwalificatie opneemt, wijst er trouwens op dat ook de decreetgever ervan 
uitgaat dat dit niet de gebruikelijke betekenis is. Die verduidelijking is overigens enkel 
opgenomen voor wat het abattement betreft, waarin artikel 46bis W.Reg. voorziet en is 
niet overgenomen op andere plaatsen zoals in artikel 54, derde lid W.Reg.

Indien  de  decreetgever  de  eigenaars  van  een  bouwgrond  en  de  eigenaars  van  een 
appartement op plan wil uitsluiten van het verlaagd registratietarief, dient hij de wettekst 
mijns inziens te verduidelijken. Het tekstargument dat de Staat afleidt uit het verschil in 
formulering tussen artikelen 53 en 54, overtuigt mij niet.

Ook de administratie interpreteerde de bedoelde termen in het verleden in de zin van 
een bewoond of actueel voor bewoning vatbaar onroerend goed. Dat blijkt duidelijk uit de 
circulaire 2/1980 van 17 januari 1980, inzonderheid de nrs 10 en 11. Nr. 10 heeft  het 
uitdrukkelijk  over  een “reeds  bezeten woning”  en over  een “opgerichte  woning”.  Een 
appartement op plan werd dus duidelijk niet geviseerd.

Ook uit de richtlijn nr. 14 van 25 mei 1994 van de belastingadministratie die handelt 
over  inbrengen  in  vennootschap,  blijkt  dat  de  administratie  de  term  “bestemming” 
interpreteerde in functie van het gebruik of de natuurlijke eigenschappen van het gebouw 
(zie randnrs. 4 en 5).

Ook auteur WUSTENBERGHS interpreteert de bewuste termen als “een woning” (D. 
DE  GROOT  en  T.  WUSTENBERGHS,  Handboek  registratie-  en  successierechten, 
Intersentia, 2008, 80).

WERDEFROY is van oordeel dat een appartement in oprichting niet als een werkelijke 
woning kan worden beschouwd (F. WERDEFROY, Droits d’enregistrement 2004-2005, 
Kluwer, 2004, 876-877).

Mijns  inziens  moet  het  oordeel  van  de  appelrechters,  die  de  termen,  net  als  de 
administratie vroeger, in hun gebruikelijke betekenis hebben opgevat, overeind blijven. 
Wanneer de termen in hun gebruikelijke betekenis genomen worden, lijkt de wettelijke 
uitzondering van artikel 54, derde lid W.Reg. overigens meer voor de hand te liggen: het 
lijkt vanzelfsprekend dat de overheid het verlaagd tarief niet wenst toe te kennen aan een 
belastingschuldige  die  reeds een  woning  heeft,  terwijl  de  uitsluiting van  het  verlaagd 
tarief voor iemand die nog geen woning heeft maar die het voornemen heeft om in de 
toekomst een woning te (laten) bouwen, minder voor de hand ligt.

Mijns  inziens was  er  op het  ogenblik  van  de aankoop van  het  woonhuis  dus geen 
“onroerend goed bestemd voor bewoning”. 

Het middel, waarin wordt aangevoerd dat een “appartement op plan” op te vatten is als 
“een onroerend goed dat tot bewoning is bestemd” in de zin van artikel 54, derde lid, W. 
Reg., ongeacht de staat van voltooiing en de geschiktheid voor huisvesting of bewoning, 
kan derhalve niet worden aangenomen.

Het onroerend bezit van de verkrijger is voor de toepassing van deze bepaling enkel 
relevant voor zover en in de mate het een woning of voor bewoning vatbaar onroerend 
goed betreft. Ander onroerend bezit dient buiten beschouwing te blijven. 

4. Maar er is nog een tweede reden waarom het middel niet kan aangenomen worden. 
De verweerders wijzen er in hun memorie van antwoord, mijns inziens terecht, op dat zij 
op het ogenblik van de aankoop van het woonhuis nog geen eigenaar “in volle of blote 
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eigendom” waren van het appartement te Gent. Op het ogenblik van de aankoop waren zij 
enkel eigenaar van de grond en de reeds bestaande opstallen. 

Welnu, ingevolge artikel 54, derde lid, W. Reg. kan een verkrijger enkel van het recht 
op tariefverlaging worden uitgesloten op voorwaarde dat hij, op de datum van verkrijging 
van het onroerend goed waarvoor de tariefverlaging wordt gevraagd, een ander onroerend 
goed, dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd,  in volle of in blote eigendom 
bezit. 

Ook al zou de aankoop van een “appartement op plan”, zoals eiser aanvoert, fiscaal 
worden gekwalificeerd als de verkoop van een onroerend goed bestemd voor bewoning, 
dan nog impliceert dit niet dat de verkrijger dit appartement in volle of in blote eigendom 
bezit vanaf de datum van aankoop.

Inzake  verkoop  op  plan  wordt  inderdaad  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de 
eigendomsovergang  van  de  grond  en  de  bestaande  opstallen  enerzijds,  en  de 
eigendomsovergang van de nog te bouwen opstallen anderzijds.

Zo gaan door de overeenkomst van verkoop, alleen de rechten van de verkoper op de 
grond en op de reeds bestaande opstallen met betrekking tot het te bouwen of in aanbouw 
zijnde huis of appartement dadelijk op koper over overeenkomstig artikel 4 van de Wet 
van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of aanbouw 
zijnde woningen.

Krachtens artikel 5 van deze wet geschiedt de overgang van de eigendom van de nog te 
bouwen opstallen daarentegen  naarmate de bouwstoffen in de grond of in het gebouw 
worden geplaatst en verwerkt.

De eigendomsovergang van het nog te bouwen huis of appartement gebeurt zodoende 
door natrekking, naargelang de bouw vordert.

De appelrechters stelden terzake vast dat verweerders “ter openbare zitting van het hof  
van 17 januari 2008 preciseerden, zonder daarin te worden tegengesproken door (eiser),  
dat,  op het ogenblik van de aankoop van hun woning te Langdorp,  het  in oprichting  
zijnde appartementsgebouw te Gent tot de derde verdieping voltooid was, terwijl zij het  
dakappartement hadden aangekocht. Bijgevolg was hun appartement geenszins vatbaar  
voor bewoning op het ogenblik van de aankoop van het woonhuis” (arrest, p. 8, tweede 
alinea).

Uit die vaststelling volgt dat verweerders het litigieus appartement nog niet in volle of 
in blote eigendom bezaten op het ogenblik van de aankoop van hun woning te Langdorp 
vermits het dakappartement nog diende opgericht en de eigendomsovergang ervan enkel 
kon geschieden naargelang de bouw ervan vorderde.

De appelrechters konden derhalve, louter op grond van die vaststelling, wettig beslissen 
dat verweerders “geenszins (vielen) onder de uitsluitingsbepaling van art. 54, lid 3 W.  
Reg., maar (…) in aanmerking (kwamen) voor het verlaagd tarief van art. 53, 2° W. Reg.  
wat de aankoop van het woonhuis te Langdorp betreft” (arrest, p. 8, derde alinea).

Vanuit die optiek kan het middel, hoe dan ook, niet tot cassatie leiden.
5. Eiser stelt daar tegenover dat de aankoop van een nog op te richten gebouw fiscaal 

wordt ontleed als de verkoop van een onroerend goed indien de partijen bij een enige en 
ondeelbare  overeenkomst  het  gebouw  in  zijn  voltooide  staat  beschouwen  en  de 
verbintenis van de koper erop neerkomt te kopen wat zal worden gebouwd. Hij gaat er 
vanuit  dat  de  verweerders  op  het  ogenblik  van  de  aankoop  van  het  woonhuis  reeds 
beschikten over een onroerend goed in zin van artikel 54, derde lid, W.Reg.

Ook  dit  argument  lijkt  mij  niet  overtuigend.  Dat  de  koop  op  plan  fiscaal  als  een 
verkoop wordt ontleed, heeft niet tot gevolg dat de koper onmiddellijk eigenaar wordt van 
het appartement.  Door de aankoop heeft  de  koper  weliswaar  bepaalde aanspraken  ten 
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aanzien van zijn medecontractant, maar de fiscale wet wijkt niet af van het gemeen recht 
voor wat de eigendomsverwerving betreft. Van een eigendomsrecht op het nog te bouwen 
appartement was op het ogenblik van de aankoop van het woonhuis nog geen sprake zodat 
de  uitzondering  op  het  verlaagde  registratietarief  niet  van  toepassing is,  daar  die  een 
eigendomsrecht (volle of blote eigendom) veronderstelt ten aanzien van het tot bewoning 
bestemd onroerend goed. Op het ogenblik van de aankoop van het woonhuis waren de 
verweerders  enkel  eigenaar  van  de  bouwgrond,  niet  van  het  nog  op  te  richten 
appartement. 

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 53, in het bijzonder 53, 2°, 54, derde lid, 55, 2°, c) en 57 van het konink-

lijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, houdende het Wetboek van Registratie-, Hypo-
theek-  en  Griffierechten  (W.Reg.),  artikel  53  vóór  zijn  wijziging  bij  Decreet  van  1 
februari 2002.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch wijst het af als onge-

grond.
Het bestreden arrest bevestigt zodoende het vonnis van de eerste rechter die het dwang-

bevel, dat op 30 oktober 2000 aan de verweerders was betekend, ongegrond verklaart en 
voor recht zegt dat de verweerders uit hoofde van dit dwangbevel niets verschuldigd zijn 
aan de eiser.

Het bestreden arrest overweegt hierbij als volgt:
"In artikel 53, 2°, W. Reg., werd een verlaging van het registratierecht van 12,5 pct. tot 

6 pct. bepaald voor de verkopingen van de eigendom van een woning waarvan het KI een 
bepaald maximum niet overschrijdt.  In  deze bepaling is ook een definitie van woning 
terug te vinden. Zo is een woning het huis of het geheel of gedeelte van een verdieping 
van een gebouw dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of van één persoon.

"In artikel 54, derde lid, W. Reg., wordt de toepassing van het verlaagde tarief uitge-
sloten indien de verkrijger of zijn echtgenoot reeds een ander onroerend goed bezitten dat 
geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.

Dezelfde termen 'geheel of gedeeltelijk tot bewoning bestemd' komen voor in artikel 
55, 2°, c), W. Reg., dat de toepassing van het verlaagde tarief afhankelijk maakt van de 
voorwaarde dat de akte of een verklaring onderaan op de akte vermeldt dat de verkrijger 
of zijn echtgenoot geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is 
bestemd.

In haar aanschrijving nr. 2 van 17 januari 1980 definieert  (de eiser) het begrip 'een 
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onroerend goed dat tot bewoning is bestemd' als volgt:
'Er wordt  bedoeld elk onroerend goed dat tot permanente huisvesting van een gezin 

dient of kan dienen, met uitzondering van de bijzondere goederen, zoals wooncaravans en 
lokalen  die  opgevat  zijn  voor  de  huisvesting  van  studenten,  die  onroerende  goederen 
kunnen zijn, maar die niet zijn opgevat om een gezin het hele jaar door te huisvesten'.

Met deze definitie stemt (de eiser) de in artikel 54, lid 3, W. Reg., terug te vinden notie 
'tot woning bestemd' af op de hierboven aangehaalde definitie van woning zoals terug te 
vinden in artikel 53, 2°, W. Reg., ('het huis of het geheel of gedeelte van een verdieping 
van een gebouw dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of van één persoon').

De woorden 'dient of zal dienen' zoals expliciet terug te vinden in artikel 53, 2°, en die 
bijgevolg eveneens gelden voor de toepassing van artikel 54, lid 3, W. Reg., slaan op de al 
dan niet effectieve bewoning door het gezin op het ogenblik van de aankoop en blijven 
bijgevolg vreemd aan de toestand van het pand. Dit betekent in concreto dat het gekochte 
pand er een is dat vatbaar is voor bewoning op het ogenblik van de aankoop.

Ter openbare zitting van het hof van 17 januari 2008 preciseerden (de verweerders), 
zonder  daarin  te  worden  tegengesproken  door  (de eiser),  dat,  op het  ogenblik  van  de 
aankoop van hun woning te Langdorp, het in oprichting zijnde appartementsgebouw te 
Gent tot de derde verdieping voltooid was, terwijl zij het dakappartement hadden aange-
kocht. Bijgevolg was hun appartement geenszins vatbaar voor bewoning op het ogenblik 
van de aankoop van het woonhuis.

Derhalve vielen (de verweerders) geenszins onder de uitsluitingsbepaling van artikel 
54, lid 3, W. Reg., maar kwamen zij in aanmerking voor het verlaagde tarief van artikel 
53,  2°,  W. Reg.,  wat  de aankoop van het woonhuis  te Langdorp  betreft".  (arrest,  p.6, 
laatste alinea - p.8).

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 53, 2°, W. Reg., wordt het bij artikel 44 vastgestelde recht 

verminderd  (van  12,5  pct.  naar  6  pct.)  in  geval  van  verkoop  van  de  eigendom  van 
woningen  waarvan  het  gebouwd of  ongebouwd kadastraal  inkomen een bij  koninklijk 
besluit vast te stellen maximum niet overschrijdt.

Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping 
van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met 
in  voorkomend  geval  de  aanhorigheden  die  tegelijk  met  het  huis,  het  geheel  of  het 
gedeelte van een verdieping worden verkregen.

De  woning  in  de  zin  van  artikel  53,  2°,  W.  Reg.,  betreft  m.a.w.  de  aangekochte, 
bescheiden woning die, hetzij, tot huisvesting "dient" op het ogenblik van de aankoop, 
hetzij,  mits  de  uitvoering van  enkele  renovatiewerken,  tot  bewoning  "zal  dienen".  De 
bedoelde woning is derhalve reeds volledig opgetrokken en vatbaar voor bewoning op het 
ogenblik van de aankoop.

Voor de aankoop van  de  eigendom van  een grond  welke  tot  bouwplaats  voor  een 
woning moet dienen, bepaalt artikel 57, W. Reg., de voorwaarden om van het gunsttarief 
te genieten.

2. Krachtens artikel 54, derde lid, W. Reg., is de onder artikel 53, 2°, bepaalde vermin-
dering niet toepasselijk indien de verkrijger of zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in 
volle of in blote eigendom, een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot 
bewoning is bestemd en dat door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap 
van hun bloedverwanten in de opgaande lijn is verkregen.

De voorziene verlaging is tevens aan de voorwaarde verbonden dat de akte, of een door 
de verkrijger gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, uitdrukkelijk 
vermeldt dat de verkrijger of zijn echtgenoot voor het geheel in volle of in blote eigendom 
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geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en door 
hen of door één van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de 
opgaande lijn werd verkregen (artikel 55, 2°, c), W. Reg.).

Het onroerend goed in de zin van artikel 54, derde lid, en 55, 2°, c), W. Reg., verschilt 
van de woning bedoeld in artikel 53, 2°, W. Reg., doordat het niet noodzakelijk om een 
woning moet gaan die dient of zal dienen tot huisvesting, m.a.w. het is niet vereist dat het 
bedoelde onroerend goed reeds vatbaar is voor bewoning.

Voor de toepassing van artikel 54, derde lid, W. Reg., volstaat het dat de verkrijger en 
zijn  echtgenoot  een onroerend goed  in  eigendom hebben  waaraan  de bestemming tot 
bewoning is gegeven,  ongeacht  de staat  van voltooiing van het betrokken  pand en de 
geschiktheid voor huisvesting of bewoning.

De aankoop van een nog op te richten gebouw dat bestemd is voor bewoning, zoals de 
aankoop van een appartement op plan, is derhalve op te vatten als "een onroerend goed 
dat tot bewoning is bestemd" in de zin van artikel 54, derde lid, W. Reg..

3. Het bestreden arrest oordeelde dat de notie van "onroerend goed dat tot bewoning is 
bestemd" in de zin van artikel 54, derde lid, W. Reg., is afgestemd op de definitie van 
woning zoals terug te vinden in artikel 53, 2°, W. Reg., zodat ook voor de toepassing van 
artikel 54, derde lid, W. Reg., is vereist dat het onroerend goed er een is dat dient of zal 
dienen voor al dan niet effectieve huisvesting of bewoning door een gezin, m.a.w. dat het 
onroerend goed vatbaar moet zijn voor bewoning op het ogenblik van de aankoop van de 
bescheiden woning.

Het  bestreden  arrest  stelt  verder  vast  dat  op  het  ogenblik  van  de  aankoop  van  de 
bescheiden woning te Langdorp het in oprichting zijnde appartementsgebouw te Gent tot 
de  derde  verdieping  was  voltooid,  terwijl  de  verweerders  het  dakappartement  hadden 
gekocht zodat het onroerend goed van de verweerders te Gent, in zoverre het nog niet 
voor bewoning vatbaar was op het ogenblik van de aankoop van het woonhuis te Lang-
dorp, volgens de appelrechters niet onder de uitsluitingsbepaling van artikel 54, derde lid, 
W. Reg., kon vallen.

Niet de toestand of de staat van afwerking van het onroerend goed, maar de bestem-
ming die eraan is gegeven, is relevant voor de toepassing van artikel 54, derde lid, W. 
Reg., zodat het loutere feit dat het dakappartement van de verweerders nog niet was opge-
trokken op het ogenblik van de aankoop van de bescheiden woning te Langdorp geen 
afbreuk kan doen aan de kwalificatie van het dakappartement als een onroerend goed dat 
tot bewoning is bestemd in de zin van voormelde bepaling.

4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van artikel 54, 
derde lid, W. Reg., heeft kunnen oordelen dat het aangekochte onroerend goed te Gent 
niet "tot bewoning is bestemd" in de zin van voormelde bepaling en bijgevolg niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de verweerders, voor de aankoop van hun woonhuis te Lang-
dorp,  in  aanmerking kwamen voor  de toepassing van het verlaagde  tarief  voorzien in 
artikel 53, 2°, W. Reg. (schending van de artikelen 53, 2°, 54, derde lid, 55, 2°, c) en 57, 
W. Reg.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel  53, eerste  lid,  2°,  van het  Wetboek Registratierechten,  zoals van 

toepassing op dit geschil,  bepaalt dat het bij artikel 44 van hetzelfde wetboek 
vastgesteld  recht  verlaagd  wordt  voor  de  verkopingen  van  de  eigendom  van 
woningen  waarvan  het  gebouwd  of  ongebouwd  kadastraal  inkomen  een  bij 
koninklijk besluit vast te stellen maximum niet overschrijdt.
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2. Artikel 54, derde lid, van voormeld wetboek, bepaalt dat de onder 2° van het 
voorgaande  artikel  bepaalde  vermindering  niet  toepasselijk  is  indien  de 
verkrijger of zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in volle of in blote eigendom, 
een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd 
en dat door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun 
bloedverwanten in de opgaande lijn is verkregen.

3. Onder een onroerend goed dat tot bewoning is bestemd wordt in het alge-
meen spraakgebruik een onroerend goed verstaan dat dient tot bewoning zonder 
dat vereist is dat het reeds effectief kan bewoond worden.

4. De appelrechters  stellen vast dat de verweerders  op het  ogenblik  van de 
aankoop van hun woning te Langdorp, een dakappartement in een appartements-
gebouw te Gent hadden aangekocht en dat dit appartement, gelet op de staat van 
afwerking van het appartementsgebouw, "geenszins vatbaar is voor bewoning op 
het ogenblik van de aankoop van het woonhuis".

5. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de verweerders niet 
onder de uitzonderingsbepaling van artikel 54, derde lid vielen, maar in aanmer-
king  kwamen  voor  het  verlaagd  tarief  van  voormeld  artikel  53,  2°,  verant-
woorden zij hun beslissing niet naar recht.

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.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.

15 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 589

1° KAMER - 16 oktober 2009

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - BURGERLIJKE 
ZAKEN - GERECHTELIJKE WOONPLAATS - WIJZIGING - GEEN MELDING - GEVOLG

2º WOONPLAATS - BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJKE WOONPLAATS - WIJZIGING - GEEN 
MELDING - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - TERMIJN - GERECHTELIJKE 
WOONPLAATS IN BELGIË - GEVOLG
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1º  en  2°  De  wijziging  van  de  gerechtelijke  woonplaats  van  een  partij  tijdens  de 
rechtspleging  heeft  daarop  geen  weerslag  zolang  die  partij  nalaat  de  griffie  en  de  
wederpartij daarvan op de hoogte te brengen1. (Art. 33, Ger.W.)

3º  De  appeltermijn  kan  niet  worden  verlengd  met  toepassing  van  artikel  55  van  het 
Gerechtelijk Wetboek wanneer de kennisgeving van een beslissing die genoemde termijn  
doet ingaan rechtsgeldig is gedaan aan de woonplaats van een partij zoals zij blijkt uit de 
rechtsplegingsstukken en wanneer die woonplaats in België is gelegen, aangezien die  
partij dan geacht wordt, in het kader van die rechtspleging, een woonplaats in België te  
hebben2. (Art. 55, Ger.W.)

(D. T. FORTIS BANK nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0212.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 februari 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21, 28, 32, 2°, 33, 35, 36, 38, 40, 46, §2, 48, 50, 57, 709, 747, §1, tweede 

en vijfde lid, 748, §2, tweede lid, 750, eerste lid en derde lid, in fine, 751, §1, tweede lid, 
792, tweede lid, 1034quater, 1048, 1051, 1646, 1648, 1649 en 1650 van het Gerechtelijk 
Wetboek;

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Hoewel  de  eiser  in  zijn  appelconclusie  aanvoerde  "dat  de  gerechtsbrief  waarbij  de 

beslaggriffie van de beschikking heeft kennisgegeven, aldus verstuurd is naar de Duray-
laan 64 te 1000 Brussel, terwijl (de eiser) al sinds 28 december 2001 niet meer op dat 
adres woonde (zie Map VI)  zoals blijkt  uit de bevolkingsregisters  van de stad Brussel 
(maar sinds 28 december 2001 heeft België verlaten heeft om zijn woonplaats te vestigen 
in 08540 Princeton (Verenigde Staten van Amerika), Ross Stevenson Circle 211, alwaar 
hij zijn echtgenote was gevolgd die toentertijd een opdracht als professor aan de universi-
teit van Princeton had aanvaard); dat, net zoals de deurwaarder die een betekening doet, 
de  griffie  vanzelfsprekend  het  rijksregister  van  natuurlijke  personen  moet  raadplegen 
voordat zij tot kennisgeving overgaat, teneinde zich ervan te vergewissen dat het adres dat 
voorkomt in de laatste schriftelijke conclusie nog altijd actueel is", oordeelt het bestreden 
arrest  dat  "de  partijen een geschil  hebben naar aanleiding van een proces-verbaal  van 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.589.
2 Ibid.
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rangregeling dat op 25 oktober 1996 is opgemaakt door notaris De Grave na de openbare 
en definitieve verkoping, op 26 juni 1996, van een villa in Watermaal-Bosvoorde die had 
toebehoord aan wijlen F.B. (en aan de tweede verweerster). Dat geschil, dat overeenkom-
stig artikel 1646 van het Gerechtelijk Wetboek tot de bevoegdheid van de beslagrechter 
behoort, gaf aanleiding tot een beslissing van de beslagrechter van 3 oktober 2002 waarbij 
de tegenspraak van de bank werd aangenomen en die van (de eiser) afgewezen. Overeen-
komstig artikel 1648, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek werd op 9 oktober 2002, 
door de griffier bij gerechtsbrief, van die beslissing kennisgegeven aan alle partijen en, 
voor tenuitvoerlegging, aan de notaris. Doordat het hoger beroep meer dan een maand na 
die kennisgeving is ingesteld, leidt (de eerste verweerster) daaruit, in hoofdzaak, af dat het 
niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid. Het wordt niet betwist dat de met toepassing 
van artikel  1648, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek gedane kennisgeving ertoe 
strekt  de  appeltermijn  te  doen ingaan  (Cass.,  6  januari  1989,  A.C.,  1988-89,  nr.  263; 
Cass., 26 mei 1977, J.T., 1978, 298)". Vervolgens beslist het dat het hoger beroep dat de 
eiser, die in de Verenigde Staten woonde op het het ogenblik van de kennisgeving van de 
beroepen  beschikking,  instelde  bij  verzoekschrift  van  6  december  2002,  laattijdig  en 
bijgevolg niet ontvankelijk was, wijst  het af en veroordeelt hem in de appelkosten van 
elke verweerder, dit om de onderstaande redenen:

"Tevergeefs voert (de eiser) aan dat: - hij reeds in december 2001 zijn woonplaats naar 
de Verenigde Staten had overgebracht en zich nadien in Zwitserland heeft gevestigd, wat 
de griffie uit het rijksregister had moeten opmerken alvorens de beslissing van de beslag-
rechter ter kennis te brengen - te meer nog daar zijn laatste procedurestuk dat wel degelijk 
gewag maakte van een woonplaats in België, dateerde van meer dan vijf  jaar vóór de 
uitspraak van de beroepen beslissing (...), - daar (de eiser) nagelaten heeft aan de tegen-
strever en aan de griffie zijn adreswijziging tijdens de rechtspleging mee te delen, hij zich 
niet mag beroepen op het feit dat de kennisgeving is gebeurd op zijn tijdens de rechtsple-
ging laatst bekende adres (Cass. 23 oktober 1992, A.C., 1991-92, nr. 688; Cass., 3 juni 
1988, A.C., 1988, nr. 608; Brussel 9 november 2001, J.T., 2002, 737; Luik, 6 november 
1996, Bull. INAMI 1997, 60; Fettweis, Manuel de procédure civile, nr. 222)".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  1051  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  luidt  als  volgt:  "De  termijn  om hoger 

beroep aan te tekenen is één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de 
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid". Krachtens het in 
die bepaling bedoelde artikel 792 wordt die kennisgeving,  voor de zaken opgesomd in 
artikel 704, eerste lid, alsook inzake adoptie, waarop dit geschil geen betrekking heeft, 
aan de partijen zelf gedaan. Dat schrijft artikel 1648, tweede lid, van dat wetboek ook 
voor, inzake rangregeling en inzake de regeling van de tegenzeggingen ter zake wanneer 
het bepaalt dat  "binnen vijftien dagen na de uitspraak (...)  de griffier  bij gerechtsbrief 
kennis(geeft) van het vonnis aan alle partijen en, voor tenuitvoerlegging, aan de notaris".

Het  kan  niet  worden  betwist  dat  artikel  57  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  luidens 
hetwelk, "tenzij de wet anders bepaalt, de termijn voor verzet, hoger beroep en voorzie-
ning in cassatie begint bij de betekening van de beslissing", voor de toepassing ervan op 
de kennisgeving, geen uitdrukkelijk afwijkende bepaling behoeft en dat het voldoende is 
dat die afwijking kan worden afgeleid uit die op de kwestieuze rechtspleging toepasselijke 
wetsbepalingen en dat uit het onderling verband tussen de artikelen 1648, 1649 en 1650 
van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de kennisgeving van de vonnissen en arresten 
betreffende geschillen over de rangregeling, die de griffier aan alle partijen moet doen en, 
voor tenuitvoerlegging, tevens moet doen aan de notaris, ertoe strekt de termijnen van alle 
rechtsmiddelen  te  doen  lopen.  De  kennisgeving  per  gerechtsbrief  is  in  het  bijzonder 
bedoeld om een snelle en goedkope rechtspleging mogelijk te maken en geldt in het kader 
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van de procedure van rangregeling of van evenredige verdeling, als betekening.
Wanneer de wetgever evenwel beroep doet op een vereenvoudigde en goedkope proce-

dure die de betekening kan vervangen, maar dezelfde gevolgen heeft als de betekening bij 
deurwaardersexploot, moet deze ook dezelfde voordelen bieden en aan de bestemmeling 
van de bedoelde akte op zijn minst dezelfde waarborgen bieden.

Het  zou  onaanvaardbaar  zijn  dat,  in  het  ene  geval,  aan  de  bestemmeling  van  een 
gerechtelijke akte die ertoe strekt rechtsgevolgen te doen ontstaan voor, meer bepaald, de 
rechtsmiddelen die hij mag instellen, teneinde zich ervan te vergewissen dat de beslissing 
die hem wordt tegengeworpen, zal worden herzien volgens de grieven die hij ertegen kan 
inbrengen en dat zijn zaak opnieuw zal worden onderzocht door een hogere rechter, de 
akte die hem "officieel" de hem betreffende beslissing ter kennis brengt enkel zou kunnen 
worden tegengeworpen als deze hem bij deurwaardersexploot zou worden betekend op de 
werkelijke en effectieve woonplaats op het tijdstip van de betekening. In dat geval is de 
gerechtsdeurwaarder verplicht de nodige controle inzake die woonplaats te doen, ook al 
ligt die in het buitenland, aangezien de akte wat dat betreft geen enkel rechtsgevolg heeft 
indien hij niet regelmatig is betekend aan de woonplaats die de geadresseerde werkelijk 
had op het ogenblik dat die akte werd opgemaakt.

Wanneer  daarentegen  de beslissing,  waartegen  op dezelfde  wijze  hoger  beroep kan 
worden ingesteld en die om identieke redenen wordt voorgelegd aan een appelrechter die 
jegens hem dezelfde bevoegdheden heeft, met kennisgeving gebeurt aan de partij aan wie 
zij nadeel berokkent, zou die partij niet dezelfde bescherming genieten louter en alleen 
omdat de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot werd vervangen door de kennisge-
ving door de griffie, met als gevolg dat de griffie, wanneer zij een dergelijke kennisgeving 
doet, niet zou dienen te controleren of het adres waarnaar zij de beslissing stuurt daadwer-
kelijk overeenstemt met de woonplaats van de geadresseerde, zodat de kennisgeving die 
wordt gedaan aan een adres dat niet overeenstemt met die woonplaats op het ogenblik van 
die kennisgeving en hem niet zal bereiken, niettemin tot gevolg zal hebben dat de aan die 
geadresseerde toegekende appeltermijn begint te lopen, louter en alleen omdat het adres 
van de kennisgeving dat was dat de geadresseerde vroeger in de rechtspleging als het zijne 
had opgegeven, zodat hij een "onachtzaamheid" zou hebben begaan door zijn wijziging 
van woonplaats niet te melden terwijl die zelfde onachtzaamheid zeker geen enkel gevolg 
zal hebben in het geval van een betekening, gelet op de verplichting voor de gerechtsdeur-
waarders om het adres te controleren.

Trouwens, terwijl artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere beslissing 
in kracht van gewijsde gaat zodra zij niet meer voor enig rechtsmiddel vatbaar is, onder-
werpen de artikelen 1048, inzake verzet, en 1051, inzake hoger beroep, onder voorbehoud 
van gevallen die met deze zaak geen verband houden (artikel 50, tweede lid), het verzet 
en het hoger beroep aan dezelfde termijnen, ongeacht de akte waardoor die termijn ingaat, 
waarbij  deze een maand bedraagt  vanaf  de betekening of de kennisgeving,  behoudens 
verlenging.

En, vooral luidt artikel 46, §2, eerste, tweede en derde lid, enerzijds, als volgt: "In de 
gevallen die de wet bepaalt, zorgt de griffier ervoor dat de kennisgeving bij gerechtsbrief 
geschiedt.  De gerechtsbrief wordt  door de postdienst ter hand gesteld aan de geadres-
seerde in persoon of aan diens woonplaats zoals bepaald in de artikelen 33, 35 en 39 van 
dat wetboek. De persoon aan wie de brief wordt ter hand gesteld, tekent het ontvangstbe-
wijs,  dat  door  de post  aan  de  afzender  wordt  teruggezonden.  Weigert  die  persoon te 
tekenen,  dan  maakt  de  postbeambte  van  die  weigering  melding  onderaan  op  het 
ontvangstbewijs. Ingeval de gerechtsbrief noch aan de geadresseerde in persoon noch aan 
diens woonplaats ter hand kan worden gesteld, laat de postbeambte een bericht achter dat 
hij is langsgekomen (...)",  en luidt,  anderzijds, ook artikel  57 als volgt:  "tenzij  de wet 
anders bepaalt, begint de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie bij 
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de betekening van de beslissing aan de persoon of aan de woonplaats, of, bij voorkomend 
geval, vanaf de afgifte of het achterlaten van het afschrift zoals vastgesteld is in artikel 37, 
38 en 40", terwijl overigens de artikelen 33, 35 en 39 van dat wetboek, die betrekking 
hebben op de betekeningen, waarnaar de bepalingen over de kennisgevingen uitdrukkelijk 
verwijzen, in hoofdzaak, als volgt luiden:

- artikel 33: "De betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte 
aan de geadresseerde zelf wordt ter hand gesteld (...)"

- artikel 35: "Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt 
zij aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de 
geadresseerde (...)"

- artikel 39: "Wanneer de geadresseerde (...) woonplaats heeft gekozen (...)"
Wanneer de kennisgeving van een rechterlijke  beslissing,  zoals hier,  in de plaats is 

gekomen van een betekening, blijft zij evenwel onderworpen aan de regels betreffende die 
betekening, en inzonderheid, moet de akte waarvan de kennisgeving moet gebeuren, "aan 
de persoon", of bij ontstentenis "aan de woonplaats" worden overhandigd. Die woonplaats 
mag niet op een andere manier worden begrepen naargelang het gaat om een betekening 
(daadwerkelijke  en  vooraf  gecontroleerde  woonplaats)  dan  wel  om een  kennisgeving 
(gerechtelijk bepaalde woonplaats en, bijgevolg,  de woonplaats zoals die is bepaald op 
grond van de door de partijen zelf verstrekte gegevens).

En wat ongetwijfeld geldt, zoals het arrest zegt, voor de kennisgevingen die in de loop 
van de rechtspleging via gerechtsbrief worden gedaan voor de instaatstelling, of die zelfs 
betrekking hebben op het appelverzoekschrift en de vermeldingen die het bevat, is kenne-
lijk niet van toepassing op de akten die, aangezien ze afkomstig zijn van de griffie van een 
gerecht die,  zoals de eiser staande hield, toegang heeft  tot het  rijksregister,  tot gevolg 
hebben, omdat ze aan de partij zelf kennisgeven van een beslissing waartegen een rechts-
middel kan worden ingesteld, dat de termijn van dat rechtsmiddel ingaat.

Een dergelijke kennisgeving kan slechts gebeuren aan de werkelijke woonplaats van de 
partij voor wie zij bestemd is en kan slechts uitwerking hebben en, in het bijzonder, de 
beroepstermijn  doen ingaan,  in  zoverre  zij  aan die  woonplaats  gebeurt  en niet  als  zij 
geschiedt aan het adres van de bestemmeling zoals dit uit de processtukken blijkt, zelfs als 
die bestemmeling tijdens het geding nagelaten heeft de wijzigingen mee te delen die op de 
woonplaats van invloed kunnen zijn; de griffie dient, wanneer zij aan een gedingvoerende 
partij  kennisgeeft  van de haar betreffende beslissing,  en wanneer  die kennisgeving tot 
gevolg heeft  dat de beroepstermijn ingaat, na te gaan, onder meer aan de hand van de 
gegevens  en  inlichtingen  van  het  rijksregister,  of  het  adres  waaraan  de  kennisgeving 
wordt gedaan overeenstemt met de woonplaats van die partij in de zin van de artikelen 33, 
35, 36, 39, 42, 46, 47 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door aan te nemen dat de kennisgeving van de beroepen beschikking op 9 oktober 
2002 rechtsgeldig was gedaan aan eisers adres zoals dat bleek uit vroegere akten van de 
rechtspleging, hoewel het overigens erkende dat genoemd adres, op het ogenblik waarop 
die kennisgeving  gebeurde,  niet  meer  overeenstemde  met  het  werkelijke  adres  van de 
eiser, en dat zij haar wezenlijke uitwerking had gehad, namelijk de appeltermijn te doen 
ingaan, omdat de eiser voordien zijn wijziging van woonplaats niet had gemeld, verant-
woordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat eisers hoger beroep, ingesteld op 6 
december  2002,  laattijdig en bijgevolg  niet-ontvankelijk  is  en  schendt  het  alle  in  het 
middel aangewezen bepalingen, en inzonderheid de artikelen 28, 33, 35, 42, 46, 57, 1051 
en 1648 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Tweede onderdeel
De beginselen betreffende de eerbiediging van het recht van verdediging en de correcte 
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behandeling van de zaak die worden  gewaarborgd  door  artikel  6  van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden verlenen de recht-
zoekende het recht om over voldoende tijd en faciliteiten te beschikken om zijn verweer 
voor te bereiden. Op dat recht zijn de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-
discriminiatie  en  het  evenredigheidsbeginsel  van  toepassing,  waarvan  de  eerbiediging 
wordt opgelegd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en dat recht wordt slechts 
daadwerkelijk gewaarborgd wanneer de rechtzoekende duidelijk wordt ingelicht over elke 
akte van de rechtspleging, hetgeen zich concretiseert door bij de overhandiging van een 
akte, substantiële vormvereisten in acht te nemen die garanderen dat de geadresseerde op 
ondubbelzinnige wijze zal worden geïdentificeerd en dat de akte hem daadwerkelijk zal 
worden overhandigd.

Het feit dat de rechtzoekende verschillend wordt behandeld naargelang van de wijze 
waarop de mededeling geschiedt, meer bepaald bij gerechtsdeurwaardersexploot en per 
gerechtsbrief,  is discriminatoir in de mate de kennisgeving niet dezelfde regels in acht 
neemt  die  moeten  waarborgen  dat  de  akte  die  ter  kennis  van  de  bestemmeling  moet 
worden gebracht, daadwerkelijk aan die bestemmeling zal worden overhandigd of, in elk 
geval, zal worden aangeboden op een plaats waar laatstgenoemde, op zijn minst wettelijk, 
wordt vermoed zich te bevinden en waar hij hoe dan kan worden aangetroffen: de beteke-
ning van het vonnis ten gevolge waarvan de appeltermijn ingaat,  moet, op straffe  van 
ongeldigheid van de betekening, indien zij niet kan worden gedaan aan de persoon zelf 
van de bestemmeling , worden gedaan aan diens woonplaats,  dit wil  zeggen de plaats 
waar de persoon volgens de vermeldingen van het bevolkingsregister zijn hoofdverblijf-
plaats heeft,  en die woonplaats  moet vooraf worden gecontroleerd door de optredende 
ministeriële ambtenaar, terwijl bij een kennisgeving van een gerechtelijke beslissing, die 
hetzelfde substantiële gevolg heeft, de geadresseerde die waarborg niet krijgt.

Het bestreden arrest beslist dat eisers beroep te laat is ingesteld en dat eiser vervallen is 
van het recht om hoger beroep in te stellen op grond dat de kennisgeving per gerechtsbrief 
die op 9 oktober 2002 is gedaan aan een adres dat al sinds 21 december 2001 niet meer 
overeenstemde met eisers woonplaats, geldig is gedaan en dat het niet de taak van de grif-
fier was om na te gaan of zulks het geval zou zijn geweest, terwijl die overhandiging van 
de  beslissing,  die  noch  aan  de  persoon,  noch  aan  de  gekozen  woonplaats  of  aan  de 
verblijfplaats van de eiser is geschied, de beroepstermijn niet zou kunnen hebben doen 
ingaan indien zij door een betekening bij deurwaardersexploot was gebeurd.

Bijgevolg schenden de artikelen 33, 35, 42, 46, 57, 1051 en 1648 van het Gerechtelijk 
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre ze de beroepstermijn doen 
ingaan vanaf de kennisgeving van de gerechtelijke beslissing indien zij niet gedaan werd 
aan  de  wettelijke  woonplaats  van  de  bestemmeling  van  de  gerechtsbrief  of  hem niet 
persoonlijk  is  overhandigd,  terwijl  de  betekening  van  die  zelfde  beslissing  slechts 
dezelfde  substantiële  uitwerking  zou  kunnen  hebben  indien  zij  op  zijn  minst  aan  die 
woonplaats  zou  gebeuren,  aangezien  de  gerechtsdeurwaarder  verplicht  is  daartoe  de 
nodige verificaties te doen en aan te tonen dat hij ze heeft gedaan. En daaruit volgt dat het 
bestreden  arrest  niet  naar  recht  heeft  kunnen  beslissen  dat  de  kennisgeving  van  de 
beroepen beslissing per gerechtsbrief aan een adres dat op dat ogenblik niet dat was van 
eisers woonplaats,  de appeltermijn heeft  kunnen doen ingaan en dat het  door de eiser 
ingestelde beroep laattijdig was (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen 
en, inzonderheid van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 28, 32, 33, 35, 40, inzonderheid eerste lid, 46, inzonderheid §2, 55, 57, 

1051, 1648, 1649 en 1650 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest dat eerst aanneemt, en hoe dan ook niet betwist, dat de eiser "vanaf 

december 2001 zijn woonplaats naar de Verenigde Staten had overgebracht en zich nadien 
in Zwitserland heeft gevestigd, hetgeen de griffie had moeten weten", en tevens erop wijst 
dat de eiser aanvoerde dat "de appeltermijn van een maand, in dit geval, met 80 dagen 
verlengd  moet  worden  overeenkomstig  artikel  55,  3°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
aangezien hij ten tijde van de betekening buiten Europa verbleef", hetgeen het arrest niet 
ontkent noch betwist, verklaart niettemin het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk 
en veroordeelt  hem in alle  appelkosten op grond  dat  "artikel  55 van  het  Gerechtelijk 
Wetboek de proceduretermijnen slechts verlengt wanneer de wet daarin voorziet. Dit is 
niet het geval wanneer het gaat om een tegenzegging tegen een ontwerp tot verdeling in 
het kader van een procedure van rangregeling en verdeling na een openbare verkoping 
van een onroerend goed en van het beroep tegen de beslissing van de beslagrechter die 
uitspraak doet over die betwistingen die met spoed moeten worden beslecht".

Grieven
Artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bevat de volgende algemene regel die geldt 

voor alle rechtsplegingen: "wanneer de wet bepaalt dat ten aanzien van de partij die in 
België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de termijnen 
die haar verleend werden dienen verlengd te worden, dan bedraagt die verlenging (...) 3° 
tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel (dan Europa) verblijft".

Het  arrest  neemt  aan  dat  de  eiser,  toen  het  bestreden vonnis  hem ter  kennis  werd 
gebracht, daadwerkelijk woonde en verbleef in de Verenigde Staten van Amerika,  een 
natie die niet tot Europa behoort.

Ook al mocht, tegen het eerste middel in, worden aangenomen dat de kennisgeving van 
het beroepen vonnis rechtsgeldig kon worden gedaan aan eisers adres in België, dat op dat 
ogenblik niet meer zijn werkelijke woon- en verblijfplaats was, neemt zulks in elk geval 
niet weg dat, aangezien het arrest erkende dat de eiser, op het tijdstip van de kennisge-
ving,  in  België  geen  woonplaats  meer  had,  maar  deze naar  de  Verenigde  Staten  van 
Amerika had overgebracht, de appeltermijn die hem krachtens de artikelen 55 en 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek was toegekend, honderdtwintig dagen bedroeg te rekenen 
van 9 oktober 2002, zodat zijn op 6 december ingediende appelverzoekschrift ontvanke-
lijk was.

Een andere beslissing hierover  zou trouwens  niet  mogelijk  zijn,  zoals het bestreden 
arrest beweert, omdat inzake rangregeling en tegenzegging tegen het ontwerp van verde-
ling, na een openbare verkoping die is gehouden om een onroerend goed waarop uitvoe-
rend beslag is gelegd, te gelde te maken, artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek niet van 
toepassing zou zijn omdat de bepalingen inzake de rangregeling niet uitdrukkelijk in die 
toepassing voorzien.

Niet alleen kan uit de loutere omstandigheid dat de regeling van de zwarigheden inzake 
rangregeling  spoed  vereist  niet  worden  afgeleid  dat  artikel  55  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek,  dat als algemene  regel  stelt  dat  de  procestermijnen worden  verlengd  als  de 
geadresseerde van de akte te ver in het buitenland woont, niet toepasselijk is maar, aange-
zien wordt aangenomen dat de beslissing van de rechter, welke voor het overige is onder-
worpen aan het gemeen recht van de rechtspleging, ook in dat geval vatbaar is voor hoger 
beroep, dat eveneens is onderworpen aan de gemeenrechtelijke regels van de rechtsple-
ging,  is wel  integendeel artikel  1051, derde lid,  van het Gerechtelijk Wetboek luidens 
hetwelk wanneer"een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, 
geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België (heeft), (...) de termijn 
van hoger beroep verlengd (wordt) overeenkomstig artikel 55" op de normale manier van 
toepassing. Het vierde lid van die bepaling preciseert overigens dat, als algemene regel, 
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"hetzelfde geldt wanneer één van de partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht 
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, in België geen woon- of verblijfplaats of 
geen gekozen woonplaats heeft".

De krachtens  artikel  55 van  het  Gerechtelijk  Wetboek vastgestelde  regels  zijn  dus, 
wegens de artikelen 46, 50, 57, 1051, 1648, 1649 en 1650 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van  toepassing  op  alle  procedures  en  inzonderheid  op  de  rechtsmiddelen  die  kunnen 
worden ingesteld tegen de gerechtelijke beslissingen, behoudens uitdrukkelijke afwijking, 
hetgeen hier niet het geval is.

Waaruit volgt dat het arrest, dat aanneemt dat de eiser, toen hem op 9 oktober 2002 van 
de  beroepen  beslissing  werd  kennisgegeven,  in  de  Verenigde  Staten  van  Amerika 
woonde, maar beslist dat het door die eiser op 6 december 2002 ingestelde hoger beroep 
niettemin onontvankelijk was wegens laattijdigheid, de in het middel aangewezen bepa-
lingen  en inzonderheid de artikelen  55,  1051,  1648 en volgende  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel in zijn geheel
De wijziging van de gerechtelijke woonplaats van een partij tijdens een rechts-

pleging heeft geen weerslag op die rechtspleging zolang die partij nalaat dat aan 
de griffie en aan de tegenpartij te melden. Bijgevolg kunnen, zolang die melding 
niet is gebeurd, de betekening en desgevallend, de kennisgeving van het vonnis 
die de appeltermijn doen ingaan, rechtsgeldig worden gedaan op de voormalige 
woonplaats van de partij op wie de wijziging betrekking heeft, zoals zij blijkt uit 
de stukken van de rechtspleging. 

Het middel dat volledig van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de door de eiser voorge-

stelde prejudiciële vraag te stellen, die uitgaat van een in rechte verkeerde opvat-
ting  dat  de  betekening  van  een  beslissing  de  appeltermijn  slechts  kan  doen 
ingaan als het adres waarop de gerechtsdeurwaarder die beslissing betekent de 
wettelijke woonplaats van de geadresseerde is.

Tweede middel
Wanneer de kennisgeving van een beslissing die de appeltermijn doet ingaan 

rechtsgeldig is gedaan aan de woonplaats van een partij zoals zij  blijkt uit de 
stukken van de rechtspleging en wanneer die woonplaats in België is gelegen, 
wordt die partij geacht, in het kader van die rechtspleging, een woonplaats in 
België  te  hebben.  De  appeltermijn  kan  bijgevolg  niet  worden  verlengd  met 
toepassing van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel, ook al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg 
niet ontvankelijk.

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

16 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever:  de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 590

1° KAMER - 16 oktober 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING 
VAN DE AANSLAG — ALLERLEI - INDICIAIRE AFREKENING - GEZINSUITGAVEN - 
GEGEVENS

Het  arrest  verantwoordt  zijn  beslissing  niet  naar  recht,  wanneer  het  oordeelt  dat  de 
administratie, om het vermoede bedrag van de gezinsuitgaven vast te stellen teneinde de 
indiciaire afrekening van de eisers te bepalen, mag steunen op "de tussendrempel van 
de inkomsten" bepaald in artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, terwijl de 
tekenen  of  indiciën  moeten  voortvloeien  uit  de  persoonlijke  toestand  van  de 
belastingplichtigen en niet uit gegevens die daarmee geen verband houden1.  (Artt. 340 
en 341, W.I.B. 1992)

(G. e.a; T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld:
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, §1, en 15 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 uitgevaardigd ter 

uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum en van artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voornoemd besluit 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 februari 1985;

- de artikelen 340 en 341 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna 
WIB);

- artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep neemt in hoger beroep kennis van het beroep van de eisers tegen de 

beslissing van de gewestelijk directeur te Luik van 7 augustus 2003 die, om de belastbare 
grondslag te verantwoorden die in aanmerking is genomen met toepassing van artikel 341 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.590.
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WIB 1992, aan de aangegeven inkomsten van het jaar 1997 (aanslagjaar 1998) en aan de 
aangegeven  inkomsten  van het jaar 1998 (aanslagjaar  1999) gezinskosten  heeft  toege-
voegd die op forfaitaire wijze respectievelijk werden vastgesteld op 698.544 frank en op 
712.530 frank, met toepassing van het koninklijk besluit ter uitvoering van de organieke 
wet  van  8  juli  1976  betreffende  de  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn  en 
bovendien bij de aangegeven inkomsten van het jaar 1998 (aanslagjaar 1999) de aankoop-
prijs (kosten inbegrepen)  van een onroerend goed heeft  gevoegd dat de eisers hebben 
aangekocht in juli 1997 (3.234.000 frank) na aftrek van het bedrag van de lening die is 
aangegaan om die aankoop te financieren (2.500.000 frank), zijnde een netto-uitgave van 
734.000 frank en de vaststelling van de gezinskosten heeft verantwoord met toepassing 
van een koninklijk besluit ter uitvoering van de organieke wet betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn door het bestaan in deze zaak van concrete indiciën 
van een hogere gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, namelijk: voor het 
jaar 1998, de aankoop van het onroerend goed met eigen middelen ten belope van 734.000 
frank;  voor  het  jaar  1998,  een  toename  van  het  vermogen  door  de  aankoop  van  de 
aandelen van de vennootschap Soldo-Rama en de schuldvordering tegen die vennoot-
schap; voor de twee jaren was het gezin samengesteld uit de eisers en een jong kind, 

het hof van beroep neemt tevens kennis van de conclusie waarin de eisers in hoofdzaak 
aanvoerden dat de forfaitaire vaststelling van de gezinsuitgaven op grond van het besluit 
tot uitvoering van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn arbitrair was, zodat de op die grondslag vastgestelde litigieuze aanslagen nietig 
waren, zoals de eerste rechter had aangenomen; dat bovendien de concrete gegevens die 
in de beslissing van directeur worden aangevoerd om die wijze van vaststelling te staven 
van de gezinsuitgaven,  eigen middelen bevatten die de eisers hebben gebruikt voor de 
aankoop van een onroerend goed (734.000 frank)  die trouwens in aanmerking worden 
genomen  als  specifieke  indicie  van  gegoedheid  en  dat  men  deze  daarboven  niet  in 
aanmerking mag nemen als bestanddeel van de gezinsuitgaven, zoniet ontstaat een dubbel 
geboekte post; dat met betrekking tot de netto kostprijs van de aankoop van het onroerend 
goed in juli 1997, uit een door de eisers overgelegd stuk blijkt dat zij voorafgaandelijk aan 
die aankoop, in juni en juli 1997, twee maal geld van hun spaarrekening hebben afge-
haald: respectievelijk 200.000 frank en 305.000 frank die moesten dienen om een deel van 
de kosten van die aankoop te dekken, 

het hof van beroep verwerpt  vervolgens,  bij het bestreden arrest,  het beroep van de 
eisers met betrekking tot de het feit dat de op een forfaitair  bedrag van 698.544 frank 
geraamde gezinsuitgaven en de netto-uitgave voor de aankoop van een onroerend goed 
(734.000 frank) bij de belastbare inkomsten van het aanslagjaar 1998 werden gevoegd en 
tot het feit dat 712.530 frank gezinsuitgaven bij de belastbare inkomsten van het aanslag-
jaar 1999 werden gevoegd.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"M.b.t. de gezinsuitgaven heeft de eerste rechter ten onrechte geoordeeld dat de admini-

stratie op arbitraire wijze te werk was gegaan", dat "het in deze zaak voor de fiscus moge-
lijk  was  om  rekening  te  houden  met  concrete  gegevens:  de  gezinssamenstelling,  de 
aankoop van een onroerend goed die volgens de (eisers) gedeeltelijk met eigen middelen 
werd gefinancierd, het bezit van ten minste één auto, de mogelijkheid voor de echtgenoten 
om opnieuw voldoende spaargeld bijeen te zamelen om een in 2002 ingeschreven nieuwe 
auto te kopen met daarenboven geldafhalingen van meer dan 500.000 frank. Hieruit volgt 
dat de administratie in dergelijke volstrekt bijzondere omstandigheden mocht verwijzen 
naar de tussendrempel van de inkomsten, bedoeld in het koninklijk besluit van 18 februari 
1985 die dus blijkbaar  niet in aanmerking is genomen bij ontstentenis van enig ander 
bekend feit, zoals de (eisers) in conclusie aanvoeren.

Het maakt weinig uit dat de administratie die motivering niet reeds heeft aangevoerd 
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toen zij het wijzigingsbericht verstuurde, welk bericht slechts het beginpunt was van de 
onderhandelingen tussen haar en de (eisers) zodat, in deze zaak, artikel 346 WIB 1992 
niet is geschonden.

Het  maakt  eveneens  weinig  uit  dat  sommige  van  de hierboven  vermelde  gegevens 
bovendien nog als dusdanig in aanmerking komen als posten van de indiciaire afrekening. 
De verwijzing naar de omvang van de gezinsuitgaven vormt geen dubbel geboekte post, 
maar  biedt  gewoon  de  mogelijkheid  om  concrete  gegevens  te  vermelden  op  grond 
waarvan kan worden verantwoord dat die gezinsuitgaven niet strikt tot het bestaansmi-
nimum beperkt blijven (...).

Wat de aankoop van een onroerend goed betreft,  impliceert  de  vermelding van  dat 
argument door de administratie in het kader van het oorspronkelijk wettelijke vermoeden 
dat zij geniet, niet dat zij in deze zaak verplicht zou zijn in te stemmen met de door de 
geldopnames van de spaarrekening gevormde verantwoording waarvoor de bewijslast op 
de (eisers) rust. In de omstandigheden van de zaak is het niet omdat zij aanvoeren dat er 
korte tijd vóór de aankoop overschrijvingen met een onbekende bestemming zijn uitge-
voerd  dat  ze  aantonen  dat  de  van  een  spaarrekening  gedebiteerde  bedragen  voor  die 
aankoop  zouden  hebben  gediend  (...).  De  overgelegde  documenten  zijn  in  deze  zaak 
ontoereikend om te overwegen dat de (eisers) het op hen rustende bewijs leveren. Het feit 
alleen dat zij houders zijn van een spaarrekening is in deze context onvoldoende, ook al is 
die rekening na de teboekstelling van de twee voornoemde overschrijvingen een creditre-
kening gebleven".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 14, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, gewijzigd door het in 

de aanhef van het middel aangewezen koninklijk besluit van 18 februari 1985, kan door 
het OCMW geen verhaal worden uitgeoefend tegen de onderhoudsplichtige wiens belast-
baar inkomen van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin over de uitoefening 
wordt beslist, het volgende bedrag niet overschrijdt: zijnde 400 000 frank, verhoogd met 
70 000 frank per persoon ten laste, voor hetgeen de terugvordering betreft van de kosten 
voor ziekenhuisopname of huisvesting; zijnde 500.000 frank, vermeerderd met 70.000 per 
persoon ten laste voor hetgeen de terugvordering betreft van kosten van het bestaansmi-
nimum of van de maatschappelijke dienstverlening. Het verhaal is beperkt tot het bedrag 
dat het voornoemd belastbaar inkomen te boven gaat. Luidens artikel 15 van hetzelfde 
koninklijk besluit zijn de voornoemde bedragen gekoppeld aan de spilindex 125,00 (rang 
51) van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 
1971. Ze zullen opnieuw worden berekend op 1 januari van elk jaar door de coëfficiënt 
1,02  erop  toe  te  passen,  die  het  verschil  in  rang  aangeeft  tussen  de  in  het  vorig  lid 
vermelde spilindex en die welke op voornoemde datum is bereikt.

De  bedragen  van  de  belastbare  inkomsten  waarin  die  reglementering  voorziet,  zijn 
beduidend hoger dan het bestaansminimum bedoeld in de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een bestaansminimum en in de wijzigingsbesluiten die uitge-
vaardigd zijn krachtens artikel 2, §1, van die wet.

Krachtens artikel 340 WIB 1992 kan de administratie feitelijke vermoedens hanteren 
als bewijs  van de tekenen  of  indiciën van gegoedheid  die zij  voor  de toepassing van 
artikel 341 WIB 1992 aanvoert.

Het  bestreden arrest  steunt  op  "de  tussendrempel  van  de  inkomsten  bepaald  in  het 
besluit van 18 februari 1985" (lees: het besluit van 9 mei 1984 gewijzigd bij het besluit 
van 18 februari  1985) om het  vermoede  bedrag van de gezinsuitgaven  vast  te  stellen 
teneinde de indiciaire afrekening van de eisers te bepalen met toepassing van artikel 346 
WIB 1992, en aldus hanteert het bestreden arrest een vermoeden dat noch een wettelijk 



2378 HOF VAN CASSATIE 16.10.09 - Nr. 590 

vermoeden (de aangevoerde regels waarin hogere bedragen dan het bestaansminimum zijn 
vastgesteld hebben immers niets te maken met de indiciaire afrekening met toepassing 
van artikel 346 WIB 1992), noch een feitelijk vermoeden is, namelijk een gevolgtrekking 
die de rechter afleidt  uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit (artikel 
1349 van het Burgerlijk Wetboek) terwijl de toepassing van de voornoemde reglemente-
ring geen verband houdt met een aan de eisers eigen bekend feit.

De overweging van het bestreden arrest volgens welke "het in deze zaak voor de fiscus 
mogelijk was om rekening te houden met concrete gegevens" is irrelevant, daar de indici-
aire  afrekening niet  is  vastgesteld  op grond van concrete  door  het  arrest  aangevoerde 
gegevens en daar die concrete gegevens de door de administratie in aanmerking genomen 
en door het arrest bekrachtigde bedragen niet verantwoorden.

Het arrest schendt bijgevolg alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen.
Tweede onderdeel
Doordat het bestreden arrest de bepaling van het bedrag van de gezinsuitgaven van 

1997 verantwoordt door de netto-uitgave voortvloeiend uit de aankoop van een onroerend 
goed in 1997 en het bovendien aanneemt dat die netto-uitgave wordt  gevoegd bij  het 
belastbaar inkomen van de eisers van 1997 als specifieke indicie van een hogere gegoed-
heid dan die welke uit de aangegeven inkomsten blijkt, hanteert het twee maal hetzelfde 
gegeven bij de bepaling van de indiciaire afrekening van de eisers en schendt het bijge-
volg artikel 346 WIB 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Blijkens de stukken waarop het  Hof vermag acht te slaan heeft  het geschil 

betrekking op de belastingaanslag van de eisers volgens in artikel 341 van het 
Wetboek van  de inkomstenbelastingen  1992 bedoelde  tekenen  en  indiciën  en 
heeft  de administratie met betrekking daartoe de gezinsuitgaven op forfaitaire 
wijze bepaald met toepassing van een  koninklijk  besluit  van 9 mei  1984 dat 
uitgevaardigd is ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 
augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 
100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, waarbij voornoemd besluit werd gewijzigd door 
een koninklijk besluit van 18 februari 1985.

Artikel  341, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
bepaalt  dat,  behoudens  tegenbewijs,  de  raming  van  de  belastbare  grondslag, 
zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, mag worden gedaan 
volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan 
uit de aangegeven inkomsten.

De tekenen of indiciën moeten voortvloeien uit de persoonlijke toestand van 
de belastingplichtigen en niet uit gegevens die daarmee geen verband houden.

Het arrest dat oordeelt dat de administratie, om het vermoede bedrag van de 
gezinsuitgaven vast te stellen teneinde de indiciaire afrekening van de eisers te 
bepalen, mag steunen op "de tussendrempel van de inkomsten" bepaald in artikel 
14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, dat enkel ertoe strekt de bedragen 
te bepalen onder welke het OCMW geen enkele invordering mag doen, schendt 
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de artikelen 341 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 1349 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Het eerste middel en het tweede onderdeel van het tweede middel hoeven niet 

onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

16 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 591

1° KAMER - 16 oktober 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - AFKOMST 
EN AARD VAN DE BEZITTINGEN - WETTELIJK VERMOEDEN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

2º BEWIJS — BELASTINGZAKEN — VERMOEDENS - WETTELIJKE VERMOEDENS - 
INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - TEKENEN EN INDICIËN VAN GEGOEDHEID - 
AFKOMST EN AARD VAN DE BEZITTINGEN - WETTELIJK VERMOEDEN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - 
BELASTINGVERHOGING - WIJZIGINGSBERICHT - MOTIVERING

1º en 2° Het wettelijk vermoeden van artikel 247 W.I.B. 1964 houdt in dat de administratie 
bij  de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst  noch de aard van de 
bezittingen op grond waarvan een indiciaire  taxatie  is  verantwoord,  niet  dient  aan te 
tonen en bijgevolg die bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 
W.I.B. 1964 bedoelde bijzondere categorieën van inkomsten1. (Art. 247, W.I.B. 1964)

3º  Het  wijzigingsbericht  waarmee  een  belastingverhoging  wordt  gemeld,  moet, 
overeenkomstig  artikel  109  van  de  wet  van  4  augustus  1986  houdende  fiscale 
bepalingen, met redenen omkleed zijn2. 

(H. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.591.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR F.08.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 mei 2007 gewezen door het 

hof van beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 6 (zoals het werd gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 

december 1986), 78, 93 (zoals die beide artikelen van toepassing waren op het aanslagjaar 
1988) en 247, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (hierna 
Wetboek van de inkomstenbelastingen).

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt eerst vast dat de eiser op 14 januari 1988, bij zijn terugkeer uit 

het  Groothertogdom  Luxemburg  aan  de  Belgisch-Luxemburgse  grens  door  een  team 
douaniers in het bezit werd aangetroffen van, onder meer, een naamloos overzicht van 
bankvermogens  die  op  13  januari  1988  werden  geraamd  op  een  beurswaarde  van 
11.462.040 frank;  dat de administratie  der directe belastingen geoordeeld heeft  dat  de 
eiser en zijn echtgenote eigenaar waren van die vermogens en dat ze tekenen of indiciën 
vormden die wezen op een hogere gegoedheid dan die welke bleek uit hun aangegeven 
inkomsten van het jaar 1987; dat, na de opeenvolgende inkohiering van twee aanslagen 
die nietig werden verklaard,  de eerste door het hof van beroep en de tweede  door de 
gewestelijk directeur, er een derde aanslag in de personenbelasting van het aanslagjaar 
1988 in augustus 1998 met een verhoging van 50 pct.  volgens de wijzigingsprocedure 
ingekohierd werd ten name van de eiser en van de nalatenschap van zijn echtgenote die 
intussen overleden was; dat voor die aanslag, op een bezwaar van de eiser, gedeeltelijk 
ontheffing werd verleend bij beslissing van de gewestelijk directeur der belastingen en dat 
hij behouden bleef op een belastbare grondslag van 11.462.040 frank, welk bedrag werd 
beschouwd als inkomsten van onbepaalde oorsprong die werden geraamd naar de tekenen 
of indiciën waaruit een hogere gegoedheid bleek dan uit de aangegeven inkomsten, met 
een verhoging van 20 pct. op het gedeelte van de aanslag ten name van de eiser; dat de 
eerste rechter het beroep van de eiser tegen die aanslag heeft verworpen.

Het hof van beroep neemt kennis van het appelverzoekschrift waarin de eiser in hoofd-
zaak,  subsidiair,  aanvoerde  dat  de  administratie,  als  zij  beweert  dat  de  waarde  op 11 
januari  1988  van  de  effecten  die  vermeld  stonden  op  het  bankoverzicht  inkomsten 
uitmaken, zij moet "aantonen, eventueel door vermoedens, om welk soort inkomsten het 
ging, aangezien het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorziet in verschillende stel-
sels naargelang van de verschillende categorieën van belastbare inkomsten"; dat "slechts 
bepaalde onroerende inkomsten ('beroepsmatige' huurgelden) en de beroepsinkomsten van 
de belastingschuldige (maar niet die van zijn partner) gezamenlijk belast worden";  dat 
"het in deze zaak uiteraard niet gaat om gezamenlijk belastbare onroerende inkomsten, en 
(dat)  noch  (de  eiser)  noch  zijn  echtgenote  -  hetgeen  de  administratie  niet  betwist  - 
beroepsinkomsten  hadden  tijdens  het  litigieuze  aanslagjaar;  (dat)  de  'gezamenlijke' 
aanslag bijgevolg zeker niet kan worden verantwoord (...)".
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Bij het bestreden arrest  oordeelt  het  hof van beroep dat de litigieuze aanslag in de 
personenbelasting die ten name van de eiser en van de nalatenschap van zijn echtgenote is 
ingekohierd tegen het progressieve belastingtarief per schijf, verantwoord is en verwerpt 
het, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, het beroep van de eiser tegen 
de beslissing van de directeur die voor de voornoemde aanslag slechts ten dele ontheffing 
had verleend.

Het arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"Het  Hof van Cassatie heeft  in zijn meest  recente rechtspraak,  waarbij  het hof zich 

volledig aansluit, beslist dat de inkomsten die door indiciën aan het licht gekomen zijn, 
niet  vermoed worden  beroepsinkomsten  te  zijn,  maar  dat  de  belastingadministratie  de 
oorsprong van  de inkomsten  dient  te  bewijzen.  Behoudens bewijs  van  hun specifieke 
oorsprong, worden die inkomsten geacht belastbare netto-inkomsten te zijn in de zin van 
artikel  6  van  het  WIB 1992 waarvan  de oorsprong over  het  overige  onbepaald blijft. 
Wanneer de oorsprong van die inkomsten niet bepaald kan worden, moet worden uitge-
gaan van de regel dat het gewone stelsel van aanslag wegens zijn primauteit toepassing 
dient te vinden (zie Cass., 22 oktober 2004, T.F.R., 2004, p. 367 e.v.)".

Grieven
Artikel 247, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen luidt als volgt: 

"Behoudens tegenbewijs mag de raming van de belastbare grondslag (...) worden gedaan 
volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten".

Krachtens die bepaling worden de gegevens die tekenen of indiciën zijn waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, vermoed voort te 
komen uit belastbare inkomsten van dat tijdperk.

Dat wettig vermoeden toont de aard van die inkomsten niet aan. In het bijzonder volgt  
uit voornoemd artikel  247 niet dat de belastbare inkomsten die in aanmerking worden 
genomen op grond van het vastgestelde indiciair tekort, vermoed worden voort te komen 
uit een beroepsactiviteit.

Indien de administratie aan het gezamenlijk belastbare inkomen tegen het progressief 
tarief per schijf belastbare inkomsten wil toevoegen waarvan zij het bestaan enkel dankzij 
het wettelijk vermoeden van artikel 247 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
heeft vastgesteld, dient zij het bewijs te leveren, desnoods door feitelijke vermoedens, dat 
die inkomsten deel uitmaken van die welke krachtens de bepalingen van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen moeten worden samengevoegd en onderworpen aan de perso-
nenbelasting tegen voornoemd belastingtarief.

Krachtens artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zijn er in de perso-
nenbelasting  slechts  vier  categorieën  belastbare  inkomsten:  inkomsten  uit  onroerende 
goederen; inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen; bedrijfsinkom-
sten  en  diverse  inkomsten.  In  tegenstelling  tot  sommige  inkomsten  uit  onroerende 
goederen en tot beroepsinkomsten, die in de algemene regel zijn inbegrepen in het geza-
menlijk belastbaar inkomen tegen het progressief tarief per schijf bedoeld in artikel 78 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zijn de roerende inkomsten en de diverse 
inkomstem afzonderlijk belastbaar tegen niet progressieve tarieven ( artikel 93 Wetboek 
van de inkomstenbelastingen).

Noch artikel 6, noch artikel 247 van voornoemd Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
noch enige andere bepaling van de belastingwet staat toe dat inkomsten "van onbepaalde 
oorsprong",  worden onderworpen aan de personenbelasting tegen het progressief tarief 
per schijf, bedoeld in artikel 78 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen aangezien 
artikel 6 van het wetboek niet in die categorie voorziet.
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In deze zaak ontkent het arrest niet dat, zoals de eiser aanvoerde, hij noch zijn echtge-
note in de loop van het jaar 1987 een beroepsactiviteit  uitoefenden. Bijgevolg kon het 
arrest  niet  naar  recht  beslissen  dat  de  toepassing  van  de  personenbelasting  tegen  het 
gemeenrechtelijk tarief verantwoord was louter en alleen omdat de krachtens artikel 247 
van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  vermoede  inkomsten  van  "onbepaalde 
oorsprong" waren (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepa-
lingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen.
Aangevochten beslissingen
Na de vaststellingen die worden vermeld in de aanhef van het eerste middel verwerpt 

het arrest het beroep van de eiser in zoverre dit ertoe strekte, subsidiair, de ingekohierde 
belastingverhoging van 20 pct. nietig te doen verklaren.

Het arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"(De eiser) is van oordeel dat die verhogingen nietig zijn daar ze in het wijzigingsbe-

richt niet  met  redenen werden omkleed (...).  (De verweerder)  voert  terecht aan dat de 
belastingverhoging niet  in een wijzigingsbericht  van de aangifte  dient medegedeeld  te 
worden en dat geen enkele wettelijke of verordende bepaling de administratie verplicht 
dat vóór de inkohiering te melden".

Grieven
Eerste onderdeel
In zijn appelverzoekschrift hield de eiser, subsidiair, staande dat "de verhogingen nietig 

zijn daar ze in het wijzigingsbericht niet met redenen werden omkleed; dat de ambtenaar 
immers  weliswaar  de toepasselijke  wetsbepaling  vermeld  heeft,  hetgeen  in  rechte  een 
geldige motivering is, maar geen enkele feitelijke motivering heeft  opgegeven voor de 
keuze van het toegepaste verhogingspercentage".

In tegenstelling tot wat het arrest vermeldt, hield de eiser niet staande dat de verho-
gingen vóór de inkohiering moeten worden gemeld, maar dat de in het wijzigingsbericht 
aangekondigde verhogingen daarin zowel in rechte als in feite een afdoende motivering 
moeten krijgen.

Door  om de  voornoemde  reden te  beslissen dat  de  toegepaste  verhoging  wettig  is, 
antwoordt  het  arrest  niet  op de  conclusie  van  de  eiser  of  geeft  daarop,  althans,  geen 
afdoend antwoord (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Artikel  109 van  de wet  van 4 augustus  1986 houdende fiscale  bepalingen  luidt  als 

volgt:
"Telkens  wanneer  een  belastingadministratie  aan  een  belastingplichtige  een  bericht 

zendt,  waarbij  hem een administratieve  boete wordt  opgelegd,  vermeldt  dit  bericht de 
feiten die de overtreding opleveren en de verwijzing naar de toegepaste wet- of verorde-
ningsteksten, en geeft de motieven op die gediend hebben om het bedrag van de boete 
vast te stellen".

Die bepaling geldt  voor  de administratie  der directe belastingen wanneer  zij  in een 
wijzigingsbericht aankondigt dat zij een belastingverhoging wil opleggen.

Bijgevolg kon het arrest  niet naar recht de ingekohierde verhoging geldig verklaren 
zonder na te gaan, zoals de eiser in zijn appelverzoekschrift daarom vroeg, of het wijzi-
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gingsbericht waarin de belastingverhoging werd aangekondigd, in deze zaak een motive-
ring bevatte die beantwoordt aan het voorschrift van die bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel  247 van het  Wetboek van de inkomstenbelastingen  (1964),  dat  van 

toepassing is op het geschil, bepaalt dat de raming van de belastbare grondslag, 
zowel  voor rechtspersonen  als voor natuurlijke personen,  behoudens tegenbe-
wijs, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad 
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

Krachtens  die  bepaling  worden  de  uitgaven,  bestedingen,  investeringen  en 
toenamen  van  vermogen  vastgesteld  tijdens  een  belastbaar  tijdperk,  die  zijn 
aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit  een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, geacht, behoudens tegenbewijs, voort te 
komen uit de belastbare inkomsten.

Dat wettelijk vermoeden houdt in dat de administratie bij de bepaling van de 
belastbare grondslag noch de afkomst noch de aard van de bezittingen op grond 
waarvan een indiciaire taxatie is verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg die 
bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 van dat wetboek 
bedoelde bijzondere inkomstencategorieën.

Na te hebben vastgesteld dat de eiser aan een grenspost in het bezit was aange-
troffen van een naamloos overzicht van bankvermogens, oordeelt het arrest dat 
die  vermogens  tekenen  en  indiciën  vormen  waaruit  een  hogere  graad  van 
gegoedheid blijkt dan uit zijn aangegeven inkomsten.

Het vermeldt  dat "behoudens bewijs van hun specifieke oorsprong,  (...)  die 
inkomsten  geacht  (worden)  belastbare  netto-inkomsten  te  zijn  in  de  zin  van 
artikel 6 waarvan de oorsprong over het overige onbepaald blijft".

Aldus verantwoordt  het  arrest  naar  recht  zijn beslissing dat op de eiser het 
gewone stelsel van aanslag tegen het progressief tarief per schijf mocht worden 
toegepast.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Artikel  109  van  de  wet  van  4  augustus  1986 houdende  fiscale  bepalingen 

bepaalt dat, telkens wanneer een belastingadministratie aan een belastingplich-
tige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt opgelegd, 
dat bericht de feiten vermeldt die de overtreding opleveren en de verwijzing naar 
de toegepaste wet- of verordeningsteksten, en de motieven opgeeft die gediend 
hebben om het bedrag van de boete vast te stellen. 

Die geldt eveneens voor de belastingverhogingen.
Het arrest  oordeelt  dat de administratie terecht een belastingverhoging heeft 

toegepast, maar nalaat na te gaan of het wijzigingsbericht, waarin de toepassing 
van de verhoging  werd  gemeld,  met  redenen  was omkleed,  zoals  voornoemd 
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artikel 109 vereist. 
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de belasting-

verhogingen.
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 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 Luik.

16 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 592

1° KAMER - 16 oktober 2009

1º OPENBARE ORDE - INKOMSTENBELASTINGEN - VENNOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING 
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN - BEDRIJFSVERLIEZEN - EXTRALEGALE PENSIOENRESERVE - 
MISKENNING VAN EEN REGEL VAN OPENBARE ORDE - TEGENWERPELIJKHEID AAN DE 
BELASTINGADMINISTRATIE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSVERLIEZEN - EXTRALEGALE PENSIOENRESERVE - MISKENNING VAN EEN REGEL 
VAN OPENBARE ORDE - TEGENWERPELIJKHEID AAN DE BELASTINGADMINISTRATIE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSVERLIEZEN - EXTRALEGALE PENSIOENRESERVE - MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 
- AFTREKBAARHEID

1º  en  2°  De  administratie  kan  vorderen  dat  een  rechtshandeling  haar  niet  wordt 
tegengesteld,  wanneer  die  rechtshandeling,  ter  ontwijking  van  belastingen,  een 
rechtsregel van openbare orde schendt1. (Artt. 1165 en 1321, B.W.)

3º De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen worden aangemerkt als aftrekbare  
beroepskosten als ze inherent  zijn  aan de uitoefening van het  beroep,  d.w.z.  dat  ze 
noodzakelijkerwijs moeten betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit2. (Artt. 49, 

1 Cass., 5 maart 1999, AR F.95.0104.N,  AC, 1999, nr. 134. Er dient opgemerkt dat het Hof in de 
oorspronkelijk Nederlandstalige versie de bewoordingen "ter ontwijking" gebruikt, die in het Frans 
werden vertaald door "en vue d'éluder".
2 Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F en F.01.0079, AC, 2003, nrs. 367 en 369.
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53 en 183, W.I.B. 1992)

(CENTRALE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE PEINTURE nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 31 oktober 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 48, inzonderheid eerste lid, 49, 52, 5°, 60 en 183 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 2, §3, 6°, 3, §1 en 3, 9, §2, en 83 van de wet van 9 juli 1975 betreffende 

de controle der verzekeringsondernemingen (die bepalingen, zoals ze werden gewijzigd, 
artikel 2, §3, 6°, door de wet van 19 juli 1991, artikel 3, §1, door het koninklijk besluit 
van 8 januari 1993, artikel 3, §3, door het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, artikel 
9,  §2,  door de wet  van 19 juli  1991 en artikel  83 door het koninklijk  besluit  van 12 
augustus 1994);

- de artikelen 1321 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk derden de gevolgen moeten ondergaan die 

niet-geveinsde overeenkomsten hebben op het vermogen van de contractanten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast, op eigen redenen en met verwijzing naar de vaststellingen 

van de eerste rechter, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders 
van de eisende vennootschap op 20 juni 1995 beslist heeft om vanaf die datum een extra-
legale  pensioenvoorziening  aan  te  leggen  teneinde  aldus  aan elk  lid  van  de raad van 
bestuur  dat  daadwerkelijk  en  permanent  een  functie  uitoefent,  aan  de  afgevaardigde-
bestuurder  alsook  aan  de  directeurs  en  de  hogere  kaderleden  voor  wie  de  wetgeving 
betreffende de bijdragen van de bestuurders en zelfstandigen is toegepast, wanneer zij de 
pensioenleeftijd zullen hebben bereikt na ten minste vijf jaar activiteit in het bedrijf, het 
recht  op  een  extralegaal  pensioen  te  garanderen  waarbij  zeker  de  minimumbedragen 
zullen worden uitgekeerd die zijn vastgesteld in een bij de beslissing gevoegde tabel; dat 
de eiseres naar aanleiding van die beslissing met drie personen die behoren tot de voor-
noemde  categorieën  overeenkomsten  heeft  gesloten  die  de  uitvoering  vormen  van  de 
beslissing van de algemene vergadering; dat de financiering van die pensioenen vanaf 20 
juni 1995 gebeurd is aan de hand van een groepsverzekering maar dat de eiseres, voor de 
voorafgaande periode een bijkomende verbintenis  is  aangegaan jegens de betrokkenen 
teneinde het vooropgestelde bedrag van 5.000.000 frank te bereiken op de pensioenleef-
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tijd veeleer dan een eenmalige zogenaamde "inhalings"storting te doen bij een verzeke-
ringsmaatschappij; dat zij gelet op die verbintenis een voorziening van 7.560.000 frank in 
haar  jaarrekeningen  op  31  december  1995  heeft  aangelegd  en  dat  bedrag  heeft  afge-
trokken van haar belastbare winst van het aanslagjaar 1996 als waarschijnlijke kosten met 
toepassing van artikel  48 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; dat de 
administratie de aftrek van die voorziening heeft geweigerd en het bedrag van die voor-
ziening als niet-aanvaarde uitgave heeft belast,

vervolgens  beslist  het,  in  essentie,  dat  de  pensioenverbintenis  die  de  eiseres  heeft 
aangegaan en waarvoor zij een voorziening heeft aangelegd, onwettig is krachtens de wet 
van 19 juli 1991 die de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen heeft gewijzigd,

en verwerpt het, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, het beroep van 
de eiseres dat ertoe strekt de litigieuze aanslag nietig te doen verklaren.

Het  arrest  baseert  die  beslissing  op  eigen  redenen  "en  op  de  niet-andersluidende 
redenen" van de eerste rechter, namelijk:

1. De pensioenkosten vloeien voort uit de tijdens het belastbare tijdperk gesloten over-
eenkomst waarbij de eiseres een pensioen aan haar bestuurders belooft, en ze drukken dus 
normaal op de resultaten van het belastbare tijdperk aangezien ze het gevolg zijn van een 
alsdan voorgekomen gebeurtenis in de zin van artikel 25 van het uitvoeringsbesluit van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

2. "Het bezwaar (van de verweerder tegen de aftrek van de litigieuze voorziening) heeft 
in werkelijkheid te maken met de kwestie of handelingen die een regel van openbare orde 
schenden al dan niet aan de belastingadministratie kunnen worden tegengeworpen, gelet 
op de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens welke 'de appelrechters die oordelen 
dat een overeenkomst van overdracht van een apotheek tegen een door de partijen over-
eengekomen prijs aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen gelet op de schending 
van  een regel  die  de openbare  orde aanbelangt  en gevolgen  heeft  op fiscaal  vlak,  de 
verbindende kracht van de overeenkomsten en de regel van de tegenwerpelijkheid van de 
overeenkomsten niet schenden'";

3. "Het is niet voldoende te argumenteren (a) dat de voorziening geboekt werd en dat 
de fiscus alleen al door die met de werkelijkheid overeenstemmende boeking gebonden 
zou zijn, temeer daar het mogelijk blijft dat een dergelijke voorziening volledig conform 
de wet kan worden aangelegd ten voordele van een welbepaalde persoon, zoals de admini-
stratie trouwens vermeldt" en (b) "dat de schending van de verzekeringswet [...] niet zou 
kunnen leiden tot de schending van de belastingwet, bij gebrek aan uitdrukkelijke bepa-
ling in die zin. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie mag de administratie 
aanvoeren dat een akte haar niet kan worden tegengeworpen wanneer deze een regel van 
openbare orde schendt, hetgeen ontgetwijfeld het geval is van de belastingwet (Cass., 5 
maart 1999, A.C., 1999, nr. 134)".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 die op de 

vennootschappen van toepassing zijn (artikel 183), worden als beroepskosten aangemerkt 
"pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen die ter uitvoe-
ring van een contractuele verbintenis worden toegekend aan gewezen personeelsleden of 
hun rechtverkrijgenden;" (artikel 52, 5°) "op voorwaarde dat ze worden toegekend aan 
personen die vroeger bezoldigingen hebben genoten waarop de wetgeving betreffende de 
sociale zekerheid van de werknemers of van de zelfstandigen is toegepast, of aan de recht-
verkrijgenden van die personen, in zover ze niet meer bedragen dan" bepaalde grenzen 
(artikel 60, dat, met betrekking tot de grenzen van de aftrek, verwijst naar artikel 52, 3°,  
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b), en 59); die pensioenen of toelagen zijn bijgevolg als beroepskosten aftrekbaar van de 
belastbare winst (artikel 49); "(...) onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, worden 
vrijgesteld" de voorzieningen voor kosten die door ondernemingen worden geboekt "om 
het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang 
zijnde  gebeurtenissen  waarschijnlijk  zijn"  (artikel  48),  d.w.z.  wanneer  "de  kosten,  ter 
bestrijding waarvan de voorzieningen bestemd zijn, uiteraard aftrekbaar zijn als beroeps-
kosten en geacht worden normaal op de uitslagen van (het belastbare tijdperk) te drukken" 
(artikel 24, 1°, besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92). 
Voor de toepassing van laatstgenoemde regel worden geacht normaal op de uitslagen van 
het belastbare tijdperk te drukken, onder meer "de kosten die het gevolg zijn van de in dat 
tijdperk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of van alsdan voorgekomen gebeurtenissen" 
(artikel 25 uitvoeringsbesluit). Het arrest oordeelt, met verwijzing naar de niet-anderslui-
dende redenen van de eerste rechter, dat, in deze zaak, de litigieuze voorziening beant-
woordt aan laatstgenoemde voorwaarde (reden weergegeven supra, 1).

Wanneer het arrest verklaart dat de administratie mag "aanvoeren dat een akte haar niet 
kan worden tegengeworpen wanneer deze een regel van openbare orde schendt, hetgeen 
ontgetwijfeld het geval is van de belastingwet" oordeelt het impliciet dat de verbintenis 
van de eiseres om aan drie bestuurders een aanvullend pensioen te betalen de belastingwet 
schendt en grondt het zijn beslissing op die reden dat de litigieuze voorziening niet kan 
worden afgetrokken met toepassing van de voormelde bepalingen van de belastingwet, 
terwijl,  integendeel, als men op die bepalingen voortgaat, de litigieuze voorziening wel 
degelijk aftrekbaar was van de belastbare winst van de eiseres van het aanslagjaar 1996. 
Het arrest schendt dus de in de aanhef aangewezen bepalingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en van het voornoemd uitvoeringsbesluit ervan.

Het arrest dat bovendien op grond van een motivering volgens welke de verbintenis van 
de eiseres om aan haar bestuurders aanvullende pensioenen te betalen een schending ople-
vert van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, beslist dat 
die verbintenis de belastingwet schendt, baseert zich op een tegenstrijdige of althans duis-
tere  motivering  hetgeen  gelijkstaat  met  een gebrek  in  de redengeving  (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Er wordt op het arrest geen kritiek uitgeoefend in zoverre het oordeelt dat de pensioen-

verbintenis die de eiseres jegens drie bestuurders is aangegaan en waarvoor zij een voor-
ziening heeft aangelegd, onwettig is krachtens de wet van 19 juli 1991 die de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen heeft gewijzigd.

Sinds de inwerkingtreding van die wet moeten de particuliere voorzorgsinstellingen die 
binnen  de  onderneming  zijn  opgericht,  voor  de  toepassing  van  die  wet,  worden 
beschouwd als verzekeringsondernemingen (artikelen 2, §3, 6°, en 9, §2, van de wet van 9 
juli 1975, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991). Die particuliere voorzorgsinstellingen 
die in de schoot van een onderneming zijn opgericht, moeten binnen een bepaalde termijn 
de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk of van een onderlinge verze-
keringsvereniging (artikel 9, §2, tweede lid, voornoemde wet) en mogen hun activiteit in 
die  nieuwe  vorm  niet  uitoefenen  indien  ze  daartoe  niet  vooraf  door  de  Koning  zijn 
gemachtigd (artikel  3, §1, voornoemde wet,  zoals het is gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 12 augustus  1994).  De bestuurders en de met  de effectieve leiding belaste 
personen die als verzekeraar  verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot in België 
gelegen risico's sluiten of pogen te sluiten zonder dat de onderneming krachtens deze wet 
gemachtigd is om zo'n activiteit uit te oefenen, kunnen strafsancties oplopen (artikel 83, 
voornoemde wet, zoals het is gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 augustus 1994).

De  overeenkomsten  die  een  niet-gemachtigde  verzekeringsonderneming  sluit,  zijn 
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nietig maar indien de verzekeringnemer de overeenkomst te goeder trouw heeft gesloten, 
is de onderneming gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die zij heeft aange-
gaan (artikel 3, §3, voornoemde wet, zoals het is gewijzigd door het koninklijk besluit van 
12 augustus 1994). De nietigheid van de met schending van de wet aangegane verbinte-
nissen is dus niet absoluut zodat de wet ongetwijfeld van dwingend recht maar niet van 
openbare orde is.

Het arrest ontkent niet dat noch de voornoemde wetgeving noch de belastingwetgeving 
bepalen dat de schendingen van de voornoemde wetgeving ook nog aanleiding zouden 
kunnen geven tot fiscale sancties of gevolgen op fiscaal vlak zouden kunnen hebben.

Het arrest ontkent evenmin dat de boeking van de litigieuze voorziening met de werke-
lijkheid overeenstemt, zoals de eiseres staande hield (reden van de eerste rechter, hier-
boven vermeld onder 1).

Overigens volgt niet uit de vaststellingen van het arrest dat, indien de eiseres de verbin-
tenis is aangegaan om een aanvullend pensioen te betalen en een voorziening heeft aange-
legd voor de periode vóór 20 juni 1995 "veeleer dan een eenmalige zogenaamde "inha-
lings"storting te doen bij een verzekeringsmaatschappij", zij dat heeft gedaan teneinde een 
fiscale last te ontwijken of te beperken (wat trouwens niet het geval kon zijn, aangezien de 
daartoe betaalde groepsverzekeringspremies krachtens artikel 52, 3°, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 als beroepskosten hadden kunnen worden afgetrokken).

Volgens de bewoordingen echter van het arrest van het Hof van Cassatie van 5 maart 
1999 (A.C., nr. 134) waarnaar het bestreden arrest verwijst, kan "het bestuur (...) vorderen 
dat een rechtshandeling hem niet wordt tegengeworpen wanneer door die rechtshandeling 
een rechtsregel van openbare orde, ter ontwijking van belastingen wordt  geschonden". 
Wanneer het arrest die motivering citeert, verzwijgt het echter het laatste lid van die zin 
(reden van het bestreden arrest weergegeven supra, 3). De eerste rechter had net hetzelfde 
gedaan in andere bewoordingen (reden weergegeven supra, 2).

Dat laatste deel van de zin is echter van wezenlijk belang om de draagwijdte van dat 
precedent te bepalen.

In de veronderstelling dat het door het arrest van het Hof van 5 maart 1999 vermelde 
beginsel gevolgd moet worden (zie desbetreffend derde onderdeel), moet toch nog worden 
vastgesteld dat in deze zaak uit de vaststellingen van de bodemrechters niet volgt dat de 
eiseres met de bedoeling een fiscale last te ontwijken of te beperken verkoos de verbin-
tenis aan te gaan om aan haar bestuurders een aanvullend pensioen te betalen veeleer dan 
een groepsverzekering te sluiten. Bovendien volgt uit voornoemd artikel 3, §3, van de wet 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen dat die bepalingen ongetwijfeld 
van dwingend recht maar niet van openbare orde zijn. Bijgevolg, door te beslissen dat de 
door de eiseres aangegane verbintenis en de boeking van de litigieuze voorziening niet 
aan de verweerder kunnen worden tegengeworpen zonder vast te stellen dat die verbin-
tenis geveinsd zou zijn en zonder vast te stellen dat die verbintenis zou zijn aangegaan om 
belastingen te ontwijken (het enige geval dat binnen het toepassingsbereik valt van het 
beginsel dat door het arrest van het Hof van Cassatie van 5 maart 1999 wordt gesteld en 
waarop het arrest zich baseert), schendt het arrest bijgevolg de artikelen 1321 en 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek en miskent  het het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk 
derden de gevolgen moeten ondergaan die niet-geveinsde overeenkomsten hebben op het 
vermogen van de contractanten.

Bovendien, indien het arrest impliciet oordeelt dat de wet betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen  van  openbare  orde  is,  in  zoverre  zij  de  niet-gemachtigde 
ondernemingen verbiedt pensioenverbintenissen aan te gaan, schendt het de in de aanhef 
van het middel aangewezen bepalingen van die wet, en inzonderheid artikel 3, §3.

Derde onderdeel
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Ook al zouden de toepassingsvoorwaarden van het door het arrest van het Hof van 
Cassatie van 5 maart 1999 vermelde beginselen in deze zaak vervuld zijn - quod non -, 
dan nog had het hof van beroep niet naar recht kunnen beslissen dat de verbintenis van de 
eiseres om haar bestuurders een aanvullend pensioen te betalen en de daarmee gepaard 
gaande boeking van de litigieuze voorziening niet aan de administratie kunnen worden 
tegengeworpen.

De omstandigheid dat een overeenkomst wordt gesloten met schending van een bepa-
ling van openbare orde die geen verband houdt met de belastingwet teneinde een fiscale 
last te ontwijken of te beperken impliceert niet dat die overeenkomst geveinsd is: veinzing 
van een overeenkomst onderstelt,  per definitie,  dat de partijen een schijnovereenkomst 
opmaken en overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te doen door middel 
van een andere en geheim gebleven overeenkomst, tegenbrief genaamd. 

De fiscus, ook al is hij een derde ten aanzien van de door de belastingplichtige verrichte 
handelingen, moet de gevolgen op het vermogen van de belastingplichtige ondergaan van 
de  overeenkomsten  die  laatstgenoemde  heeft  gesloten,  mits  die  overeenkomsten  niet 
geveinsd zijn: die overeenkomsten kunnen aan de fiscus worden tegengeworpen ook al 
hebben ze als enige doel de fiscale last te beperken. Dit geldt ook voor overeenkomsten 
die op verzoek van een van de partijen nietig kunnen worden verklaard, zolang die nietig-
verklaring niet is gebeurd; in dit geval was de eiseres bovendien wettelijk verplicht haar 
verbintenissen na te komen jegens die begunstigden ervan die ter goede trouw zijn (artikel 
3, §3, van de in de aanhef van het middel aangewezen wet van 9 juli 1975).

Bijgevolg,  ook al was de door het arrest nietig geachte pensioenverbintenis gesloten 
met schending van een bepaling van openbare orde teneinde een fiscale last te beperken of 
te ontwijken - quod non -, dan nog had het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat die 
pensioenverbintenis en de litigieuze voorziening niet aan de fiscus konden worden tegen-
geworpen  (schending  van  de  artikelen  1321 en  1165 van  het  Burgerlijk  Wetboek  en 
miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  krachtens  hetwelk  derden  de  gevolgen 
moeten ondergaan die niet-geveinsde overeenkomsten hebben op het vermogen van de 
contractanten).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 9, §2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991;
- de artikelen 49, 53,  1°,  60 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992.
Aangevochten beslissingen
Nadat het arrest de vaststellingen heeft gedaan die in het eerste middel worden vermeld 

en,  in essentie te hebben beslist  dat de door de eiseres aangegane pensioenverbintenis 
waarvoor zij een voorziening heeft aangelegd, onwettig is krachtens de wet van 19 juli 
1991 die de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
heeft gewijzigd, verwerpt het, met bevestiging van de beslissing van eerste rechter, het 
beroep van de eiseres dat ertoe strekt de litigieuze aanslag nietig te doen verklaren.

Het arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen slechts als aftrekbare beroepskosten 

worden  aangemerkt  als  ze  inherent  zijn  aan de uitoefening  van  het  beroep  en  als  ze 
betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit (...);

In dit geval heeft (de eiseres) een verboden verzekeringsactiviteit uitgeoefend, zodat het 
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verwerpen (...) van de aangelegde voorziening die niet kon zijn aangelegd om bedrijfsuit-
gaven te dekken, verantwoord is".

Grieven
Uit de vaststellingen van het arrest en uit die van de eerste rechter waarnaar het arrest 

verwijst,  blijkt  dat  de  eisende  vennootschap  zich jegens  verscheidene  bestuurders  die 
daadwerkelijke  en  permanente  functies  uitoefenen  ertoe  verbonden  heeft  hun  een 
pensioen te betalen aanvullend op het wettelijk pensioen wanneer zij de pensioensgerech-
tigde leeftijd zullen hebben bereikt.

Een dergelijke overeenkomst vormt een verbintenis om een uitgestelde vergoeding te 
betalen aan de bestuurders die deze genieten en vormt geen verzekeringsovereenkomst. 
De verzekeringsovereenkomst is immers "een overeenkomst, waarbij een partij, de verze-
keraar, zich tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere 
partij, de verzekeringnemer, ertoe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te 
leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het 
geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet" (artikel 1, 
A, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst,).

Wanneer de wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, sinds zij werd 
gewijzigd door de wet van 19 juli 1991, bepaalt dat de binnen een onderneming opge-
richte particuliere voorzorgsinstellingen "als verzekeringsondernemingen beschouwd (...) 
(moeten) worden", dan is dit uitsluitend "voor de toepassing van (de voornoemde) wet" 
(artikel 9, §2, van de voornoemde wet van 9 juli 1975, gewijzigd bij de wet van 19 juli 
1991).

De verbintenis om bezoldigingen te betalen aan de bestuurders en aan de personeels-
leden door wier toedoen een handelsvennootschap een maatschappelijke activiteit uitoe-
fent, valt binnen haar maatschappelijk doel, ook al gaat het om uitgestelde bezoldigingen 
die voortvloeien uit een verbintenis om een op het wettelijk pensioen aanvullend pensioen 
te betalen.

De omstandigheid dat de wijze waarop dat aanvullend pensioen wordt gefinancierd, de 
bepalingen  van  de  wetgeving  betreffende  de  controle  der  verzekeringsondernemingen 
schendt, impliceert niet dat de eiseres buiten het kader van haar maatschappelijk doel is 
getreden door de verbintenis aan te gaan om die pensioenen te betalen.

De aftrek van de kosten die voortkomen uit ongeoorloofde verrichtingen die gedaan 
zijn in het kader van de professionele activiteit is slechts uitgesloten wanneer de wet zulks 
bepaalt, hetgeen het geval is voor de "geldboeten met inbegrip van transactionele geld-
boeten,  verbeurdverklaringen  en straffen van alle aard" zelfs  als  deze moeten worden 
gedragen door een belastingplichtige in diens hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke 
persoon  van  een  aangestelde  (artikel  53,  6°,  Wetboek  van  de  inkomsten-belastingen 
1992).

Aangenomen dat de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992, samen gelezen met artikel 183 van dat wetboek, de aftrek van de kosten van 
de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid doen afhangen van de voorwaarde dat die 
kosten " inherent zijn aan de uitoefening van het beroep" van de vennootschap, in die zin 
dat ze betrekking moeten hebben op een activiteit die binnen het maatschappelijk doel van 
die vennootschap valt, dan is die voorwaarde zeker vervuld met betrekking tot de bezoldi-
gingen van de bestuurders van de vennootschap, ongeacht hoe ze worden toegekend.

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen oordelen dat de eiseres "een verzeke-
ringsactiviteit heeft uitgeoefend" (schending van de bepalingen van de in de aanhef van 
het  middel  aangewezen  wetten  van  25 juni  1992 en 9 juli  1975),  en evenmin  dat  de 
verbintenissen van de eiseres om aanvullende pensioenen te betalen en de daartoe door 
haar aangelegde  voorzieningen niet  "inherent  aan het beroep" zijn en geen betrekking 
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hebben op de maatschappelijke activiteit van de eiseres doordat de eiseres de bepalingen 
van de wet op de controle der verzekeringsondernemingen heeft geschonden (schending 
van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 49, 53, 1°, 
en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
De administratie kan vorderen dat een rechtshandeling haar niet wordt tegen-

gesteld, wanneer die rechtshandeling, ter ontwijking van belastingen, een rechts-
regel van openbare orde schendt.

Het arrest beslist, zonder op dat punt te worden tegengesproken, dat de eiseres 
de pensioenvoorziening heeft  aangelegd met schending van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gewijzigd bij de 
wet van 19 juli 1991.

Het oordeelt dat "de aangelegde voorziening niet behoorde tot een van de in 
artikel 48 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde catego-
rieën van voorzieningen", dat de eiseres "tevergeefs aanvoert dat de schending 
van de verzekeringswet, die zij niet ontkent, niet kan leiden tot de schending van 
de belastingwet, bij gebrek aan uitdrukkelijke bepaling in die zin", en dat uit de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat de administratie mag vorderen dat 
een akte haar niet wordt tegengeworpen wanneer deze een regel van openbare 
orde schendt.

Het  arrest  dat  aldus  niet  vaststelt  dat  de  eiseres  de  belasting  heeft  willen 
ontwijken, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat de litigieuze voorzie-
ningen niet aan de administratie kunnen worden tegengeworpen.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Tweede middel
De  uitgaven  van  een  handelsvennootschap  kunnen  worden  aangemerkt  als 

aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, 
d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs moeten betrekking hebben op de maatschappe-
lijke activiteit.

Het arrest stelt vast dat de eiseres beslist heeft "een extralegale pensioenvoor-
ziening aan te leggen teneinde aldus aan elk lid van de raad van bestuur dat daad-
werkelijk en permanent een functie uitoefent, aan de afgevaardigde-bestuurder 
alsook aan de directeurs en de hogere kaderleden voor wie de wetgeving betref-
fende de bijdragen van de bestuurders en zelfstandigen is toegepast (...) het recht 
op een extralegaal pensioen, te garanderen" en dat de eiseres "een groepsverze-
kering heeft  gesloten voor de 'toekomst'  en een pensioenfonds van 7.560.000 
frank  heeft  aangelegd,  ter  inhaling  van  het  verleden,  met  het  oog  op  het  'te 
bereiken doel (5.000.000 frank per lid van de raad van bestuur)'".

Uit het feit dat de wijze waarop die aanvullende pensioenen worden gefinan-
cierd, de bepalingen schendt van de wetgeving betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen volgt niet dat de eiseres buiten het kader van haar maat-
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schappelijk doel is getreden door de verbintenis aan te gaan die pensioenen aan 
haar bestuurders en aan haar personeelsleden te betalen.

Het arrest dat oordeelt dat de door de eiseres aangelegde voorziening om het 
extralegaal  pensioen  van  haar  bestuurders  en  personeelsleden  niet  kan  zijn 
aangelegd om bedrijfsuitgaven te dekken omdat de eiseres een verboden verze-
keringsactiviteit heeft uitgeoefend, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing 
om die voorziening te verwerpen

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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

16 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 593

3° KAMER - 19 oktober 2009

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - TOEKENNING RUSTPENSIOEN - NATIONALE WETGEVING - 
INVLOED OP BEDRAG GEZINSPENSIOEN - GEMEENSCHAPSRECHT - DOELSTELLING VAN HET 
VERDRAG - VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VRIJ VERKEER 
VAN WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEID - PENSIOENEN - WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - 
INVLOED OP BEDRAG GEZINSPENSIOEN - GEVOLG

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - EUROPEES 
SOCIAAL RECHT - VERORDENING (E.G.) NR. 883/2004 VAN 29 APRIL 2004 - COÖRDINATIE 
SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSELS - PENSIOENEN - WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - INVLOED OP 
BEDRAG GEZINSPENSIOEN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Er bestaat een benadeling van de communautaire werknemer die hem ervan 
kan weerhouden zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen wanneer die werknemer een 
minder voordelig alleenstaandenpensioen ontvangt en geen gezinspensioen, enkel en  
alleen doordat rekening wordt gehouden met het krachtens de wetgeving van een ander  
land van de Europese Gemeenschap aan zijn echtgenoot toegekende pensioen, hoewel  
die laatste uitkering verlaagd werd met het bedrag van het eigen pensioen dat aan die 
werknemer krachtens de wetgeving van diezelfde staat is toegekend1. (Art. 5, §1, eerste 
lid en §8, K.B. 23 dec. 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 
26  juli  1996  tot  modernisering  van  de  sociale  zekerheid  en  tot  vrijwaring  van  de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenen; Artt. 39 en 42, E.G.-Verdrag)

1 Zie de deels strijdige conclusie van het openbaar ministerie.



Nr. 593 - 19.10.09 HOF VAN CASSATIE 2393 

(R.V.P. T. H.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier :
1. Situering   

Verweerder is van Nederlandse nationaliteit. Op grond van de Nederlandse Algemene 
Ouderdomswet  werd  aan  de  echtgenote  van  verweerder,  toen  zij  65  jaar  werd,  een 
pensioen toegekend,  bestaande uit  een eigen AOW-pensioen en een toeslag voor  haar 
partner die nog geen 65 jaar was. Toen verweerder zelf de leeftijd van 65 jaar bereikte, 
verviel de toeslag bij het pensioen van de echtgenote. Vanaf dat moment genoten beide 
echtgenoten elk een AOW-pensioen waarvan de gezamenlijke  hoegrootheid gelijk was 
aan het oorspronkelijk pensioen dat aan de echtgenote van verweerder werd toegekend.

In België werd aan verweerder een rustpensioen als alleenstaande toegekend, nu het 
pensioenrecht van zijn echtgenote in Nederland in aanmerking werd genomen.

De  appelrechters  achten  dergelijke  regelgeving  strijdig  met  het  Europees 
Gemeenschapsrecht.

2. Bespreking.   
2.1. Het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de wet van 26 juli 

1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenen bepaalt in Hoofdstuk III (de pensioenberekening), afdeling 1 (het 
rustpensioen)  artikel  5  dat  het  rustpensioen  per  kalenderjaar  wordt  in  aanmerking 
genomen ten belope van 75 ten honderd voor de werknemers van wie de echtgenoot:

- elke beroepsarbeid behalve die door de Koning toegestaan, heeft gestaakt;
- geen van de vergoedingen of uitkeringen bedoeld in artikel 25 van het K.B. nr. 50 

geniet;
- geen rust- en overlevingspensioen en geen als dusdanig geldende uitkeringen geniet, 

toegekend krachtens dit besluit, krachtens de wet van 20 juli 1990, krachtens het konink-
lijk besluit nr. 50, krachtens een Belgische wettelijke regeling, krachtens een regeling van 
een vreemd land of krachtens een regeling toepasselijk op het personeel van een volken-
rechterlijke instelling

§8 van dit artikel bepaalt dat het genot in hoofde van één van de echtgenoten, van één 
of meer rust- en overlevingspensioenen of als zodanig geldende uitkeringen, toegekend 
krachtens een regeling van een vreemd land, geen beletsel vormt voor de toekenning aan 
de andere echtgenoot van een rustpensioen berekend met toepassing van §1, eerste lid a 
van dit  artikel  (het gezinspensioen)  voor  zover  het globale  bedrag van bovenbedoelde 
pensioenen en van de als zodanig geldende uitkeringen van de eerstgenoemde echtgenoot 
kleiner  is  dan  het  verschil  tussen  de  bedragen  van  het  rustpensioen  van  de  andere 
echtgenoot, respectievelijk berekend met toepassing van §1, eerste lid, b) van dit artikel. 

Evenwel wordt in dat geval het totale bedrag van bovenbedoelde pensioenen en van de 
als zodanig geldende uitkeringen van eerstgenoemde echtgenoot in mindering gebracht op 
het bedrag van het rustpensioen van de andere echtgenoot.

2.2. De problematiek die thans aan de orde is, weliswaar in licht gewijzigde vorm, is 
niet  nieuw,  noch  voor  uw  Hof2,  noch  voor  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
gemeenschap.

In eerdere zaken werd de problematiek belicht van de migrerende werknemer die geniet 
van een Belgisch rustpensioen aan gezinstarief,  maar zich geconfronteerd ziet met een 
verlaging tot een pensioen aan een minder voordelig tarief voor alleenstaanden op het 
ogenblik  dat  aan  de  niet-werkende  echtgenote  een  eigen  Nederlands  AOW pensioen 
wordt toegekend.

2 Zie o.a. Cass., 6 oktober 2003, AR S.03.0009.N, AC 2003, nr. 480.



2394 HOF VAN CASSATIE 19.10.09 - Nr. 593 

2.2.1. Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak Van Munster (C-165/91) bij arrest van 
5 oktober 1994 dat het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale wettelijke 
regeling  die  een  gezinspensioen  toekent  aan  een  werknemer  wiens  echtgenoot  elke 
beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend voordeel geniet, 
maar  hem  een  minder  voordelig  “alleenstaandenpensioen”  toekent  wanneer  zijn 
echtgenoot een pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet en dit zonder onderscheid 
van toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van andere lidstaten.

Dit  houdt  in  dat  zowel  de  Belgische  wettelijke  bepalingen  als  de  Nederlandse  in 
overeenstemming bevonden worden met  het Europees gemeenschapsrecht.  Deze regels 
kunnen  evenwel  in  combinatie  met  elkaar  tot  situaties  leiden  die  een  belemmering 
betekenen voor het vrij verkeer van werknemers. 

Het  Hof  van  justitie  oordeelde  dat  het  in  dat  geval  de  nationale  rechter  is  die  de 
nationale bepalingen dient te interpreteren in het licht van het gemeenschapsrecht en moet 
nagaan  of  de  nationale  wetgeving  kan  geïnterpreteerd  worden  conform  de 
gemeenschapswetgeving.

2.2.2. In de zaak Engelbrecht (C-262/97) oordeelde het Hof van Justitie bij arrest van 4 
mei 1999 dat het recht van vrij verkeer van werknemers kan belemmerd worden indien 
een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt verminderd enkel en 
alleen doordat rekening gehouden wordt met de krachtens de wetgeving van een andere 
lidstaat aan zijn echtgenote toegekende soortgelijke uitkering, hoewel de toekenning van 
die uitkering geen verhoging van het gezinsinkomen teweegbracht en anderzijds gepaard 
ging met een verlaging met hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer 
krachtens de wetgeving van diezelfde lidstaat ontvangt.

Indien  de  nationale  rechter  het  nationale  recht  onmogelijk  overeenkomstig  het 
gemeenschapsrecht  kan  interpreteren,  is  de  nationale  rechter  verplicht  het 
gemeenschapsrecht toe te passen en de nationale bepaling buiten toepassing te laten.

2.2.3. Dit is wat de appelrechters hebben gedaan.
In voorliggende zaak stelden de appelrechters vast dat het niet in betwisting is dat het 

Nederlands AOW – pensioen dat aan de niet- werkende echtgenote van verweerder werd 
toegekend  in  het  kader  van  de  Belgische  wet  moet  beschouwd  worden  als  een 
“rustpensioen of een als dusdanig geldend voordeel toegekend krachtens de regeling van 
een vreemd land” zoals bedoeld in artikel 5.

Zij  oordeelden  evenwel  dat  artikel  5,  §1  en  8  van  het  koninklijk  besluit  van  23 
december 1996 niet kon toegepast worden omwille van strijdigheid met de beginselen van 
Europees recht en buiten toepassing diende verklaard te worden.

Eiser  stelt  dat  de  appelrechters  ten  onrechte  tot  dit  besluit  kwamen  nu  het  in 
voorliggende zaak niet ging over de situatie waarin verweerder reeds een sociaal voordeel 
had dat door de gecombineerde toepassing van twee wetgevingen verminderd werd of 
teloorging, maar dat het ging over een eerste toekenning van een sociaal voordeel en er 
dus geen sprake is van een verminderen of teloorgaan van een genoten sociaal voordeel.

Het is inderdaad zo dat de echtgenote van verweerder reeds een AOW uitkering genoot 
vooraleer  aan  verweerder  zelf  een  Belgisch  rustpensioen  werd  uitgekeerd.  Toen 
verweerder  een  rustpensioen  genoot  werd  dit  onmiddellijk  op  het  tarief  voor 
alleenstaanden bepaald. Er is dus strikt genomen geen verlaging van het gezinstarief naar 
het tarief voor alleenstaanden gebeurd.

De vraag rijst evenwel of ook deze situatie geen aanleiding geeft tot een belemmering 
van het vrij verkeer van werknemers.

Waar het Hof van Justitie in het onder 2.2.1. vermeld arrest Van Munster van 5 oktober 
1994 weliswaar enerzijds oordeelde dat het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een 
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nationale wettelijke  regeling die een gezinspensioen toekent aan een werknemer wiens 
echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend 
voordeel  geniet,  maar  hem  een  minder  voordelig  “alleenstaandenpensioen”  toekent 
wanneer  zijn  echtgenoot  een  pensioen  of  als  zodanig  geldend  voordeel  geniet  en  dit 
zonder onderscheid van toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van andere 
lidstaten, werd anderzijds gesteld dat de toepassing van een nationale wettelijke regeling 
op een  migrerend  werknemer,  op dezelfde  wijze  als  op  een  werknemer  die  steeds  in 
hetzelfde land is gebleven, onverwachte gevolgen teweegbrengt die moeilijk te verenigen 
zijn met het doel van de artikelen 48 tot en met 51 van het Verdrag en die terug te voeren 
zijn op de omstandigheid dat de pensioenaanspraken van de migrerend werknemer onder 
twee verschillende wettelijke regelingen vallen.

Wanneer er interferentie is van twee verschillende pensioenstelsels, moet de globale 
situatie  met  betrekking  tot  de  pensioenrechten  beoordeeld  worden.  Wanneer  zij  een 
belemmering van het vrij verkeer van migrerende werknemers aan het licht brengt, zal de 
nationale  regeling  die  de  uitoefening  van  die  vrijheid  beïnvloedt,  op  haar 
overeenstemming met het gemeenschapsrecht moeten onderzocht worden.

Dit is inzonderheid het geval wanneer één van de twee pensioenregelingen een hoger 
pensioen  toekent  aan  de  werknemer  van  wie  de  echtgenoot  geen  rustpensioen  of  als 
zodanig geldend voordeel geniet,  waarbij  een dergelijk pensioen of voordeel het totale 
gezinsinkomen doet stijgen, zoals het geval is met de Belgische pensioenregeling, terwijl 
onder een andere regeling in dezelfde situatie elk van beide echtgenoten bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen van gelijke hoogte ontvangen waardoor 
het  totale  gezinsinkomen  niet  stijgt,  zoals  het  geval  is  voor  de  Nederlandse 
pensioenregeling.

De vraag rijst, met andere woorden, of artikel 39 van het EG-verdrag eraan in de weg 
staat dat de bevoegde overheid het rustpensioen van een gehuwde werknemer op grond 
van artikel 5, §1, eerste lid, b en artikel 5, §8 van het koninklijk besluit van 23 december 
1996  vaststelt  volgens  het  tarief  voor  alleenstaanden,  gelet  op  het  pensioen  dat  de 
echtgenoot geniet krachtens een regeling van een andere lidstaat, wanneer de toepassing 
van  die  bepalingen  niet  tot  gevolg  heeft  dat  een  reeds  voordien  aan  de  werknemer 
toegekend rustpensioen wordt verminderd.

CONCLUSIE: Deze vraag noopt tot een uitlegging van artikel 39 EG verdrag waarvoor 
alleen het Hof van Justitie bevoegd is.

In voorkomend geval is Uw Hof ingevolge artikel 234, lid 3 van het EG-Verdrag in de 
regel verplicht de voormelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.

De advocaat-generaal 
Ria Mortier

ARREST

(AR S.08.0055.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 november 2007 gewezen 

door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Met ingang van 1 oktober 1997 werd aan de echtgenote van de verweerder op 
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grond  van  de  Nederlandse  Algemene  Ouderdomswet  (AOW)  een  pensioen 
toegekend van 10.579,63 euro per jaar, bestaande uit een eigen AOW-pensioen 
aangevuld met een toeslag omdat haar partner op dat ogenblik jonger dan 65 jaar 
was.

Vanaf 1 april 1998 genoot de verweerder een Nederlands AOW-pensioen van 
4.702,07 euro per jaar en verviel de toeslag op het eigen AOW- pensioen van 
zijn  echtgenote,  zodat  zij  nog  gerechtigd  was  op  een  AOW-pensioen  van 
5.877,56 euro per jaar.

Bij beslissing van 29 januari 1998 heeft de eiser aan de verweerder met ingang 
van 1 april 1998 een rustpensioen toegekend als alleenstaande ten bedrage van 
4.241,19 euro per jaar. Bij deze beslissing werd het recht van de echtgenote van 
de verweerder op een AOW-pensioen in aanmerking genomen.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 39 en 42 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

gesloten te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij wet van 2 december 1957;
- artikel 4 van de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende 

de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid;

- artikel 5, §§1 en 8, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van 
de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond en beves-

tigt het vonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt van 18 februari 2005 dat de bestreden 
administratieve beslissing van 29 januari  1998 vernietigde en voor  recht zegde dat de 
verweerder met ingang van 1 april 1998 gerechtigd is op een gezinspensioen.

Het verantwoordt zijn beslissing o.a. met de overwegingen dat:
"1. Bij de bestreden beslissing wordt aan (de verweerder) het rustpensioen als alleen-

staande toegekend vanaf 1 april 1998. Vanaf die datum geniet hij eveneens een Neder-
lands AOW-pensioen (Algemeen Ouderdomswet pensioen) van 10.362 NLG/per jaar. Het 
Nederlands pensioen van de echtgenote van (de verweerder)  wordt  vanaf 1 april 1998 
verminderd. Voorheen ontving zij 23.314 NLG/jaar. Dit bedrag was samengesteld uit haar 
AOW-pensioen, meer een toeslag omdat haar echtgenoot (de verweerder) de leeftijd van 
65 jaar nog niet had bereikt. Vanaf 1 april 1998 verviel deze toeslag. Voortaan ontvangt 
zij slechts 12.952 NLG/jaar. 2. (De eiser) houdt voor dat (de verweerder) geen aanspraak 
kan maken op de betaling van een gezinspensioen, omdat hij niet beantwoordt aan de 
voorwaarden door de Belgische wet gesteld. Hij verwijst hiervoor naar artikel 5, §1, van 
het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en vrijwaring van 
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (...) Vermits in onderhavige zaak het 
bedrag van het AOW-pensioen dat aan de echtgenote van (de verweerder) in Nederland 
werd toegekend hoger is dan het verschil zoals bepaald in paragraaf 8, is de eerste para-
graaf van artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit van toepassing. Bijgevolg verhindert 
naar Belgisch recht, het genot van een Nederlands ouderdomspensioen door één der echt-
genoten,  de  toekenning  van  een  gezinspensioen  aan  de  andere  echtgenoot,  tenzij  de 
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toepassing van deze bepaling van artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 23 december 
1996 zou uitgesloten worden door enige bepaling van het gemeenschapsrecht (artikel 5, 
§8). 3. (...) 4. De situatie in Nederland is de volgende (...). Overeenkomstig de Nederlands 
Algemene Ouderdomswet (AOW) is iedere ingezetene die de leeftijd van 15 jaar, doch 
nog niet die van 65 jaar heeft bereikt, verplicht verzekerd, ongeacht of hij al dan niet een 
beroepsactiviteit  heeft  uitgeoefend.  Vóór 1  april  1985  verkreeg  de  gehuwde  man een 
pensioen dat gelijk was aan 100 pct. van het minimumloon. In dat bedrag was tevens het 
ouderdomspensioen  voor  de  echtgenote  begrepen.  De  Nederlandse  wetgeving  keerde 
derhalve enkel  aan de man een pensioen uit,  waarin de door beide echtgenoten opge-
bouwde pensioenrechten waren begrepen. Per 1 april 1985 werd de AOW echter aange-
past  overeenkomstig  het  beginsel  van  gelijke  behandeling  van  mannen  en  vrouwen, 
bedoeld in EG-Richtlijn 79/7 van de Raad van 19 december 1978. De nieuwe AOW-rege-
ling bepaalt dat iedere gehuwde man of vrouw die Nederlands ingezetene is of geweest is 
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht heeft  op een eigen ouderdomspensioen, 
berekend op basis van 50 pct. van het netto minimumloon. Gehuwden die de leeftijd van 
65 jaar hebben bereikt en wier echtgenoot die leeftijd nog niet heeft bereikt, ontvangen tot 
op de datum waarop de laatstgenoemde eveneens recht krijgt op een eigen pensioen, een 
toeslag. Deze wijziging van de AOW-wetgeving brengt echter geen wijziging met zich 
mee van de totale inkomen van de echtgenoten ten opzichte van het inkomen dat twee 
echtgenoten ouder dan 65 jaar ontvingen vóór de herziening van het AOW-stelsel. Deze 
wetsherziening heeft echter belangrijke gevolgen wanneer beide echtgenoten boven de 65 
jaar zijn en zowel in België als in Nederland recht hebben op een ouderdomspensioen, 
zoals (de verweerder). Immers ondanks het feit dat de som van het pensioenbedrag dat 
aan ieder van de echtgenoten wordt uitgekeerd niet groter is dan in de oude regeling, toen 
het volledige bedrag van het pensioen aan de man werd uitgekeerd, heeft dit voor gevolg 
dat door het feit dat het pensioen in Nederland thans wordt opgesplitst en aan elk der echt-
genoten een eigen  rustpensioen wordt  uitgekeerd,  de  persoon die  in  België  aanspraak 
maakt op een pensioen, niet langer meer het gezinspensioen, doch slechts een pensioen 
voor alleenstaanden ontvangt. (De eiser) stelt dan ook ten onrechte dat (de verweerder) in 
casu geen nadeel heeft geleden. Het is onbetwistbaar zo dat (de verweerder) aanspraak 
kon  maken  op het  Belgisch  gezinspensioen,  indien de Nederlandse wetgeving  -  zoals 
voorheen - voorzag dat het AOW-pensioen voor 100 pct. betaalbaar was aan de man. Het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap houdt er bovendien een zeer ruime opvat-
ting  op  na,  voor  wat  betreft  het  begrip  gelijksoortige  uitkeringen.  In  zijn  uitgebreide 
uitspraak blijft  het  Hof trouw aan zijn definitie  dat 'uitkeringen van sociale zekerheid 
moeten, los van kenmerken die aan onderscheiden nationale wettelijke regelingen eigen 
zijn,  als  gelijksoortig  worden  aangemerkt  wanneer  het  voorwerp  en  de  doelstellingen 
alsook  de  berekeningsgrondslag  en  de  toekenningsvoorwaarden  ervan  identiek  zijn. 
Zuiver formele kenmerken daarentegen zijn volgens de rechtspraak niet te beschouwen 
als constitutieve elementen voor de classificatie van de uitkeringen' (...). In casu heeft dit 
tot gevolg dat bij uitkeringen van 100 pct. van het Nederlands AOW-pensioen aan (de 
verweerder)  hij  probleemloos  aanspraak  had  kunnen  maken  op  het  gezinspensioen  in 
België. Door de oplitsing van dit AOW-pensioen in Nederland, in 50 pct. - 50 pct. aan elk 
der echtgenoten, krijgt hij slechts een pensioen 'alleenstaanden' in België. Welk der beide 
echtgenoten eerste de leeftijd van 65 jaar bereikt is hierbij zonder belang. Voormeld feit 
is, naar oordeel van het hof, in strijd met de Europese regelgeving, meer bepaald met de 
loyauteitsbepaling vervat in artikel 5 van het EG-Verdrag, evenals met het vrij verkeer 
van werknemers  (artikelen 48 en 51 EG-Verdrag).  Het Hof verwijst  hiervoor  naar het 
arrest Van Munster waarin het volgende gesteld wordt: 'De nationale rechter, die met het 
oog op de toepassing van een bepaling van zijn nationaal recht een sociale-zekerheidsuit-
kering kwalificeert  die onder de wettelijke regeling van een andere Lid-Staat is toege-
kend, moet zijn nationale wetgeving uitleggen in het licht van de doelstellingen van de 
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artikelen 48 tot  en met  51 EG-Verdrag en moet  zoveel  mogelijk  voorkomen,  dat zijn 
uitlegging de migrerende werknemer ervan weerhoudt daadwerkelijk zijn recht van vrij 
verkeer uit te oefenen' (...). Dit arrest dat specifiek uitspraak doet in het kader van het 
Europees sociaal recht en waarvan de feiten gelijkaardig zijn aan de onderhavige casus, 
ligt volledig in de lijn van de voorgaande rechtspraak van het Hof van Justitie aangaande 
het primaat van het gemeenschapsrecht. Reeds in 1964 oordeelde het Hof van Justitie dat 
het gemeenschapsrecht voorrang heeft op elke nationale rechtsregel, met inbegrip van het 
constitutioneel bestel van een Lid-Staat (...). 5. (...) 6. Het Hof stelt vast dat (de eiser) in 
zijn besluiten genomen in eerste aanleg op blz. 16 in feite de onbillijke gevolgen van de 
gezamenlijke  toepassing  van  de  Belgische  en Nederlandse pensioenwetgeving,  erkent. 
Voormelde problematiek is naar het oordeel van het hof ondertussen opgelost door het 
arrest van het Hof van Justitie van 26 september 2000 en het arrest van het Arbeidshof te 
Antwerpen van 7 februari 2002, J.T.T. 2002, p. 265 inzake Engelbrecht. In zijn arrest 
heeft  het  Hof  van  Justitie  als  volgt  de  prejudiciële  vragen  beantwoord:  'Wanneer  de 
bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat een wettelijke bepaling toepassen die:

- het bedrag van het aan een gehuwde werknemer toegekend rustpensioen bepaalt, 
- dat bedrag verlaagt gelet op een pensioen dat krachtens de regeling van een andere 

Lidstaat aan zijn echtgenoot is toegekend, maar
- in de toepassing van een daarvan afwijkende cumulatiebepaling voorziet indien het 

elders ontvangen pensioen lager is dan een bepaald bedrag,
staat artikel 48 EG-Verdrag (thans na wijziging art. 39 EG) eraan in de weg, dat die 

autoriteiten het bedrag van een aan een migrerende werknemer toegekend rustpensioen 
verlagen gelet op het pensioen dat krachtens de regeling van een andere Lid-Staat aan zijn 
echtgenoot is toegekend wanneer de toekenning van laatstbedoeld pensioen niet tot een 
verhoging  van  het  totale  gezinsinkomen  leidt'.  Alvorens  tot  dit  antwoord  te  komen, 
herhaalt het Hof van Justitie in zijn motivering eerst een aantal principes van vaststaande 
rechtspraak. Vervolgens heeft het deze principes van vaststaande rechtspraak getoetst aan 
de zaak Engelbrecht en komt het onder meer tot volgende overwegingen:

- De uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Gemeenschap kan worden 
belemmerd, indien een sociaal voordeel dat een werknemer geniet,  teloorgaat of wordt 
verminderd, enkel en alleen doordat rekening wordt gehouden met de krachtens de wetge-
ving  van  een  andere  Lid-Staat  aan  zijn  echtgenoot  toegekende  soortgelijke  uitkering, 
hoewel de toekenning van laatstbedoelde uitkering enerzijds niet tot een verhoging van 
het  gezinsinkomen  heeft  geleid  en  anderzijds  gepaard  ging  met  een  verlaging  met 
hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van 
diezelfde lidstaat ontvangt (overweging 41);

- dat gevolg kan de communautaire werknemer er immers van weerhouden zijn recht 
van vrij verkeer uit te oefenen en aldus een belemmering van die in artikel 48 van het 
Verdrag neergelegde vrijheid opleveren (overweging 42);

- meer in het bijzonder blijkt uit de stukken dat de Belgische anti-cumulatiebepalingen 
juist  verband  houden met  de eventuele  stijging  van het  totale  gezinsinkomen  die  zou 
kunnen voortvloeien uit het feit dat de echtgenoot van de betrokken verzekerde een rust- 
of overlevingspensioen ontvangt.

- Het hof besluit dat artikel 48 van het Verdrag zich ertegen verzet dat de bevoegde 
autoriteiten zich ertoe beperken het pensioen van de werknemer te korten zonder na te 
gaan of het aan zijn echtgenoot toegekende pensioen tot een verhoging van het gezinsin-
komen leidt. Het Arbeidshof te Antwerpen, dat op grond van het arrest van het Hof van 
Justitie uitspraak diende te doen, oordeelde vervolgens dat de eerste rechter terecht de 
bestreden administratieve beslissing heeft vernietigd aangezien zij strijdig is met het vrij 
verkeer van werknemers, nu de toewijzing van het Nederlands AOW-pensioen geenszins 
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enige verhoging van het totaal gezinsinkomen betekent. 7. (De eiser) is nu van mening dat 
huidige casus niet kan worden vergeleken met de zaak Engelbrecht, zodat dit arrest ook 
niet als precedent kan worden aangewend, meer bepaald is hij van oordeel dat er onder-
scheid gemeekt moet worden tussen volgende feitelijke situatie:

- ofwel is de echtgenoot, gerechtigd op het Belgisch rustpensioen ouder dan zijn echt-
genote - zoals in de zaak Engelbrecht - waardoor zijn eerder verkregen gezins-pensioen 
ingevolge  de toepassing van  de AOW-wet  zou verlagen  naar het  pensioen als  alleen-
staande;

- ofwel is de echtgenoot, gerechtigd op het Belgisch rustpensioen jonger dan zijn echt-
genote, die dus reeds eerder een AOW-uitkering ontving - zoals in casu - waardoor hij 
voor de eerste maal een pensioen aanvraagt en de toekenning van een pensioen als alleen-
staande voor hem geen verlaging zou inhouden ten aanzien van een eerdere situatie. In 
casu is het dus niet zo dat (de verweerder) eerst een gezinsrustpensioen ontving, dat later 
verminderd werd naar een pensioen als alleenstaande. Gelet op het Nederlandse AOW-
pensioen van zijn echtgenote, ontving (de verweerder) vanaf het ogenblik dat hij de leef-
tijd van 65 jaar bereikte een rustpensioen als alleenstaande. Volgens (de eiser) kan er dan 
ook geen sprake zijn van een met het gemeenschapsrecht strijdige 'verlaging' van het rust-
pensioen. 8. Het hof betwist deze enge interpretatie van de arresten Engelbrecht. Voor-
eerste dient opgemerkt dat noch het arrest van het Hof van Justitie, noch het arrest van het 
arbeidshof te Antwerpen de termen 'verlaging' of 'verlagen' beperken tot de vermindering 
van het bedrag van een bestaande pensioenuitkering.  Verder is de interpretatie die (de 
eiser)  voorstaat  strijdig  met  de  beginselen  van  Europees recht,  meer  bepaald het  vrij 
verkeer van werknemers. Het Hof van Justitie stelde in het arrest Van Munster dat het 
doel van de artikelen 48 t.e.m. 51 van het EG-Verdrag niet zou worden bereikt  indien 
migrerende werknemers, ten gevolge van de uitoefening van hun recht van vrij verkeer, 
voordelen op het gebied van de sociale zekerheid zouden verliezen die hun door de wette-
lijke regeling van een Lid-Staat zijn gewaarborgd. Voor het hof staat vast dat een rigide 
toepassing van artikel 5, §§1 en 8, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 in 
casu het vrije verkeer van (de verweerder) ernstig verhindert. In tegenstelling tot hetgeen 
(de eiser) voorhoudt,  verliest  (de verweerder) ten gevolge van de uitoefening van zijn 
recht van vrij verkeer wel degelijk voordelen op het gebied van sociale zekerheid en dit 
zonder dat dit verlies op enige manier wordt gecompenseerd. Er is dus zeker wel sprake 
van een 'vermindering' zoals vermeld in de arresten Engelbrecht. Zulk verlies aan pensi-
oenrechten dient te worden vermeden. De arresten Engelbrecht, die een verlies aan pensi-
oenrechten ten gevolge van de uitoefening van het recht van vrij verkeer in strijd achten 
met de beginselen van gemeenschapsrecht, zijn dan ook onverkort van toepassing. Hierbij 
komt nog dat de interpretatie van (de eiser) neerkomt op een ongelijke behandeling louter 
op basis van de leeftijd van de pensioengerechtigde en diens echtgenote. Indien de pensi-
oengerechtigde  echtgenoot  ouder  is  dan zijn  echtgenote  (situatie  Engelbrecht),  zou de 
toepassing van artikel  5, §§1 en 8, in strijd zijn met het beginsel van vrij verkeer van 
werknemers. In het omgekeerde geval echter, wanneer de pensioengerechtigde echtgenoot 
jonger is dan zijn echtgenote (zoals in casu het geval is), zou de toepassing van artikel 5, 
§§1 en 8, echter geen schending van het Europees recht inhouden. Het hof is van mening 
dat leeftijd in casu een arbitrair en bijgevolg een irrelevant citerium uitmaakt. Blijkbaar 
had (de eiser) dezelfde mening in de procedure Engelbrecht, waar hij - na het arrest van 
het Hof van Justitie - nog getracht heeft voor het arbeidshof om te stellen dat de toepas-
sing van het arrest  van  het  Hof van  Justitie  gesteund zou zijn op een louter arbitrair 
gegeven en zodoende geen invloed mocht hebben op de wettelijke  toepassing.  Na het 
arrest Engelbrecht van het Hof van Justitie, liet (de eiser) in bovenvermelde procedure 
immers gelden 'dat de toepassing van het dictum van het arrest in de zaak Engelbrecht op 
een wijze zoals voorgestaan door geïntimeerden tot gevolg zou hebben dat het pensioen 
voor alleenstaande dat de man kan bekomen omdat de echtgenote op de ingangsdatum 
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ervan, reeds meer dan 65 jaar oud zijnde, een AOW-pensioen met toeslag geniet, op het 
ogenblik waarop hijzelf de leeftijd van 65 jaar bereikt en het recht op een eigen AOW-
pensioen verwerft (met daarmee gepaard gaande verlies van de toeslag door de echtge-
note), zou moeten omgezet worden in een gezinspensioen, alhoewel  daarop nooit enig 
recht heeft  bestaan (in welk geval het pensioen van die man bijgevolg nooit op enige 
wijze  wordt  verminderd);  dat  uit  deze situatie,  die kan voorkomen,  enkel  kan worden 
afgeleid dat de toepassing van het dictum van gezegd arrest in de zaak Engelbrecht op een 
wijze  zoals  voorgestaan  door  de  geïntimeerde  louter  gebaseerd  is  op  een  arbitrair 
gegeven, nl. op de omstandigheid dat de ene echtgenoot al dan niet jonger in leeftijd is 
dan de andere echtgenoot, op de datum waarop dezes pensioen ingaat' ( ..). (De eiser) kan 
bijgevolg niet blijven volhouden dat in casu leeftijd een factor is die een verschillende 
behandeling verantwoordt. Ook het arbeidshof te Antwerpen oordeelde in zijn eindarrest 
Engelbrecht  van 7 februari  2002 dat  leeftijd  in  de voorliggende  problematiek geen in 
aanmerking te nemen criterium is. Het enige en belangrijkste criterium is immers de vrij-
waring van het recht van vrij verkeer binnen de Europese Gemeenschap (...). Uit het arrest 
van het arbeidshof te Antwerpen kan (...) impliciet afgeleid worden dat het arrest Engel-
brecht  toepassing  vindt  in  beide situaties,  dus  zowel  wanneer  de  pensioengerechtigde 
jonger is dan zijn echtgenote als wanneer hij ouder is. Ook het Hof van Cassatie deed in 
een arrest van 6 oktober 2003 uitspraak in deze problematiek. (...) Er kan dan ook geen 
twijfel bestaan dat ook in het voorliggende geval artikel 5, §§1 en 8 van het koninklijk 
besluit van 23 december 1996 niet kan worden toegepast omwille van strijdigheid met de 
beginselen van Europees recht. De eerste rechters stelden terecht in het bestreden vonnis 
van 18 februari  2005: 'Het criterium 'leeftijd'  mag in de voorliggende kwestie dus niet 
meespelen in het licht van de door het gemeenschapsrecht nagestreefde doelstelling van 
vrij verkeer van werknemers. De verantwoording voor de toekenning van een pensioen als 
alleenstaande dient daarentegen te worden gezocht in het gezinsinkomen. De hogerver-
melde vergelijking tussen de situatie vóór en na 1 april 1998 toont aan dat er geen verho-
ging is geweest van het (Nederlands) gezinsinkomen uit pensioenen, terwijl eisende partij 
in de redenering van verwerende partij toch het recht op een gezinspensioen verliest. Het 
naast elkaar bestaan van beide nationale pensioenregelingen heeft in voorliggend geval tot 
gevolg dat het uiteindelijke recht verminderd wordt wat in strijd is met het recht op vrij  
verkeer van werknemers. In navolging van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 
Engelbrecht en het arrest van het Hof van Cassatie van 6 oktober 2002, dient gelet op de 
primauteit van het gemeenschapsrecht ten opzichte van de nationale wetgeving, artikel 5, 
§1, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 in de interpretatie die verwerende 
partij eraan geeft buiten toepassing te worden gelaten. De eisende partij is met ingang van 
1 april 1998 gerechtigd op een gezinspensioen. De bestreden beslissing dient bijgevolg te 
worden vernietigd'.  In casu dient artikel 5, §1 en §8, van het koninklijk besluit van 23 
december 1996 dan ook buiten toepassing te worden gelaten".

Grieven
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt  dat 1. met ingang van 1 

oktober 1997 aan de echtgenote van de verweerder een AOW-pensioen toegekend wordt 
(bestaande uit een eigen AOW-pensioen aangevuld met een toeslag omdat haar echtge-
noot (de verweerder)  de leeftijd van 65 jaar nog niet had bereikt);  2. bij de bestreden 
beslissing aan de verweerder het rustpensioen als alleenstaande wordt toegekend vanaf 1 
april 1998, gelet op het eigen AOW-pensioen van de echtgenote; 3. vanaf die datum de 
verweerder eveneens een Nederlands AOW-pensioen geniet en de toeslag van de echtge-
note van de verweerder verviel.

Krachtens artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering 
van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt het 
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recht op rustpensioen per kalenderjaar verkregen naar rato van een breuk van bepaalde 
brutolonen en in aanmerking genomen ten belope van: a) 75 pct. voor de werknemers van 
wie de echtgenoot elke beroepsactiviteit heeft gestaakt en die geen rust- en overlevings-
pensioen en geen als dusdanig geldende uitkeringen geniet krachtens een regeling van een 
vreemd land, b) 60 pct. voor de andere werknemers. Krachtens §8 van dit artikel, vormt 
het genot in hoofde van één van de echtgenoten van één of meerdere rust- of overlevings-
pensioenen of als zodanig geldende uitkeringen,  toegekend krachtens één of meerdere 
Belgische regelingen of krachtens een regeling van een vreemd land, geen beletsel voor 
de toekenning aan de andere echtgenoot van een rustpensioen berekend met toepassing 
van §1, eerste lid, a), van dit artikel,  voorzover het globale bedrag van bovenbedoelde 
pensioenen en van de als zodanig geldende uitkeringen van de eerstgenoemde echtgenoot 
kleiner is dan het verschil tussen de bedragen van het rustpensioen van de andere echtge-
noot,  respectievelijk  berekend  met  toepassing  van  §1,  eerste  lid,  b),  van  dit  artikel. 
Evenwel wordt in dat geval het totale bedrag van bovenbedoelde pensioenen en van de als 
zodanig geldende uitkeringen, van eerstgenoemde echtgenoot in mindering gebracht op 
het bedrag van het rustpensioen van de andere echtgenoot.

De appelrechters oordelen dat het Nederlands AOW-pensioen dat toegekend werd aan 
de echtgenote van de verweerder in het kader van de Belgische pensioenwetgeving moet 
beschouwd worden als een "rustpensioen" of een "als dusdanig geldend voordeel toege-
kend krachtens de regeling van een vreemd land", zoals bedoeld in voormeld artikel 5. Zij 
beslissen echter, met verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie, dat de regeling van 
het koninklijk besluit van 23 december 1996 buiten toepassing moet blijven.

Zoals het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen reeds heeft vastgesteld in een 
arrest van 5 oktober 1994 inzake Van Munster, verzet het Gemeenschapsrecht, inzonder-
heid artikel 48 en 51 van het EG-Verdrag, thans de artikelen 39 en 42, en artikel 4, eerste 
lid, van de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978, zich niet tegen een 
nationale wettelijke regeling die een "gezinspensioen" toekent aan een werknemer wiens 
echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend 
voordeel  geniet,  doch  hem  een  minder  voordelig  "alleenstaandenpensioen"  toekent 
wanneer zijn echtgenoot een pensioen of een als zodanig geldend voordeel geniet en die 
zonder  onderscheid van  toepassing is  op eigen  onderdanen en op onderdanen van  de 
andere Lid-Staten.

De uitoefening van het recht van vrij  verkeer binnen de Gemeenschap kan evenwel 
worden belemmerd, zoals het Hof van Justitie heeft vastgesteld in het arrest Engelbrecht 
van 26 september 2000, indien een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat 
of wordt verminderd enkel en alleen doordat rekening wordt gehouden met de krachtens 
de wetgeving van een andere Lid-Staat aan zijn echtgenoot toegekende soortgelijke uitke-
ring, hoewel de toekenning van laatstgenoemde uitkering, eensdeels, niet tot een verho-
ging van het gezinsinkomen heeft geleid en, anderdeels, gepaard ging met een verlaging 
van hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving 
van diezelfde Lid-Staat ontvangt.

Uit de door het arrest Engelbrecht gestelde principes blijkt dat de bepalingen van artikel 
5, §1 en §8, van het koninklijk besluit van 23 december 1996 slechts in strijd zijn met het 
gemeenschapsrecht wanneer de toepassing van die pensioenregeling tot gevolg heeft dat 
het  gezinspensioen  van  de  betrokken  werknemer  wordt  verminderd,  enkel  en  alleen 
doordat rekening wordt gehouden met het krachtens de Nederlandse wetgeving aan zijn 
echtgenote toegekende pensioen, hoewel de toekenning van dat laatste pensioen enerzijds 
niet tot een verhoging van het gezinsinkomen heeft geleid en anderzijds gepaard ging met 
een verlaging  van  hetzelfde  bedrag van  het  pensioen  dat  de  werknemer  krachtens  de 
Nederlandse wetgeving ontvangt.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het hier gaat om de eerste toekenning van 
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een rustpensioen aan de verweerder  en niet  om de verlaging van een reeds toegekend 
pensioen, en dat ook het Nederlands pensioen van de verweerder na de ingangsdatum van 
het Nederlandse pensioen van zijn echtgenote werd toegekend zodat ook dat pensioen niet 
werd verlaagd.

Het bestreden arrest, door te oordelen dat artikel 5, §1 en §8, van het koninklijk besluit 
van 23 december 1996 niet mag worden toegepast omdat zij belemmerend werkt voor het 
vrij  verkeer  van  werknemers,  schendt  aldus de als  geschonden  aangewezen  wettelijke 
bepalingen en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 5, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 

december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt het recht op het rustpen-
sioen verkregen naar rata van een breuk van het referteloon en in aanmerking 
genomen ten belope van: a) 75 pct., voor de werknemers van wie de echtgenoot 
elke beroepsarbeid, behalve die door de Koning toegestaan, heeft gestaakt en die 
geen  rust-  of  overlevingspensioen  en geen  als  dusdanig geldende uitkeringen 
geniet  krachtens een Belgische wettelijke regeling, krachtens een regeling van 
een vreemd land of een regeling toepasselijk op het personeel van een volken-
rechtelijke instelling; b) 60 pct. voor de andere werknemers.

Overeenkomstig artikel 5, §8, van het hierboven vermelde koninklijk besluit 
van 23 december 1996, vormt het genot in hoofde van een van de echtgenoten, 
van één of meer rust- of overlevingspensioenen of als zodanig geldende uitke-
ringen,  toegekend krachtens  een regeling van een vreemd land, geen  beletsel 
voor de toekenning aan de andere echtgenoot van een rustpensioen berekend met 
toepassing van §1, eerste lid, a), van dit artikel, voor zover het globale bedrag 
van bovenbedoelde pensioenen en van de als zodanig geldende uitkeringen van 
de eerstgenoemde echtgenoot kleiner is dan het verschil tussen de bedragen van 
het rustpensioen van de andere echtgenoot, respectievelijk berekend met toepas-
sing van §1, eerste lid, b), van dit artikel. Evenwel wordt in dat geval het totale 
bedrag van bovenbedoelde pensioenen en van de als  zodanig geldende uitke-
ringen, van eerstgenoemde echtgenoot in mindering gebracht op het bedrag van 
het rustpensioen van de andere echtgenoot.

2. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft vastgesteld 
in het arrest van 5 oktober 1994 in de zaak C-165/91 (van Munster), verzet het 
Gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 39 en 42 van het EG-Verdrag, en 
artikel 4, eerste lid, van de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 
1978 zich niet tegen een nationale wettelijke regeling die een "gezinspensioen" 
toekent aan een werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt 
en  geen  rustpensioen  of  als  zodanig  geldend  voordeel  geniet,  maar  hem een 
minder voordelig "alleenstaandenpensioen" toekent wanneer zijn echtgenoot een 
pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet, en die zonder onderscheid van 
toepassing is op eigen onderdanen en op onderdanen van de andere Lid-Staten.

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 26 september 2000 in de zaak 
C-262/97 (Engelbrecht), kan de uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen 
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de Gemeenschap evenwel worden belemmerd, indien een sociaal voordeel dat 
een werknemer geniet, teloorgaat of wordt verminderd enkel en alleen doordat 
rekening wordt gehouden met de krachtens de wetgeving van een andere lidstaat 
aan zijn echtgenoot toegekende soortgelijke uitkering, hoewel de toekenning van 
laatstbedoelde uitkering enerzijds niet tot een verhoging van het gezinsinkomen 
heeft geleid en anderzijds gepaard ging met een verlaging van hetzelfde bedrag 
van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van diezelfde 
lidstaat ontvangt. Dat gevolg kan de communautaire werknemer er immers van 
weerhouden zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen en aldus een belemmering 
van die in artikel 39 van het EG-Verdrag neergelegde vrijheid opleveren.

Er  bestaat  ook een  benadeling  van  de  communautaire  werknemer  die  hem 
ervan kan weerhouden zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen wanneer, zoals 
hier, die werknemer een minder voordelig alleenstaandenpensioen ontvangt en 
geen gezinspensioen, enkel en alleen doordat rekening wordt gehouden met het 
krachtens de wetgeving van een ander land van de Europese Gemeenschap aan 
zijn echtgenoot toegekende pensioen, hoewel die laatste uitkering verlaagd werd 
met  het  bedrag  van  het  eigen  pensioen  dat  aan  die  werknemer  krachtens  de 
wetgeving van diezelfde lidstaat is toegekend. 

3. Artikel 10 van het EG-Verdrag legt de lidstaten de verplichting op alle alge-
mene en bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van 
de uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.

4. Het arrest stelt vast dat de verweerder onbetwistbaar aanspraak kon maken 
op het Belgisch gezinspensioen indien de Nederlandse wetgeving voorzag, zoals 
voorheen, dat het AOW-pensioen voor 100 pct. betaalbaar was aan de man. Het 
geeft hiermee te kennen dat verweerders echtgenote geen beroepsactiviteit heeft 
uitgeoefend die in België aanleiding zou geven tot de toekenning van een rust-
pensioen.

Het arrest oordeelt dat artikel 5, §1 en §8, van het koninklijk besluit van 23 
december  1996  buiten  toepassing  moet  worden  gelaten  omdat  de  toepassing 
ervan  in  dezen  een  schending  van  het  Europese  gemeenschapsrecht  zou 
inhouden, en beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de verweerder 
met ingang van 1 april 1998 gerechtigd is op een gezinsrustpensioen.

5. De appelrechters schenden aldus de in het middel aangewezen wetsbepa-
lingen niet.

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

19 oktober 2009 – 3° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van mevr. Mortier, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.
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Nr. 594

3° KAMER - 19 oktober 2009

VORDERING IN RECHTE - VOORZIENING IN CASSATIE - VERZUIM DE JUISTE RECHTSPLEGING 
TOE TE PASSEN - TEGENVORDERING - SCHADEVERGOEDING WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS 
CASSATIEBEROEP

   Het verzuim de juiste rechtspleging toe te passen bij het cassatieberoep houdt niet in dat  
het cassatieberoep tergend en roekeloos is. (Artt. 14, 1080 en 1093, Ger.W.)

(BOUTEN BEBEL, Vereniging onder firma e.a. T. RSZ)

ARREST

(AR S.09.0037.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 10 oktober 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Gent. 
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatie-

beroep  op omdat  het  verzoekschrift  tot  cassatie  niet  ondertekend is  door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie.

2. Artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de voor-
ziening in cassatie wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie 
een verzoekschrift in te dienen.

Artikel  1080 van dit  wetboek  bepaalt  dat  dit  verzoekschrift  op straffe  van 
nietigheid zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie is ondertekend.

3. Te dezen is het verzoekschrift tot cassatie niet ondertekend door een advo-
caat van het Hof van Cassatie.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Vergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep
4. De verweerder vordert in zijn memorie van antwoord een schadevergoeding 

van 2.500 euro.
Het verzuim de juiste rechtspleging toe te passen bij het cassatieberoep houdt 

niet in dat het cassatieberoep tergend en roekeloos is.
De vordering tot schadevergoeding kan niet worden toegekend.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Verwerpt de vordering van de verweerder tot betaling van schadevergoeding 
wegens tergend en roekeloos cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 oktober 2009 – 3° Kamer –  Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Delporte, Gent en De Bruyn.

Nr. 595

2° KAMER - 20 oktober 2009

WEGVERKEER — ALLERLEI - TECHNISCHE EISEN VOERTUIGEN - QUAD - 
RICHTINGAANWIJZERS

Een quad moet voorzien zijn van richtingsaanwijzers.  (Art.  2,  §3bis,  tweede lid, K.B. 15 
maart 1968; Artt. 1, 2, en 13.6, §2, K.B. 10 okt. 1974 houdende algemeen reglement op 
de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens 
moeten voldoen)

(D.)

ARREST

(AR P.09.0728.N)

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

onele rechtbank te Dendermonde van 18 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 13.6, §1, 1, en 36bis van 

het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwa-
gens  moeten  voldoen:  de  appelrechters  oordelen  onterecht  dat  een  quad  een 
motorfiets is die verplicht over richtingslichten moet beschikken.

3. Volgens artikel 13.6, §2, van voormeld koninklijk besluit moeten de motor-
fietsen met drie wielen en de bromfietsen met vier wielen richtingsaanwijzers 
hebben overeenkomstig de eisen die gelden voor motorvoertuigen met meer dan 
drie wielen.
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4.  De  appelrechters  oordelen  dat  de  quad  overeenkomstig  artikel  2,  §3bis, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,  hun 
onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren  moeten  voldoen,  beschouwd  moet 
worden  als  een  driewieler  en overeenkomstig artikel  1,  2,  van het  koninklijk 
besluit  van  10 oktober  1974 houdende algemeen  reglement  op de  technische 
eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten 
voldoen, als een motorfiets.

Aldus verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat de quad moet voorzien 
zijn van richtingsaanwijzers.

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

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

20 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaat:  
mr. R. De Rouck, Dendermonde.

Nr. 596

2° KAMER - 20 oktober 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BEROEPSGEHEIM - BEROEPSGEHEIM VAN 
HIJ DIE OPTREEDT BIJ DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGSWETTEN - FISCALE AMBTENAAR DIE 
BINNEN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT BLIJFT - TOEPASSING

2º BEROEPSGEHEIM - INKOMSTENBELASTINGEN - BEROEPSGEHEIM VAN HIJ DIE OPTREEDT BIJ 
DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGSWETTEN - FISCALE AMBTENAAR DIE BINNEN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN AMBT BLIJFT - TOEPASSING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BEROEPSGEHEIM - BEROEPSGEHEIM VAN 
HIJ DIE OPTREEDT BIJ DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGSWETTEN - FISCALE AMBTENAAR DIE 
BINNEN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT BLIJFT - ARTIKEL 337, DERDE LID, WETBOEK VAN 
INKOMSTENBELASTINGEN 1992 - DRAAGWIJDTE

4º BEROEPSGEHEIM - INKOMSTENBELASTINGEN - BEROEPSGEHEIM VAN HIJ DIE OPTREEDT BIJ 
DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGSWETTEN - FISCALE AMBTENAAR DIE BINNEN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN AMBT BLIJFT - ARTIKEL 337, DERDE LID, WETBOEK VAN INKOMSTENBELASTINGEN 1992 - 
DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Blijft  binnen  de  uitoefening  van  zijn  ambt  de  fiscale  ambtenaar  die  aan  de 
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belastingplichtige op diens adres of vermoedelijk adres brieven toezendt die betrekking 
hebben op de uitvoering van dit ambt; de omstandigheid dat de geadresseerde dit adres 
en daarbij zijn hoedanigheid van rijksinwoner betwist, doet daaraan niet af1.  (Art. 337, 
eerste lid, W.I.B. 1992)

3º  en  4°  Artikel  337,  derde  lid,  WIB  1992  dat  bepaalt  dat  de  ambtenaren  van  de  
administratie  der  directe belastingen hun ambt  eveneens uitoefenen wanneer  zij  met 
betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige een vraag om raadpleging, 
uitleg of mededeling inwilligen van de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt 
ingevorderd,  betreft  enkel  de erin  vermelde raadpleging,  uitleg of mededeling aan de 
echtgenoot  van  de  belastingplichtige  en  stelt  voor  het  overige  geen  bijkomende 
voorwaarde aan de uitvoering van de opdracht van de fiscale ambtenaar zoals bepaald in  
artikel 337, eerste lid, WIB 1992 2. (Art. 337, eerste en derde lid, W.I.B. 1992)

(S. T. M.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd : 
Aan de orde is de geheimhoudingplicht als bedoeld in artikel 337 WIB 1992, en meer 

bepaald, met betrekking tot de fiscale ambtenaar,  de draagwijdte van de in voormelde 
wetsbepaling gehanteerde uitdrukking ‘buiten het uitoefenen van zijn ambt’.

1. Krachtens artikel 337, lid 1, WIB 1992 is hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij 
de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de 
administratie der directe belastingen, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de 
meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering 
van zijn opdracht kennis heeft. 

Vervolgens bepaalt het tweede lid van artikel 337 WIB 1992 dat de ambtenaren van de 
administratie der directe belastingen en van de administratie van het kadaster  hun ambt 
uitoefenen wanneer  zij  aan  andere  administratieve  diensten  van  de  Staat,  daaronder 
begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen 
of  inrichtingen,  inlichtingen  verstrekken  welke  voor  die  diensten,  instellingen  of 
inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire 
bepalingen. 

Overeenkomstig het derde lid van hoger vernoemd artikel oefenen de ambtenaren van 
de administratie der directe belastingen eveneens hun ambt uit wanneer zij met betrekking 
tot  de fiscale  toestand van  een belastingplichtige  een vraag om raadpleging,  uitleg of 
mededeling  inwilligen  van  de  echtgenoot  op  wiens  goederen  de  aanslag  wordt 
ingevorderd.

2. Het bestreden arrest oordeelde dat de fiscale ambtenaar optreedt in de uitoefening 
van zijn ambt wanneer hij een aanslag vestigt,  quod in casu, wat voor eiser in cassatie 
geen probleem stelt. 

Impliceert  dit echter ook dat ten aanzien van  derden, de geheimhoudingsplicht zoals 
bedoeld in het eerste lid van artikel 337 WIB 1992, dan niet geldt? Eiser stelt de vraag of 
de ambtenaar bij  bepaalde mededelingen aan derden niet  moet  beschouwd worden als 
handelend ‘buiten het  uitoefenen  van  zijn  ambt’  ook al  vestigt  hij  een aanslag.  Eiser 
verwijst  daarbij  naar  het  tweede  lid  van  artikel  337  WIB  1992  dat  uitdrukkelijk  de 
mededelingen opsomt voor dewelke de ambtenaar als handelend binnen de uitoefening 
van het ambt moet worden beschouwd en naar het derde lid van artikel 337 WIB 1992 dat 
uitdrukkelijk bepaalt dat een mededeling aan een echtgenoot in het kader van een aanslag 
op  goederen  van  een  mede-echtgenoot  moet  gedefinieerd  worden  als  een  uitoefening 

1 Zie conclusie O.M. 
2 Ibid. 
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binnen het ambt. Uit de samenlezing van het eerste, tweede en derde lid volgt dan dat 
deze  mededelingen  niet  onder  de  geheimhoudingsplicht  vallen.  A contrario zou  men 
hieruit  dan  kunnen  afleiden  dat  alle  andere  mededelingen  aan  (zoals  in  casu)  de 
echtgenote  van  wie  de  belastingplichtige  feitelijk  gescheiden  leeft,  wél  onder  de 
geheimhoudingsplicht van het eerste lid vallen.

3. De tekst zelf van het eerste lid van artikel 337 WIB 1992 maakt niet duidelijk of het 
begrip ‘buiten het uitoefenen van zijn ambt’ bepaalde handelingen op het oog heeft dan 
wel of het mededelingen aan bepaalde categorieën van personen of instellingen viseert. 
Het artikel maakt geen onderscheid en is algemeen opgesteld. In het tweede en derde lid 
van artikel 337 WIB 1992, waar de wetgever aangeeft wat onder de notie ‘het uitoefenen 
van het ambt’ kan worden verstaan, gebeurt dit nochtans wel. Daar wordt uitdrukkelijk 
melding gemaakt van bepaalde mededelingen aan bepaalde personen en wordt de notie 
van ‘de uitoefening van het ambt’ omschreven door tegelijkertijd te verwijzen naar een 
bepaalde handeling en naar een bepaalde persoon of instelling. 

Twee mogelijke interpretaties dringen zich op: 

1e ofwel neemt men aan dat met betrekking tot de fiscale ambtenaar het begrip ‘buiten 
het uitoefenen van zijn ambt’ als bedoeld in het eerste lid van artikel 337 totaal los en 
zelfstandig staat van de gevallen omschreven in het tweede en derde lid, die dan slechts 
een  niet  exhaustieve  specificatie  uitmaken  van  gevallen  waarin  het  ambt  wordt 
uitgeoefend. Mededelingen aan het adres van de echtgenote van wie de belastingplichtige 
feitelijk  gescheiden  leeft,  zoals  ter  zake  door  de appelrechters  vastgesteld,  vallen  dan 
perfect binnen de uitoefening van het ambt.

2e ofwel gaat men er van uit dat het tweede en derde lid van artikel 337 WIB 1992 
exhaustief  de  gevallen  opsomt  waarin  een ambtenaar  zijn  ‘in  de uitoefening van  zijn 
ambt’ optreedt, zodat alle handelingen en mededelingen die niet in één van die leden zijn 
opgesomd onder de algemene regel van de geheimhoudingsplicht vallen.

In deze laatste interpretatie wordt  de geheimhoudingsplicht  dan noodzakelijkerwijze 
ruim  begrepen.  Alleen  de  mededelingen  aan  instellingen  of  personen  die  geviseerd 
worden in het tweede en derde lid van artikel 337 WIB 1992 kunnen worden beschouwd 
als “binnen de uitoefening van het ambt” en zijn niet onderhevig aan de geheimhoudings-

plicht.  Deze ruime  interpretatie van  de geheimhoudingsplicht  beschermt maximaal  de 
privacy van de belastingplichtige, omdat dan buiten de ambtenaar, de administratie en de 
belastingplichtige iedereen als derde moet worden beschouwd3 die niet is opgesomd in het 
tweede  of  derde lid  van  artikel  337 WIB 1992.  Het  contact  met  die  derde moet  dan 
beschouwd worden als een handeling buiten de uitoefening van het ambt4. Een dergelijke 
interpretatie stelt bijgevolg de grondrechten van de belastingplichtige voorop. Vergeten 
we  bovendien  niet  dat  de  wet  het  heeft  over  een  zeer  strikte  geheimhoudingsplicht 
(volstrekte geheimhouding), wat laat vermoeden dat de wetgever aan de geheimhoudings-
plicht een groot gewicht toekent. Zowel de systematiek van het artikel als de voorberei-
dende werken bij de invoering van het derde lid van artikel  337 WIB 1992 wijzen in 
dezelfde richting. Alleen door het samen lezen van het tweede en derde lid met het eerste 
lid weten we dat de mededelingen opgesomd in het tweede en derde lid niet onder de 
geheimhoudingsplicht  vallen.  In  voormelde  voorbereidende  werken  wordt  bovendien 
dienaangaande uitdrukkelijk gesteld dat in het geval van aanslag op goederen van de echt-
genoot het beroepsgeheim van de ambtenaar wordt opgeheven en dat een nieuwe uitzon-

3 Ook de echtgenoot moet als derde worden beschouwd: J. Bours,  “le respect de la vie privée, le 
secret professionnel et les pouvoirs d’investigation du fisc”, Act.dr. 1993, 386, nr. 3.
4 Zie in dit verband a contrario; J.-P. Magremanne, Le contentieux de l’impôt sur les revenus, 2000, 
94.
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dering op het beroepsgeheim wordt ingevoerd5 waardoor in de specifieke situatie van het 
beslag op de goederen van de mede-echtgenoot de geheimhoudingsplicht niet geldt. 

Ook indien men deze uitlegging van artikel 337 WIB 1992 volgt kan het middel van 
eiser echter geen doel raken: aan de hand van de vaststellingen en de redenen die het 
bestreden arrest bevat geven de appelrechters immers te kennen dat de fiscale ambtenaar 
in casu wel degelijk een mededeling heeft willen doen aan de belastingplichtige zelf en 
niet  aan  een  derde,  namelijk  zijn  echtgenote,  waarvan  eiser  in  cassatie  voor  de 
feitenrechters voorhield er reeds geruime tijd gescheiden van te leven. Bijgevolg handelde 
de fiscale ambtenaar hoe dan ook ‘binnen de uitoefening van zijn ambt’6.
(…)

Conclusie: verwerping

ARREST

(AR P.09.0846.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 april 2009.
De  eiser  doet  afstand  van  een  eerste  memorie.  Hij  voert  in  een  tweede 

memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITELIJKE GEGEVENS 
De eiser deed op 31 maart 2008 bij de onderzoeksrechter te Tongeren tegen de 

verweerder  klacht  met  burgerlijke  partijstelling  wegens  feiten  die  in  het 
bestreden arrest als volgt worden omschreven:

"Te Genk en bij samenhang elders in het Rijk, tussen 1 november 2006 en 1 
april 2008:

A. Bij inbreuk op de artikelen 453, 457 §§1 en 2 en 458, tweede lid, Wetboek 
van Inkomstenbelastingen zich schuldig gemaakt te hebben aan schending van 
het bij artikel 337 bepaalde beroepsgeheim, door het blijven toesturen van admi-
nistratieve akten betreffende het fiscaal dossier van [de verweerder] naar diens 
echtgenote van wie hij gescheiden leeft.

B. Als ambtenaar of als openbare officier of terwijl hij drager of agent was van 
het openbaar gezag of van de openbare macht met name als fiscaal ambtenaar 
een andere daad van willekeur dan bedoeld bij art. 147-149 SW en die inbreuk 
maakte op de door de Grondwet gewaarborgde vrijheden, bevolen of uitgevoerd 
te hebben."

De onderzoeksrechter deelde de klacht mede aan de procureur des Konings, 
maar  deze  nam  geen  vordering.  De  raadkamer  bij  de  rechtbank  wees  op  7 
november 2007 een beschikking van buitenvervolgingstelling.

5 Parl.St. Kamer, 1997-1998, 1341/17, 11 en 47.
6  Een onvrijwillige onthulling zou eventueel wel een fout naar gemeen recht kunnen uitmaken: F. 
Podevyn, “le secret professionnel et le fonctionnaire des contributions directes”, Bull.contr. 1962, n° 
388-390, (1287), 1292.
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De eiser kwam van deze beschikking in hoger beroep. Bij het thans bestreden 
arrest verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling eisers beroep ontvankelijk 
maar ongegrond en bevestigt ze de bestreden beschikking. 

De eiser wordt tevens veroordeeld om aan de verweerder een rechtsplegings-
vergoeding van 1.200 euro te betalen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 337, 453, 457, §§1 en 2, en 

458, tweede lid, WIB92 en artikel 458 Strafwetboek: niet eender welke medede-
ling door een fiscale ambtenaar die betrekking heeft op de fiscale toestand van 
een belastingplichtige,  kan zomaar aan eender  wie worden verricht  zonder in 
strijd te komen met het door artikel 337 WIB92 voorgeschreven beroepsgeheim; 
slechts indien de wet zulks toelaat kan de fiscale ambtenaar dergelijke gegevens 
aan  derden  mededelen;  de  eiser  heeft  in  conclusie  bij  de  appelrechters  laten 
gelden  dat  hij  sedert  1977 van  tafel  en  bed  gescheiden  en  derhalve  feitelijk 
gescheiden leefde van zijn echtgenote; de appelrechters gaan niet in op de vraag 
of  de eiser  nu al  dan niet  als  rijksinwoner dient  te worden beschouwd,  maar 
oordelen dat de eventuele hoedanigheid van de eiser als rijksinwoner respectie-
velijk  belastingplichtige  hieraan  niets  afdoet;  artikel  337,  derde  lid,  WIB92, 
aangevuld bij artikel 12 van de wet van 15 maart 1999 bepaalt wel dat de ambte-
naren van de administratie der directe belastingen eveneens hun ambt uitoefenen 
wanneer zij met betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige een 
vraag om raadpleging,  uitleg of  mededeling  inwilligen  van  de echtgenoot  op 
wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd; de appelrechters stellen geenszins 
vast dat hier aan die wettelijke voorwaarden is voldaan zodat zij hun beslissing 
niet naar recht verantwoorden.

2. Artikel 337, eerste lid, WIB92 bepaalt dat hij die, uit welken hoofde ook, 
optreedt  bij  de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft  tot  de 
ambtsvertrekken van de administratie der directe belastingen, buiten het uitoe-
fenen  van  zijn  ambt,  verplicht  is  tot  de  meest  volstrekte  geheimhouding 
aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis 
heeft.

Blijft  binnen de uitoefening van zijn ambt de fiscale  ambtenaar  die  aan de 
belastingplichtige  op  diens  adres  of  vermoedelijk  adres  brieven  toezendt  die 
betrekking  hebben  op  de  uitvoering  van  dit  ambt.  De  omstandigheid  dat  de 
geadresseerde dit adres en daarbij zijn hoedanigheid van rijksinwoner betwist, 
doet daaraan niet af.

3. Artikel 337, derde lid, WIB92 bepaalt dat de ambtenaren van de admini-
stratie  der directe  belastingen  eveneens hun ambt uitoefenen wanneer  zij  met 
betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige een vraag om raad-
pleging, uitleg of mededeling inwilligen van de echtgenoot op wiens goederen de 
aanslag wordt ingevorderd.

Deze wetsbepaling betreft enkel de erin vermelde raadpleging, uitleg of mede-
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deling aan de echtgenoot  van de belastingplichtige.  Ze  stelt  voor het  overige 
geen bijkomende voorwaarde aan de uitvoering van de opdracht van de fiscale 
ambtenaar zoals bepaald in artikel 337, eerste lid, WIB92.

4. De appelrechters die overeenkomstig deze regels beslissen, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.

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

20 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Huybrechts,  afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h. 
Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. Verbist.

Nr. 597

2° KAMER - 21 oktober 2009

1º BESLAG — ALLERLEI - WEGMAKEN VAN IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN - MISDRIJF - 
BESTANDDELEN - BELANG

2º BESLAG — ALLERLEI - WEGMAKEN VAN IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN - MISDRIJF - 
BESTANDDELEN - BEKLAAGDE - HOEDANIGHEID

3º OMKOPING VAN AMBTENAREN - HANDELING VAN HET AMBT - BEGRIP

4º OMKOPING VAN AMBTENAREN - ACTIEVE OMKOPING - PASSIEVE OMKOPING - 
BESTANDDELEN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BEWIJS

1º Art. 507, eerste lid, Sw., straft de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem 
beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken; de omstandigheid 
dat een schuldvordering van een aandeelhouder op een vennootschap, waarop door een  
derde beslag is gelegd, in kapitaal van deze vennootschap wordt omgezet, sluit niet uit  
dat die aandeelhouder in zijn eigen belang heeft gehandeld1. (Art. 507, eerste lid, Sw.)

2º Art. 507, eerste lid, Sw., straft de beslagene en allen die voorwerpen waarop tegen hem 
beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken; de hoedanigheid 
waarin een beklaagde wegens de voormelde telastlegging wordt vervolgd, maakt geen 
deel uit van de bestanddelen van het misdrijf2. (Art. 507, eerste lid, Sw.)

3º De handeling van het ambt, bedoeld in het oude art. 252 Sw., is de handeling die tot de  
werkzaamheden  van  de  ambtenaar  behoort;  het  is  niet  vereist  dat  hij  
beslissingsbevoegdheid heeft3. (Art. 252, Sw.)

1 Zie  Cass.,  1  maart  1983,  AR 7684,  AC,  1982-1983,  nr  363.  Het  openbaar  ministerie  besloot 
eveneens tot  verwerping  maar  was van  mening  dat  het  tweede  middel  niet  ontvankelijk  was bij 
gebrek aan belang, omdat  volgens hem de straf,  door de overige  bewezen verklaarde misdrijven, 
verantwoord werd
2 Ibid. 
3 Zie Cass., 19 april 1983, AR 7666, AC, 1983, nr 451; Cass., 11 feb. 2003, AR P.02.0734.N, AC, 
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4º  In  geval  van  actieve  of  passieve  omkoping  kan  de  voorafgaande  overeenkomst 
stilzwijgend  zijn;  ze  kan  worden  afgeleid  uit  feiten  of  gedragingen  waaruit  de 
voorafgaande afspraak en het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de aanbiedingen,  
beloften of  giften en de verbintenis  van de met  een openbare dienst  belast  persoon 
blijken4. (Artt. 246, 247 en 252, Sw.)

(F. e.a. T. S.T.P.I. bvba, in vereffening e.a. ; BELMAGRI nv T. F. e.a.; A. T. S.T.P.I. bvba, in vereffening ; WAALSE 
REGERING T. F. e.a.;  WAALS GEWEST T. F. e.a.; M. T. S.T.P.I. bvba In vereffening)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1334.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest  van het  hof van beroep te 

Luik, correctionele kamer, van 15 juli 2008.
M.  F.  en  G.  F.  voeren  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  vijf 

middelen aan.
De Waalse Regering voert in een memorie één middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen van M. F. en G. F.
A.  In  zoverre  de cassatieberoepen  gericht  zijn  tegen  de beslissingen  op de 

tegen de eisers ingestelde strafvordering, met name
a. die waarbij zij schuldig worden verklaard en straffen worden opgelegd
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Dit onderdeel verwijt het arrest dat het artikel 507, eerste lid, Strafwetboek 

schendt,  daar  het  niet  vaststelt  dat  de  eisers,  ten  aanzien  van  wie  wegens 
schulden beslag was gelegd, in hun eigen belang hadden gehandeld.

De  omstandigheid  dat  een  schuldvordering  van  een  aandeelhouder  op  een 
vennootschap,  waarop  door een  derde  beslag  is  gelegd,  in  kapitaal  van  deze 
vennootschap wordt omgezet, sluit niet uit dat die aandeelhouder in zijn eigen 
belang heeft gehandeld.

De appelrechters oordelen dat het belang van de eisers bij de inbreng van de 
beslagen schuldvorderingen in het kapitaal van de vennootschap, in de verwach-
ting bestond dat deze verduistering de financiële gezondheid van die vennoot-
schap zou herstellen.  Zijn doel was bij  het ophouden van het  bestaan van de 
vennootschap het geïnvesteerde kapitaal te recupereren of, ingeval het kapitaal 
2003, nr 96.
4 De oude artt. 246, 247 en 252, Sw.; zie Cass., 23 dec. 1998, Ver.K., AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr 
534. 
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tot het wettelijk minimum zou kunnen worden gereduceerd, het surplus van de 
investering te  recupereren  als  de  vennootschap  opnieuw voldoende financieel 
gezond zou worden.

Het arrest  beslist  aldus naar  recht  dat  de bestanddelen van de telastlegging 
bewezen zijn.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eisers voeren aan dat de appelrechters het recht van verdediging miskennen 

door de telastlegging verduistering van inbeslaggenomen voorwerpen te wijzigen 
door hun hoedanigheid van bestuurder weg te laten, zonder dat zij van die gewij-
zigde kwalificatie in kennis waren gesteld.

Artikel  507, eerste  lid,  Strafwetboek  straft  de beslagene  en allen die  voor-
werpen waarop tegen hem beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernie-
tigen  of  wegmaken.  De hoedanigheid  waarin een beklaagde  wegens de voor-
melde telastlegging wordt vervolgd, maakt geen deel uit van de bestanddelen van 
het misdrijf.

Door dat misdrijf bewezen te verklaren met de correctie dat de vermeldingen 
betreffende  de  hoedanigheid  van  bestuurder,  in  rechte  of  in  feite,  van  de 
vennootschappen  S.T.P.I.  en  "Jean  Falkenberg  et  Fils",  moeten  worden 
geschrapt, hebben de appelrechters de kwalificatie alleen maar verduidelijkt en 
niet gewijzigd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
De eisers verwijten het arrest dat het hen veroordeelt wegens actieve omko-

ping  van  de  ambtenaar  F.  V.,  zonder  dat  het  vaststelt  dat  de  feiten  waren 
gepleegd om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen hande-
ling van zijn ambt of bediening gedaan te krijgen.

De handeling van het ambt, bedoeld in artikel 252 Strafwetboek, zoals het van 
toepassing was op het ogenblik van de feiten, is de handeling die tot de werk-
zaamheden van de ambtenaar behoort en het is niet vereist dat deze beslissings-
bevoegdheid heeft.

Het arrest wijst erop dat er wel degelijk sprake was van een dergelijke hande-
ling, want het oordeelt dat de voormelde ambtenaar deelnam aan de voorberei-
ding van de besluitvorming betreffende de dossiers van de bvba S.T.P.I., door de 
behandeling ervan te bespoedigen.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De  eerste  eiser  verwijt  het  arrest  dat  het  hem  veroordeelt  wegens  actieve 

corruptie ten aanzien van R. H., zonder dat het vaststelt dat laatstgenoemde een 
openbaar ambtenaar is.
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De appelrechters stellen naar recht het bestaan vast van dat element, door te 
oordelen dat de voormelde persoon, onder toezicht van de minister, de taak had 
om verslagen op te maken met betrekking tot de steun die het Waals Gewest aan 
de kleine en middelgrote ondernemingen kon verlenen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Enerzijds verwijten de eisers het arrest dat het hen veroordeelt wegens actieve 

omkoping van de magistraat F. J. S., zonder dat het een voorafgaande overeen-
komst vaststelt. 

Aangezien  voormelde  overeenkomst  stilzwijgend  kan  zijn,  kan  ze  worden 
afgeleid uit feiten of gedragingen waaruit voorafgaande afspraken en het noodza-
kelijk  oorzakelijk  verband  tussen  de  aanbiedingen,  beloften  of  giften  en  de 
verbintenis van de met een openbare dienst belast persoon blijken.

Met overneming van de redenen van het beroepen vonnis, vermeldt het arrest 
dat  uit  de verklaringen  van de kopstukken  blijkt  dat  de  eisers,  die  overtuigd 
waren van de invloed van de voormelde magistraat en van de mogelijkheid om 
van  hem gunsten  te  verkrijgen  die  verband  houden  met  zijn  bediening,  hem 
geschenken  hebben  overhandigd  in  ruil  voor  zijn  bescherming,  wat  concreet 
neerkwam op handelingen zoals het klasseren van een dossier, het uitstellen van 
een huiszoeking en de onthulling aan de eisers dat hun activiteiten het voorwerp 
van een belastingonderzoek uitmaakten.

Met eigen redenen wijst het arrest erop dat er vóór de onrechtmatige hande-
ling, waarbij een strafdossier werd geseponeerd, een stilzwijgende overeenkomst 
bestond om de tussenkomsten van de magistraat te belonen.

Uit  deze  overwegingen  leiden  de  appelrechters  naar  recht  af  dat  tussen  de 
partijen een onrechtmatige en aan de gestelde handelingen voorafgaande over-
eenkomst werd gesloten.

Anderzijds verwijten de eisers de appelrechters dat zij de bemiddeling van de 
voormelde magistraat bij de belastingadministratie beschouwen als een hande-
ling van zijn bediening. 

Het arrest vermeldt dat de voormelde bemiddeling gebeurde in het kader van 
het door het parket te Hoei geopende strafdossier.

De appelrechters beslissen aldus naar recht dat deze handelingen voortvloeiden 
uit het misbruik van het ambt van magistraat van het openbaar ministerie.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
b. die welke uitspraak doet over de herstelvordering 
Het arrest beveelt de eisers om op hun kosten een studie te doen uitvoeren, 

voorafgaand aan het herstel van drie steengroeven en een site in de oorspronke-
lijke toestand, en verwijst de zaak naar de eerste rechter.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
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lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het vierde en vijfde middel die door de 

eisers worden aangevoerd, aangezien ze geen verband houden met de ontvanke-
lijkheid van de cassatieberoepen.

2.  In  zoverre  de  cassatieberoepen  gericht  zijn  tegen  de  beslissingen  op  de 
burgerlijke rechtsvorderingen die de vereffenaars van de bvba S.T.P.I. tegen de 
eisers hebben ingesteld

Eerste middel
De drie onderdelen samen
Het middel verwijt het arrest dat het niet antwoordt op het verweer volgens 

hetwelk  alleen  de  telastleggingen  van  verduistering  de  bvba  S.T.P.I.  schade 
konden berokkenen, dat het bewijs van die verduisteringen ten nadele van laatst-
genoemde niet wordt geleverd en dat hun argument dat zij in het belang van de 
vennootschap hebben gehandeld, geloofwaardig was. Volgens de eisers schendt 
het arrest aldus eveneens artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.

De appelrechters vermelden dat de eisers hun misdrijf enkel hebben gepleegd 
met het oog op hun persoonlijk voordeel of dat van derden en hierbij middelen 
hebben gebruikt die in strijd zijn met het maatschappelijk doel en de belangen 
van de benadeelde bvba S.T.P.I. 

Nadat het arrest oordeelt dat de misdrijven waaraan de eisers schuldig waren 
verklaard,  de bvba S.T.P.I.  schade hadden berokkend, diende het niet meer te 
antwoorden op de conclusie die voor het hof van beroep is neergelegd en die 
door deze beslissing irrelevant was geworden. Het omkleedt zijn beslissing aldus 
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Zegt dat het bestreden arrest zonder uitwerking blijft in zoverre het uitspraak 

doet over de tegen F. M. ingestelde strafvordering.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

bestreden arrest.
Laat  de kosten van het  cassatieberoep van F. M. ten laste van de Staat  en 

veroordeelt alle overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procu-
reur-generaal – Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers, D. Lamarque, Brussel en T'Kint.
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Nr. 598

2° KAMER - 21 oktober 2009

VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN VAN VERZET - BEKLAAGDE - NIET AAN DE PERSOON BETEKEND 
VONNIS BIJ VERSTEK - BEKLAAGDE MET WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN HET BUITENLAND - GEVOLG

De betekening die met toepassing van art. 40, eerste lid, Ger.W., is gebeurd, wordt niet  
geacht aan de persoon te zijn geschied in de zin van art. 33, tweede lid, van hetzelfde  
wetboek  en  kan  bijgevolg  de  gewone  verzettermijn  niet  doen  ingaan;  wanneer  de  
betekening  in  het  buitenland  van  het  veroordelend  vonnis  bij  verstek  niet  aan  de  
beklaagde in persoon is gedaan, kan deze, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet  
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening 
kennis heeft genomen, waarbij de termijn moet worden verlengd zoals bepaald in de artt.  
55 Ger.W. en 3 K.B. nr 301 van 30 maart 19361.  (Art. 187, Sv.; Artt. 33, tweede lid, 40, 
eerste lid, en 55, Ger.W.; Art. 3, K.B. nr. 301 van 30 maart 1936)

(Z. en J. T. CENTRALE BANK VAN WEST-AFRIKAANSE STATEN)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0576.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest  van het  hof van beroep te 

Brussel, correctionele kamer, van 9 maart 2009.
De  eiser  H.  J.  voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 

middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van S. Z.
1. In zoverre het gericht is tegen de veroordelende beslissing op de tegen hem 

ingestelde strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
De eiser voert geen middel aan
B. Het cassatieberoep van H. J.
Tweede middel
Op het hoger beroep van het openbaar ministerie en van de eiser wijzigt het 

arrest  het  vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel  dat op 14 oktober 
2008 onder het nummer 7202 is gewezen en dat het verzet van de eiser ontvan-
kelijk  en  gedeeltelijk  gegrond verklaarde.  Het  arrest  verklaart  dat  verzet  niet 

1 Zie Cass., 18 okt. 1994, AR P.92.6402.N - P.92.6784.N, AC, 1994, nr 436; Cass., 28 mei 2002, AR 
P.02.0364.N, AC, 2002, nr 322.
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ontvankelijk omdat het laattijdig is ingesteld.
Artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek legt de betekening aan de persoon, 

veeleer  dan aan de woonplaats of aan de verblijfplaats van de geadresseerde, 
alleen op wanneer de gerechtsdeurwaarder deze op het grondgebied van het Rijk 
kan aantreffen.

Ofschoon  artikel  7  van  het  Europees  Verdrag  aangaande  de  wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, in een wijze 
van toezending van gerechtelijke beslissingen naar het buitenland voorziet, belet 
het niet dat ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijf-
plaats,  of gekozen woonplaats hebben, de betekening van de veroordeling bij 
verstek,  overeenkomstig  artikel  40,  eerste  lid,  van  het  voormelde  wetboek, 
geacht wordt verricht te zijn door de afgifte van de akte aan de postdienst, met 
het oog op de aangetekende verzending aan de woon- of verblijfplaats van de 
geadresseerde in het buitenland.

De  betekening  die,  zoals  te  dezen,  bij  een  ter  post  aangetekende  brief  is 
gebeurd, wordt niet geacht aan de persoon te zijn geschied in de zin van artikel 
33,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  en  kan  bijgevolg  de  gewone 
verzettermijn niet doen ingaan.

De buitengewone termijn van verzet, bepaald in artikel 187, tweede lid, van 
het  Wetboek  van  Strafvordering,  gaat  daarentegen  in  de  dag  waarop  de 
beklaagde van de betekening kennis heeft gekregen. De betekening werd hem 
gedaan met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek.

Met toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 
1936, wordt die buitengewone termijn verlengd, ten aanzien van de in artikel 55, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde personen, met de in dat artikel vast-
gestelde termijn van dertig dagen.

Het arrest stelt vast dat de eiser op 14 februari 2008 kennis heeft gekregen van 
de betekening, maar dat de appelrechters weigeren om de termijn die op die dag 
inging met dertig dagen te verlengen,  zoals is bepaald voor hen die,  zoals de 
eiser, in een ander land van Europa verblijven.

Het arrest schendt aldus de in het middel bedoelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het eerste middel te onderzoeken daar het niet tot vernieti-

ging zonder verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in zake H. J..
Verwerpt het cassatieberoep van S. Z..
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat  de kosten van  het  cassatieberoep  van H.  J.  ten laste  van  de  Staat  en 

veroordeelt S. Z. in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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21 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Close,  afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Leclercq, 
procureur-generaal – Advocaat: mr. A. Michielsen, Antwerpen.

Nr. 599

2° KAMER - 21 oktober 2009

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 29 - 
BRIEFGEHEIM - DRAAGWIJDTE

2º BRIEVEN - BRIEFGEHEIM - DRAAGWIJDTE

1º en 2° De Grondwet waarborgt alleen het geheim van de aan de post toevertrouwde 
brieven; het gebruik van de brief, na ontvangst door de geadresseerde, valt niet onder  
deze grondwettelijke regel. (Art. 29, Gw. 1994)

(H. T. H.)

(AR P.09.0766.F)

21 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.

Nr. 600

2° KAMER - 21 oktober 2009

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - SLUITING - ONTOEREIKEND ACTIEF - 
NIET VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE - LATER OPGEDOKEN ACTIVA IN NATURA - 
TEGELDEMAKING - BEGRIP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - SLUITING - ONTOEREIKEND ACTIEF - 
NIET VERSCHOONBAAR VERKLAARDE GEFAILLEERDE - LATER OPGEDOKEN ACTIVA IN NATURA - 
TEGELDEMAKING - CURATOR AD HOC - AANWIJZING - ONTBONDEN VENNOOTSCHAP - GEVOLG

1º De activa die in  natura opduiken nà het  vonnis dat  de sluiting van het faillissement  
wegens ontoereikend actief uitspreekt ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde, kunnen door een door de rechtbank van koophandel aangestelde curator ad  
hoc te gelde worden gemaakt; onder tegeldemaking van activa die in natura opduiken, 
wordt de verkoop verstaan van bezittingen en niet de rechtsvordering tot inning van een 
schuldvordering. (Art. 1, tweede lid, K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden 
en de comités voor preventie en bescherming op het werk)

2º De aanstelling van een curator ad hoc om activa te gelde te maken die in natura zijn  
opgedoken nà het vonnis dat de sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief  
uitspreekt ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde gefailleerde, heeft niet tot 
gevolg dat de activa van de door de vereffening ontbonden vennootschap in juridisch 
opzicht verder blijven bestaan.  (Art. 83, Faillissementswet 1997; Art. 1, tweede lid, K.B. 
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25  mei  1999  betreffende  de  ondernemingsraden  en  de  comités  voor  preventie  en 
bescherming op het werk)

(Me. HISSEL, curator ad hoc van het faillissement van PROREST IMMOBILIERE bvba T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0869.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 30 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot 

uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 
1997, kan een daartoe door de rechtbank van koophandel aangestelde curator ad 
hoc de activa te gelde maken, die in natura zijn opgedoken na het vonnis dat de 
sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief heeft uitgesproken ten 
aanzien van de niet-verschoonbaar verklaarde gefailleerde.

Onder tegeldemaking van activa  die  in  natura opduiken,  wordt  de verkoop 
verstaan van bezittingen en niet de rechtsvordering tot inning van een schuldvor-
dering.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De aanstelling van een curator  ad hoc om activa te  gelde  te  maken die in 

natura zijn opgedoken, heeft niet tot gevolg dat de activa van de door de vereffe-
ning ontbonden vennootschap in juridisch opzicht verder blijven bestaan.

Dit onderdeel faalt eveneens naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 oktober 2009 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:  
mr. Oosterbosch.

Nr. 601
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2° KAMER - 21 oktober 2009

VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - 
GEDETINEERDE - RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN - VERKLARING - STRAFINRICHTING - 
DIRECTEUR - VOORWAARDEN OM DIT RECHT UIT TE OEFENEN

Wanneer hij die verzet doet, zich in hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in zijn 
bezit heeft om de kosten van de akte van de gerechtsdeurwaarder te dekken, kan het  
verzet tegen de veroordelingen in strafzaken, uitgesproken door de hoven van beroep, 
de correctionele rechtbanken en de politierechtbanken, gedaan worden door middel van 
een verklaring aan de attaché-gevangenisdirecteur/adviseur-gevangenisdirecteur van de 
strafinrichting of aan zijn gemachtigde; het feit dat de gedetineerde die verzet doet niet  
het recht heeft om in de gevangenis contant geld in zijn bezit te hebben, betekent in de 
regel niet dat hij daarover niet kan beschikken op zijn individuele lopende rekening1. (Art. 
2, K.B. nr 236 van 20 jan. 1936)

(DE FEDERALE PROCUREUR  T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1230.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Brussel, correctionele kamer, van 15 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen die door het openbaar minis-

terie en de verweerder zijn ingesteld tegen twee vonnissen die op 19 januari 2009 
onder de nummers 561 en 562 door de correctionele rechtbank te Brussel zijn 
gewezen, ontvankelijk en voegt ze. De voornoemde vonnissen verklaarden het 
verzet  niet  ontvankelijk  dat  de  verweerder  tweemaal  tegen  eenzelfde  vonnis 
heeft aangetekend, enerzijds, door middel van een verklaring op de griffie van de 
gevangenis en, anderzijds, door middel van een deurwaardersexploot.

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met wijzi-
ging van het  vonnis  nummer 561, het  verzet  van de verweerder  ontvankelijk 
verklaart

Alle middelen samen
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot 

vereenvoudiging van sommige vormen van strafvordering ten opzichte van gede-
tineerden,  kan het verzet  tegen de veroordelingen in strafzaken alleen gedaan 
worden door middel van een verklaring aan de directeur van de strafinrichting of 
aan zijn gemachtigde, wanneer hij die verzet doet zich in hechtenis bevindt en 
het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft om de kosten van de akte van deur-
waarder te dekken.
1 Zie Cass., 3 maart 1982, AR 2040, AC, 1981-1982, nr 796.
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In  zoverre  de  rechter  die  ermee  belast  is  om  het  verzet  ontvankelijk  te 
verklaren,  in feite  de omvang van het  bedrag beoordeelt  waarover  de verzet-
doende partij aldus kan beschikken, gaat het Hof na of hij uit zijn vaststellingen 
heeft kunnen afleiden dat dit bedrag die betekening niet mogelijk maakte.

Het  feit  dat  de  gedetineerden  niet  het  recht  hebben  om in  de  gevangenis 
contant geld in hun bezit te hebben, betekent in de regel niet dat zij daarover niet 
kunnen beschikken op hun individuele lopende rekening.

Het arrest stelt vast dat het bedrag van 1.471,60 euro dat de verweerder in zijn 
bezit  had  op  het  ogenblik  dat  hij  ter  uitvoering  van  een  Europees  bevel  tot 
aanhouding werd uitgeleverd, op een rekening werd overgeschreven die op zijn 
naam in de gevangenis te Verviers is geopend. De appelrechters kunnen daaruit 
niet naar recht afleiden dat de verweerder op het ogenblik van zijn verklaring van 
hoger beroep dat bedrag niet bezat en bijgevolg niet zelf de kosten kon dekken 
van een betekening bij deurwaardeursexploot. 

In zoverre zijn de middelen gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, bij wege van 

nieuwe beschikkingen, uitspraak doet op de tegen de verweerder ingestelde straf-
vordering,  deze  vrijspreekt  van  een  aantal  telastleggingen  waarvoor  hij  bij 
verstek  was  veroordeeld,  de  straf  verlaagt  en  de  onmiddellijke  aanhouding 
beveelt

De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing die het verzet van de 
verweerder  ontvankelijk  verklaart,  brengt  de  vernietiging  mee  van  de  beslis-
singen die het gevolg ervan zijn.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met bevesti-
ging  van het  vonnis  nummer  562,  het  tweede  verzet  van  de  verweerder  niet 
ontvankelijk verklaart

Het arrest vermeldt dat vermits het eerste verzet ontvankelijk werd verklaard, 
het tweede zijn belang verliest en dus niet ontvankelijk is.

Door het  rechtstreeks  verband dat  het  arrest  aldus tussen deze beslissingen 
vaststelt, brengt de vernietiging van de beslissing op het eerste verzet, de vernie-
tiging mee van die op het tweede verzet.

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 Bergen.

21 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-
generaal.
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Nr. 602

1° KAMER - 22 oktober 2009

1º BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - AFSTAND VAN 
RECHTSMIDDEL - BEGRIP

2º BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - AFSTAND VAN 
RECHTSMIDDEL - CASSATIEBEROEP ENKEL TEGEN EEN EINDARREST - LATER CASSATIEBEROEP 
TEGEN EEN HERROEPINGSARREST - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP ENKEL 
TEGEN EEN EINDARREST - LATER CASSATIEBEROEP TEGEN EEN HERROEPINGSARREST - 
ONTVANKELIJKHEID

4º OPENBAAR MINISTERIE - HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - MEDEDELING - 
ONTSTENTENIS - GEVOLG

5º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - HERROEPING - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTSTENTENIS - 
GEVOLG

1º De afstand van het recht om een rechtsmiddel in te stellen moet strikt worden uitgelegd 
en mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn1.  
(Art. 1045, derde lid, Ger.W.)

2º en 3° Het verlenen van medewerking, onder voorbehoud, aan een in een arrest van 
herroeping van het gewijsde bevolen instaatstelling en aan de behandeling van de zaak 
zelf, het enkel betekenen van het arrest over de zaak zelf en het enkel richten van een 
eerste cassatieberoep tegen dit laatste arrest en niet tegen het herroepingsarrest volstaat  
niet om een stilzwijgende berusting in dat herroepingsarrest af te leiden, zodat het later 
cassatieberoep tegen dat herroepingsarrest ontvankelijk is. (Art. 1045, derde lid, Ger.W.)

4º en 5° Nietig is het arrest dat recht doet op een vordering tot herroeping van het gewijsde,  
wanneer noch uit dat arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt  
dat het openbaar ministerie een schriftelijk of mondeling advies heeft uitgebracht.  (Art. 
764, 6°, Ger.W.)

(ENTROPIE bvba e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0336.N  - C.08.0379.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Zaak C.08.0336.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007 gewezen door het 

hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Zaak C.08.0379.N
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen 

1 Zie Cass., 19 juni 1989, AR 8496, AC, 1988-89, 1254. 
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door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.08.0336.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Zaak C.08.0379.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.08.0336.N en C.08.0379.N zijn gericht 

tegen twee opeenvolgende arresten in dezelfde zaak gewezen door het hof van 
beroep te Brussel.

Zij dienen te worden gevoegd.
Zaak C.08.0379.N
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. De verweerders werpen op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat 

de eisers in het bestreden arrest van 31 oktober 2006 hebben berust door vrij-
willig en zonder het minste voorbehoud mee te werken aan de tenuitvoerlegging 
van  de  uitgesproken  herroeping  van  het  gewijsde  en  door  hun  aanvankelijk 
cassatieberoep in de zaak C.08.0336.N te beperken tot het eindarrest van 4 juni 
2007.

3. Krachtens artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de stil-
zwijgende  berusting  in  een  rechterlijke  beslissing  alleen  worden  afgeleid  uit 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de 
partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.

De afstand van het recht om een rechtsmiddel in te stellen moet strikt worden 
uitgelegd en mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
ging vatbaar zijn.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eisers, onder voorbehoud, medewerking hebben verleend aan de in het 

arrest  van  herroeping  van  31  oktober  2006 bevolen  instaatstelling  en  aan  de 
behandeling van de zaak zelf;

- de appelrechters omtrent de zaak zelf hebben geoordeeld bij arrest van 4 juni 
2007;

- de verweerders enkel dit laatste arrest hebben betekend op 29 april 2008;
- het cassatieberoep C.08.0336.N van 29 juli 2008 gericht is tegen het arrest 

van 4 juni 2007 dat over de grond van de zaak oordeelt en niet tegen het arrest 
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van herroeping van gewijsde van 31 oktober 2006;
- het cassatieberoep C.08.0379.N van 26 augustus 2008 het herroepingsarrest 

van 31 oktober 2006 aanvecht.
Het in deze omstandigheden verlenen van medewerking aan de afhandeling 

van de zaak zelf en het niet richten van het eerste cassatieberoep tegen de herroe-
pingsbeslissing van 31 oktober 2006 volstaat niet om een stilzwijgende berusting 
in de herroepingsbeslissing af te leiden. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep dient in zoverre 
verworpen.

5. Hieruit volgt evenmin dat de eisers de procedure hebben aangewend voor 
kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden of een tegenstrijdige proce-
shouding hebben aangenomen.

In zoverre kan het middel van niet-ontvankelijkheid niet worden aangenomen.
Middel zelf
6. Het arrest van 31 oktober 2006 oordeelt dat er aanleiding is tot herroeping 

van  het  rechterlijk  gewijsde  en  dat  het  arrest  van  20  september  2004 wordt 
herroepen.

7. Krachtens artikel 764, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorde-
ringen tot herroeping van het gewijsde op straffe van nietigheid aan het openbaar 
ministerie meegedeeld.

Noch uit het arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt  dat  het  openbaar  ministerie  een  schriftelijk  of  mondeling  advies  heeft 
uitgebracht.

Het middel is in zoverre gegrond.
Zaak C.08.0336.N
8. De vernietiging van het arrest van 31 oktober 2006 brengt de vernietiging 

mee van het eindarrest van 4 juni 2007.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.08.0336.N en C.08.0379.N.
Vernietigt de bestreden arresten van 31 oktober 2006 en 4 juni 2007.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

22 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Maes.
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Nr. 603

1° KAMER - 22 oktober 2009

1º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST -  BENELUX MERKENWET - 
BENELUX-VERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM - WEIGERING TOT INSCHRIJVING - 
WEIGERINGSGRONDEN - VERBAND - BESCHRIJVEND WOORDMERK - ONDERSCHEIDEND VERMOGEN - 
GEVOLG

2º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST  -  BENELUX MERKENWET - 
BENELUX-VERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM - WEIGERING TOT INSCHRIJVING – GEBREK AAN 
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN  - VEREISTEN 

1º De in artikel 2.11.1.b en c B.V.I.E. vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van 
elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang tussen 
hun  respectieve  werkingssfeer;  met  name  om  die  reden  mist  een  woordmerk  dat  
kenmerken  van  waren  en  diensten  beschrijft  in  de  zin  van  artikel  2.11.1.c  B.V.I.E.  
noodzakelijkerwijs  elk  onderscheidend  vermogen  met  betrekking  tot  die  waren  of 
diensten in de zin van 2.11.1.b B.V.I.E1.  (Art.  2.11.1.b en c,  Benelux Merkenwet;  Art. 
3.1.b  en  c,  Richtlijn  van  de  Raad  nr  89/104/EEG van  21  dec.  1988  betreffende  de 
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

2º Het is niet noodzakelijk, om de inschrijving van een depot te weigeren bij gebrek aan  
onderscheidend vermogen, dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het  
moment  van  de  inschrijvingsaanvraag,  daadwerkelijk  worden  gebruikt  voor  de 
beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van  
de kenmerken van deze waren of diensten; het volstaat dat die tekens en benamingen  
hiertoe  kunnen  dienen;  de  inschrijving  van  een  woordteken  als  merk  moet  dan  ook 
geweigerd  worden  indien  het  in  minstens  één  van  de  potentiële  betekenissen  een 
kenmerk van de betrokken waren of  diensten  aanduidt2.  (Art.  2.11.1.b en c,  Benelux 
Merkenwet;  Art.  3.1.b  en c,  Richtlijn  van de Raad nr  89/104/EEG van 21 dec.  1988 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

(DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM T. JANSSEN PHARMACEUTICA nv)

ARREST

(AR C.08.0411.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 H.v.J., E.G., 12 feb. 2004, in de zaken C-363/99 (KPN Nederland NV t. Benelux-Merkenbureau, 
betreffende het woord "POSTKANTOOR", r.o. 67 en 85), Jur. H.v.J., 2004, p. I-1619 en C.265/00 
(Campina Melkunie B.V. t. Benelux-Merkenbureau, betreffende het woord "BIOMILD", r.o.18), Jur. 
H.v.J., 2001, p. I-2073. 
2 H.v.J., E.G., 23 okt. 2003, zaak C-191-01 P, BHIM t/ Wm. Wrigley Jr. Cy, (betreffende het woord 
DOUBLEMINT, r.o. 32, m.b.t.  artikel 4 van verordening (EG) nr 40/94 van de Raad van 20 dec. 
1993 inzake het gemeenschapsmerk) en 12 feb. 2004, in de zaken C-363/99 (KPN Nederland NV t. 
Benelux-Merkenbureau, betreffende het  woord  "POSTKANTOOR", r.o.  97,)  Jur.  H.v.J.,  2004, p. 
I-1619  en  C.265/00  (Campina  Melkunie  B.V.  t.  Benelux-Merkenbureau,  betreffende  het  woord 
"BIOMILD", r.o.38), Jur. H.v.J., 2001, p. I-2073; Cass., 17 april 2008, AR C.05.0491.N, A.C., 2008, 
nr 229 (m.b.t. het toepasselijk art. 6bis, 1, a) van de Benelux Merkenwet).
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet (gecoördineerd op 17 februari 1994);
-  de  artikelen  6 E en 6bis.1.b  en  c  van  de eenvormige  Beneluxwet  op  de  merken 

(BMW), bijlage bij  het  Benelux-Verdrag inzake de warenmerken  van  19 maart  1962, 
goedgekeurd  bij  wet  van  30 juni  1962,  zoals  laatst  gewijzigd  en aangevuld  door  het 
Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002;

- de artikelen 2.8.2., 2.11.1 aanhef en b en c, van het Benelux-Verdrag inzake de intel-
lectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen ondertekend) te Den Haag op 25 
februari  2005,  bekrachtigd  bij  wet  van  22  maart  2006  houdende instemming van  het 
Benelux-Verdrag (...), (Belgisch Staatsblad 26 april 2006, p. 21866);

- artikel 3, lid 1.b en c van de eerste Richtlijn (EG) nr. 89/104 van de Raad van 21 
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;

- de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 
tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij wet van 2 december 
1957, in de geconsolideerde versie, vastgesteld door het Verdrag van Amsterdam van 2 
oktober 1987, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, gewijzigd door het Verdrag van 
Nice van 26 februari 2001, goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002.

Aangevochten beslissingen 
1. Het bestreden arrest:
- ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond;
-  vernietigt  de  bestreden beslissing waarbij  het  BBIE  besluit  tot  doorhaling van  de 

inschrijving van het door de eiseres gedeponeerde merk;
- beveelt  de BOIE om het onder nummer 790475 ingeschreven depot van het merk 

"Summer Skin" voor de in het depot opgegeven waren uit de klassen 3 en 5 te handhaven;
- veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerster) van 1.200,00 euro rechtsple-

gingsvergoeding en 186,00 euro door (de verweerster) gemaakte gedingkosten.
2. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen of het ingeroepen beschrijvend 

karakter van het litigieuze woordmerk stelt het arrest herhaaldelijk vast dat de woordcom-
binatie Summer Skin een aanduiding is van het resultaat van het gebruik van de waren die 
onder dit teken worden aangeboden:

- p. 10 nr. 23: "In het algemeen kan worden gesteld dat in de perceptie van de gevi-
seerde consumenten in de Benelux de woordcombinatie 'summer skin' geen platte zake-
lijke strekking heeft, maar integendeel getuigt van fantasie en enigszins appelleert aan een 
sfeer van welbehagen. Het kan verder worden ervaren als de uitdrukking van een resultaat 
dat wordt bereikt  indien de producten die onder het teken worden aangeboden worden 
gebruikt" (...). "Aldus bezit het teken in zijn geheel beschouwd onmiskenbaar een graad 
van herkenbaarheid voor de waren waarvoor het is gedeponeerd".

- p. 11 nr. 26 en p. 12 lid 1: "In het voorliggend geval is duidelijk dat de beide termen 
in het merk, ieder op zich genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consu-
ment een duidelijke betekenis kan toeschrijven in zijn omgangstaal al zijn het Engelse 
woorden.

Zij hebben ook een beschrijvend karakter aangezien ze in de handel kunnen dienen om 
de waren te duiden naar hun bestemming. Ze kunnen aangeven dat ze, enerzijds, dienen 
voor de huid en, anderzijds, om tijdens of met het oog op de zomer te worden gebruikt.

Nochtans zijn  de twee  termen onderling bij  elkaar  gebracht  in  een verband  dat  als 
geheel niet kan gereduceerd worden tot hun enkele combinatie. Boven is al vastgesteld dat 



Nr. 603 - 22.10.09 HOF VAN CASSATIE 2427 

de combinatie van de twee termen als dusdanig geen bepaalde betekenis heeft maar daar-
entegen  wel  refereert  aan  een  gegeerd  resultaat  na  gebruik  van  de  producten  of  aan 
behaaglijke omstandigheden".

3.  Het arrest  (p.  12 nr.  29) besluit:  "dat  ook niet  (kan)  worden aangenomen dat de 
presentatie  van  het  teken  in  zijn  geheel  niets  afdoet  aan  het  uitsluitend  beschrijvend 
karakter van woordtekens die kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk en bestem-
ming van de waren waarvoor het is gedeponeerd".

4. "Bijgevolg staat", volgens het bestreden arrest (p. 12 nr. 30) "geen van de absolute 
weigeringsgronden uit artikel 2.11.lb" (gemis aan elk onderscheidend vermogen) "en c" 
(beschrijvende tekens) "BVIE aan de registratie van het teken in de weg".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet.
1.1. Krachtens artikel 2.11.1.c BVIE (voorheen artikel 6bis.1.c BMW), dat identiek is 

aan artikel 3.1.(c) van de Richtlijn 89/104/EG van de Raad 21 december 1988 betreffende 
de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, (...) weigert (het Bureau) een merk in 
te schrijven indien naar zijn oordeel:

"het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen 
tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, (...), van de waren of verrichting van 
de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

1.2.  Voor de toepassing van deze weigeringsgrond is niet  vereist  dat  het  betrokken 
teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. 
Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een 
woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de 
potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. 
Een "onmiskenbaar" verband tussen het (merk)teken en de bestemming van de betrokken 
waren of diensten is niet vereist.

1.3.  Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft  in de zin van 
artikel 3, lid 1, sub c, van de Europese Richtlijn 89/104/EG van de Raad, mist daardoor 
noodzakelijkerwijze elk onderscheidend vermogen van deze waren of diensten in de zin 
van artikel 3, lid 1, sub b, van de Richtlijn.

Deze regel volgt uit de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie (geciteerd in 
de Toelichting bij het cassatiemiddel) en werd door de eiseres in haar beroepsconclusie 
("Aanvullende en syntheseconclusie") (p. 8 nr. 3.1) ingeroepen.

1.4. Krachtens de artikelen 10 (ex 5) en 249 (ex 189) van het EG-Verdrag (zoals gewij-
zigd) is de nationale rechter ertoe gehouden het nationaal recht - het BVIE - dat hij moet 
toepassen te interpreteren in het licht van de tekst en van de bedoeling van de genoemde 
Richtlijn (EG) nr 89/104 EG, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

1.5. In haar beroepsconclusie (aanvullende en syntheseconclusie, p. 9 nr. 4.2) voerde de 
eiseres aan dat "de woordcombinatie Summer Skin bestaat uit de twee banale woorden 
"Summer"  en "Skin"  en  dat  (zij)  (die  woordcombinatie)  "ongetwijfeld  kan  dienen tot 
aanduiding van een hoedanigheid en/of soort of bestemming van de waren waarvoor de 
inschrijving wordt gevraagd".

Op omstandige wijze liet de eiseres gelden (beroepsconclusie, p. 11-12) dat naast het 
zuiver beschrijvend karakter van de woorden "summer" en "skin" ook de woordcombi-
natie "Summer Skin" "beschrijvend" dient geacht te worden omdat die woordcombinatie 
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"kan aanduiden dat de desbetreffende producten betrekking hebben op 'zomerhuid, met 
name voor het verkrijgen van een gebruinde huid' (conclusie, p. 11, lid 10) en het "de 
evidente omschrijving of aanduiding van de hoedanigheid en/of soort van de betrokken 
waren (betreft), met name producten die men in de zomer gebruikt om de huid te behan-
delen" (conclusie, p. 12 lid 3) zodat "het consumentenpubliek, de beschrijvende betekenis 
van het teken 'Summer Skin' m.b.t. de betrokken producten gemakkelijk zal begrijpen als 
producten voor de huid in de zomer of ook zomerhuid' (beroepsconclusie, p. 12, lid 7).

De eiseres beriep zich daarbij op het feit dat de firma Roc, "onderdeel van de groep (...) 
waartoe  (verweerster)  behoort  uitdrukkelijk  in  haar  publiciteit  voor  het  product  Roc 
Hydra + Summer  Skin stelt  dat  "de  naam reeds veel  zegt  en dat het  gebruik van het 
product "Roc Summer Skin ervoor zal zorgen dat u het ganse jaar uw mooie zongebruinde 
teint kan bewaren".

1.6. Het arrest houdt geen antwoord in op het aldus (zie boven nr. 1.5.) op omstandige 
en precieze wijze ingeroepen middel ten betoge dat en waarom ook de woordcombinatie 
'Summer Skin', als mogelijke aanduiding van een hoedanigheid, soort of bestemming van 
de betrokken producten, derhalve als "beschrijvend' in de zin van bovenvermelde wetsbe-
palingen diende te worden beschouwd.

Bij gebrek aan antwoord op dit middel, is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en 
schendt het derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet die de rechter verplicht 
tot het beantwoorden van de in conclusie door partijen ingeroepen middelen.

2. Tweede onderdeel
Schending  van  de  in  het  middel  ingeroepen  wetsbepalingen  (met  uitzondering  van 

artikel 149 Grondwet)
2.1. Bij het beoordelen van de wettigheid van de "inschrijving" van een gedeponeerd 

merk en de "doorhaling"  ervan conform de artikelen 2.8.1.  en 2.8.2.  BVIE (voorheen 
artikel 6 E BMW) dient rekening te worden gehouden met o.m. artikel 2.11.1. BVIE meer 
in het bijzonder onder b (onderscheidend vermogen) en c (beschrijvende tekens) (voor-
heen artikel 6bis.1.b en c BMW).

2.2. Nu het arrest uitdrukkelijk vaststelde dat de woordcombinatie "summer skin" "kan 
worden ervaren als de uitdrukking van een ("gegeerd") resultaat dat wordt bereikt" door 
het gebruik van onder dit teken verhandelde waren (arrest, p. 10, nr. 23; p. 12 lid 1), kon 
het niet,  zonder miskenning van bovenvermelde (nr. 1.1.) merkenrechtelijke  wetsbepa-
lingen, zoals deze dienen uitgelegd te worden (zie boven nr. 1.2.), oordelen dat dit teken 
"summer skin"- niet "kan dienen tot aanduiding van 'soort, hoedanigheid, bestemming' of 
van een ander 'kenmerk'  van de betrokken waren,  d.i.  "beschrijvend" is in de zin van 
artikel 2.11.1.c BVIE (voorheen 6bis 1.c BMW) en van artikel 3.1 (c) Richtlijn 89/104/ 
EG van de Raad.

2.3.  Het arrest  kon,  gezien de bovenbedoelde feitelijke  vaststelling,  evenmin  wettig 
oordelen dat het teken Summer Skin "onderscheidend" was in de zin van artikel 2.11.1.b 
BVIE (voorheen 6bis 1.b BMW) en artikel 3.1. (b) van vermelde Richtlijn. Het aange-
vochten arrest heeft aldus deze ingeroepen wetsbepalingen geschonden.

3. Derde onderdeel: schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen
3.1. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor 

kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve 
zelf ook beschrijvend - in de zin van artikelen 2.11.1.c BVIE (voorheen 6bis 1.c BMW) 
en 3.1. (c) van de Richtlijn 89/104 EG van de Raad van 21 december 1988 - voor deze 
kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. 
Daarvoor  moet  het woord ofwel  door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke 
combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van 
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de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat 
dit woord meer is dan de van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren 
tot  het  normale  taalgebruik en alsdan een eigen betekenis hebben gekregen,  zodat het 
losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het 
woord  dat een eigen betekenis  heeft  gekregen,  niet  zelf  beschrijvend is in de zin van 
diezelfde bepaling(en).

3.2. Deze regel die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werd 
geformuleerd ter uitlegging van artikel 3.1.c van Richtlijn 89/104/EG van de Raad, werd 
door de eiseres uitdrukkelijk ingeroepen in haar beroepsconclusie (p. 7 nr. 3.10 en p. 17).

3.3.  De eiseres voerde in haar beroepsconclusie aan dat de verweerster  "in  gebreke 
(bleef) aan te tonen dat er een 'merkbaar verschil' (was)" - in de zin zoals bepaald door het 
EG Hof van Justitie - tussen het merk Summer Skin en de twee samenstellende bestand-
delen "Summer" en "Skin". "Er zou evenmin kunnen beweerd worden dat het litigieuze 
teken een extra kenmerk zou bezitten waardoor het geheel geschikt zou worden om de 
waren van de eiseres te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen".

"Het litigieuze teken 'Summer Skin' is de loutere som van twee uitsluitend beschrij-
vende woorden zonder toevoeging van enig element naar vorm of betekenis van aard om 
aan het geheel onderscheidend vermogen te verlenen" (beroepsconclusie van eiseres, p. 
17).

3.4.  Het arrest  erkent,  enerzijds,  (p.  11,  nr.  26) dat de  beide termen,  ieder  op zich 
genomen, tot de termen behoren waaraan de betrokken consument een duidelijke bete-
kenis kan toeschrijven en ze een beschrijvend karakter hebben aangezien ze in de handel 
kunnen  dienen  om  de  waren  te  duiden  naar  hun  bestemming.  "Ze  kunnen  immers 
aangeven dat ze, enerzijds, dienen voor de huid en, anderzijds, om tijdens of met het oog 
op de zomer te worden gebruikt".

Anderzijds, oordeelt het arrest echter (p. 12 bovenaan) dat "de twee termen onderling 
bij elkaar gebracht (zijn) in een verband dat als geheel niet kan gereduceerd worden tot 
hun enkele combinatie" en dat de woordcombinatie "summer skin" "geen platte zakelijke 
strekking heeft,  maar  integendeel  getuigt  van  fantasie  en enigszins  appelleert  aan een 
sfeer van welbehagen" (arrest p. 10, nr. 23 lid 1).

3.5. Het arrest antwoordt aldus niet op bovenvermeld (3.2 en 3.3) omstandig gemoti-
veerd middel dat er geen "merkbaar verschil" wordt aangetoond tussen de "beschrijvende" 
samenstellende elementen en het naast elkaar plaatsen ervan zodat de "combinatie" niets 
toevoegt aan de loutere som van twee beschrijvende woorden en dergelijke combinatie 
aldus eveneens als "beschrijvend" in de zin van artikel 2.11.1.c moet worden geacht.

Het arrest is aldus, bij gebrek aan antwoord op dit middel niet regelmatig gemotiveerd 
en  schendt  artikel  149  van  de  gecoördineerde  Grondwet  dat  de  rechter  er  o.m.  toe 
verplicht  te antwoorden op de regelmatig in de conclusies van de partijen ingeroepen 
middelen.

3.6. De vaststellingen die het arrest inhoudt laten niet toe daaruit wettig te besluiten dat 
er een "merkbaar verschil" voorhanden was tussen de twee door het appelgerecht beschrij-
vend geachte bestanddelen en het uit die twee elementen samengestelde woord noch dat 
deze combinatie iets "toevoegt" aan de loutere som van de twee beschrijvende woorden 
zodat het arrest niet zonder schending van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen 
(met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) kon oordelen dat de 
woordcombinatie Summer Skin niet beschrijvend doch wel onderscheidend was in de zin 
van deze wetsbepalingen en dat de "doorhaling" van de inschrijving die mede met inacht-
neming van artikel 2.11.1.b en c BVIE (voorheen 6bis.1.b en c BMW) diende beoordeeld 
te worden, onwettig of nietig was.

3.7. In zover het arrest poneert (p. 12, nr. 37) dat de "gevoegde presentatie, die niet 
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overeenstemt  met  een  gangbare  wijze  van  aanduiding  van  de  waren,  (...)  een  extra 
element  (verschaft)"  waardoor  de combinatie  van beschrijvende bestanddelen zelf  niet 
beschrijvend zou zijn schendt het eveneens bovenvermelde bepalingen en regels (nr. 3.1 
en 3.6).

De vraag is immers niet of de "combinatie" van beschrijvende elementen al dan niet 
"overeenstemt met een gangbare wijze van aanduiding van de waren" doch of het "nieuwe 
woord" "een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de 
loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is 
samengesteld, zodat het meer is dan de som van de bestanddelen".

3.8. Minstens laten de overwegingen van het bestreden arrest het Hof van Cassatie niet 
toe de wettigheid van de beslissing te beoordelen nu het arrest niet aanduidt wat er precies 
in de gewraakte woordcombinatie Summer Skin het vereiste "merkbaar verschil" of de 
noodzakelijke  "toevoeging"  uitmaakt  t.a.v.  de  loutere  som van  de  twee  beschrijvende 
bestanddelen "Summer" en "Skin".

Bij gebrek aan deze noodzakelijke gegevens die de controle op de wettigheid zouden 
moeten  mogelijk  maken,  is  het  arrest  niet  regelmatig  gemotiveerd  zoals  vereist  door 
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1.  Krachtens  de artikelen 2.11.1.b en c van het  Benelux-Verdrag inzake de 

Intellectuele  Eigendom  (hierna  BVIE)  weigert  het  Bureau  een  merk  in  te 
schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist of 
indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel 
kunnen  dienen  tot  aanduiding  van  soort,  hoedanigheid,  hoeveelheid,  bestem-
ming,  waarde,  plaats  van  herkomst  of  het  tijdstip  van  vervaardiging  van  de 
waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of dien-
sten.

2.  Deze  bepalingen  moeten  worden  geïnterpreteerd  en  toegepast  conform 
artikel 3, 1, b) en c) van de Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

3. De in die bepalingen vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van 
elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang 
tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 2.11.1, b, c, en d, genoemde 
gronden.

Een woordmerk dat kenmerken van waren en diensten beschrijft in de zin van 
artikel 2.11.1.c BVIE mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onder-
scheidend  vermogen  met  betrekking  tot  die  waren  of  diensten  in  de  zin van 
artikel 2.11.1.b BVIE.

Deze regel is bepaald in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 12 februari 2004, zaak C-363/99, Koninklijke KPN Neder-
land nv t/ Benelux-Merkenbureau (r.o. 67 en 85) en zaak C-265/00, Campina 
Melkunie bv t/ Benelux-Merkenbureau, (r.o. 18) 

4. Om de inschrijving te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen, is 
het niet noodzakelijk dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op 
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het moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor 
de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt inge-
diend of van de kenmerken van deze waren of diensten.  Het volstaat  dat die 
tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen.

De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden 
indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de 
betrokken waren of diensten aanduidt. 

Deze regel is bepaald in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 23 oktober 2003, zaak C-191-01 P, BHIM t/ Wm. Wrigley 
Jr.  Cy.  (r.o.  32)  en  van  12  februari  2004,  zaak  C-363/99,  Koninklijke  KPN 
Nederland nv t/ Benelux-Merkenbureau en zaak C-265/00, Campina Melkunie 
BV t/ Benelux-Merkenbureau, (r.o. 38).

5.  De appelrechters  stellen vast  dat  de woordcombinatie  Summer Skin kan 
worden "ervaren als de uitdrukking van een resultaat" dat wordt bereikt door het 
gebruik  van de producten die onder het  teken worden aangeboden en dat  de 
combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar 
daarentegen  wel  verwijst  naar  "een  gegeerd  resultaat"  na  gebruik  van  de 
producten. 

Aldus stellen zij vast dat de woordcombinatie Summer Skin in minstens één 
van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten 
aanduidt.

6. De appelrechters konden uit deze gegevens niet afleiden, zonder miskenning 
van  de  artikelen  2.11.1.b  en  c  BVIE,  dat  "geen  van  de  absolute  weigerings-
gronden uit artikel 2.11.1.b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg 
staan".

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

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

22 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
De Gryse.
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VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - LICHAMELIJKE LETSELS - 
VERGOEDINGSPLICHT - VERKEERSONGEVAL - MOTORRIJTUIG - BETROKKENHEID - BEGRIP

De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeersongeval  
volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval betrokken is in de zin van 
artikel  29bis,  §1,  W.A.M.1;  een  motorrijtuig  is  wel  betrokken  in  de  zin  van  die 
wetsbepaling wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval; hiervoor is 
niet  vereist  dat  er  een oorzakelijk  verband bestaat  tussen de aanwezigheid  van  het  
motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval2. (Art. 29bis, §1, W.A.M.-wet 1989)

(MERCATOR VERZEKERINGEN nv T. ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging)

ARREST

(AR C.08.0420.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis,  op  6  maart  2008  in  hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-

kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 
19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen en motivering
1. Het aangevochten vonnis van 6 maart 2008 verklaart het hoger beroep van verweer-

ster gegrond, doet het bestreden vonnis teniet en opnieuw wijzende verklaart het de vorde-
ring van de eiseres tegen de verweerster ongegrond en veroordeelt het de eiseres in de 
kosten van het hoger beroep.

2.  Het  aangevochten  vonnis  komt  tot  deze beslissingen  op grond  van onder  andere 
volgende overwegingen:

- (folio 352)
"Bijzonderste gegevens van de zaak.
(...)
Samenvattend:
- S.C. stak op 4 januari 2007 als voetganger de straat Heikant over te Zele, met in zijn 

handen (een rol) afval van vloerbekleding, ten einde deze afval in de stilstaande vuilnis-
wagen aan de overzijde van de straat te deponeren;

- bij het oversteken loopt hij tegen de rechterzijde van een voertuig dat zijn weg op de 
rijbaan gewoon vervolgde (bestuurd door H.C. ) en werd hij hierdoor levensgevaarlijk 
gewond;

1 Cass., 9 jan. 2006, AR C.04.0519.N, AC, 2006, nr 21.
2 Cass., 9 jan. 2006, AR C.04.0519.N, AC, 2006, nr 21 en 3 okt. 2008, AR C.07.0130.N, AC, 2008, 
nr 524.
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- (De eiseres) vergoedde als BA verzekeraar van het aanrijdend voertuig het slachtoffer 
bij toepassing van artikel 29bis WAM-wet".

- (folio 352, laatste regel, t.e.m. folio 355) "3.2. Ten gronde
(De verweerster) kan zich niet verzoenen met het bestreden vonnis alwaar de eerste 

rechter de betrokkenheid weerhield van het door (verweerster) verzekerde voertuig.
(De verweerster) laat gelden dat:
- er geen enkel contact noch verband was tussen de door haar verzekerde vuilniswagen 

en de voetganger die zonder te kijken de rijbaan overstak, zodat er geen sprake was van 
enige betrokkenheid,

- de vuilniswagen geen enkele rol heeft gespeeld bij het ongeval,
- het gedrag van de zwakke weggebruiker op geen enkele wijze werd beïnvloed door de 

geparkeerde vuilniswagen aan de overzijde van de straat.
Volgens (de eiseres) heeft  de vuilniswagen  van de verzekerde van (de verweerster) 

effectief een rol gespeeld bij de totstandkoming van het ongeval. (De eiseres) laat gelden 
dat de voetganger met een rol oude vloerbekleding naar buiten kwam en de straat overstak 
teneinde deze rol in de vuilniswagen te deponeren, hetgeen op zich de betrokkenheid in de 
zin van artikel 29bis WAM-wet uitmaakt, nu er volgens (de eiseres) een zekere relatie is 
tussen de vuilniswagen en het ongeval.

De vraag stelt zich bijgevolg of de vuilniswagen verzekerd door (de verweerster) bij het 
ongeval 'betrokken' was in de zin van artikel 29bis WAM-wet.

Het  begrip  'betrokkenheid'  moet  ruim  geïnterpreteerd  worden  en  kan  aangenomen 
worden zodra is aangetoond dat het voertuig een zekere rol heeft gespeeld bij de totstand-
koming van het ongeval. Het is dan ook niet vereist dat een of andere fout werd begaan of 
dat er sprake is van een fysiek contact met het voertuig. Het is bovendien irrelevant of het 
motorrijtuig al dan niet regelmatig aan het verkeer deelnam. Het loutere feit dat de vuil-
niswagen in casu geparkeerd stond, sluit dan ook niet uit dat deze bij het verkeersongeval 
betrokken was (vgl.  Decroës A., De vergoeding van de zwakke weggebruikers (artikel 
29bis WAM-wet); RW. 2000-2001, 1259, nr. 8).

Het  motorvoertuig  moet,  weze  het  door  zijn  loutere  aanwezigheid,  een  rol  hebben 
gespeeld bij het totstandkomen van het ongeval of bij de gevolgen van het ongeval (vgl. 
Pol. Mechelen, 20 oktober 2004, V.A.V. 2005, 151, Pol. Leuven, 20 februari 2003, De 
Verz. 2003, 779). Er moet dan ook gezocht worden naar een rol van het voertuig bij de 
totstandkoming van het ongeval, zelfs als die rol louter passief is. Bijgevolg stelt zich de 
vraag of het ongeval zonder de deelname van het voertuig aan het verkeer ook zou zijn 
gebeurd.  Als  het  ongeval  zich niet  of  niet  op dezelfde  wijze  zou hebben voorgedaan 
indien het voertuig niet aanwezig zou geweest zijn, dan kan men besluiten tot de betrok-
kenheid (vgl. pol. Brugge, 7 februari 2002, RW. 2003-04, 192; Decroës A., o. c., nrs. 18 
en 19).

"In concreto dient dan ook te worden nagegaan of het ongeval zich (op dezelfde wijze) 
zou hebben voorgedaan indien dit voertuig er niet zou zijn geweest.

'Anders dan de eerste rechter is de rechtbank op grond van de voorhanden zijnde gege-
vens - zoals deze blijken uit het overgelegde strafdossier (en waarbij enkel vast staat dat 
de voetganger zonder te kijken de straat overstak teneinde afval te deponeren in de vuil-
niswagen) - van oordeel dat er geen 'betrokkenheid' was van de vuilniswagen.

Uit de overgelegde gegevens blijkt  immers  niet dat  de vuilniswagen enige rol heeft 
gespeeld bij de aanrijding van de voetganger spijts de beweringen desbetreffend van (de 
eiseres).  De aanwezigheid  van het  voertuig staat  naar  het oordeel  van deze rechtbank 
totaal  los  van  de  aanrijding  van  de  voetganger  door  een reglementair  voorbijrijdende 
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wagen.
De stilstaande vuilniswagen heeft  geen enkele rol gespeeld in het ongevalsgebeuren, 

ook geen passieve, aangezien duidelijk is komen vast te staan dat dit voertuig het zicht 
van  de in  het ongeval  betrokken  weggebruikers  (voetganger  S.  en bestuurder H. )  op 
elkaar niet heeft gehinderd, noch enige andere rol heeft gespeeld. De loutere aanwezig-
heid van het voertuig aan de overzijde van de straat op het ogenblik dat de voetganger 
zonder  te  kijken  de rijbaan overstak  voor  bestuurder  H.  die  hem niet  kon  ontwijken, 
volstaat niet om de betrokkenheid van de reglementair geparkeerde vuilniswagen aan de 
overzijde  van  de straat  te  weerhouden.  De betrokkenheid  in  de  zin  van  artikel  29bis 
WAM-wet komt dan ook niet bewezen voor".

3. Het aangevochten vonnis komt ook tot deze beslissingen op grond van "de uiteenzet-
ting van de feiten zoals weergegeven in het vonnis van de eerste rechter" die de appel-
rechters als herhaald beschouwen (vonnis 6 maart 2008, folio 352, bovenaan), derhalve op 
grond van volgende overwegingen uit het vonnis in eerste aanleg van 7 juni 2007 (p. 2):

"Het blijkt dat het slachtoffer S. S. vlak voor het voertuig in B.A. verzekerd bij (de 
eiseres), de rijbaan opkwam ten einde een rol tapijt in de vuilniswagen, zich bevindend 
aan de overzijde van de rijbaan, te deponeren.

Deze vuilniswagen voerde op het ogenblik van het ongeval, de vuilnisophaling uit.
(...)
Dat in casu het slachtoffer onverhoeds de rijbaan is opgekomen enkel omwille van de 

aanwezigheid van de vuilniswagen (...)".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
1. Het aangevochten vonnis overweegt (folio 355, midden, alsook 352, midden) dat 

voetganger C.S. met in zijn handen (een rol) afval van vloerbekleding zonder te kijken de 
straat overstak ten einde deze afval te deponeren in de stilstaande vuilniswagen aan de 
overzijde van de straat.

2. Het vonnis gaat echter niet na enerzijds, of deze voetganger zelf de vuilniswagen had 
staande gehouden om er zijn afval in te kunnen deponeren, en, anderzijds,of deze voet-
ganger verzuimde uit te kijken voor ander verkeer omwille van de rol balatum op zijn 
schouder en omwille van het feit dat hij gefocust was op de wachtende vuilniswagen aan 
de overkant.

Het  vonnis  gaat  evenmin  na  of  getuige  V.  verklaard  had  dat  de  voetganger  zelf 
gevraagd had of hij nog vuil mocht meegeven en de vuilniswagen daarom gewacht had.

3. Het vonnis antwoordt derhalve niet op de "Beroepsconclusie" waarin de eiseres - tot 
staving van haar stelling dat de vuilniswagen een "betrokken" motorrijtuig in de zin van 
artikel 29bis van de WAM-wet was - aangevoerd had:

- (p. 2, derde laatste al):
"Het ongeval gebeurde doordat voetganger S. de straat zonder kijken is opgelopen met 

de bedoeling een oude rol tapijt te deponeren in een vuilniswagen, die op zijn verzoek aan 
de overkant van de straat was blijven stilstaan".

- (p. 3, onderaan, nr. 3):
- dat getuige W. V. , werknemer bij de verzekerde van de verweerster verklaarde:
"Op een bepaald ogenblik kwam er een manspersoon buiten aan de linkerkant van de 

Heikant, en vroeg of hij nog wat vuil mocht meegeven. De firmawagen was blijven staan 
daar ik de bestuurder (N.) tekens had gedaan om te wachten. De persoon in kwestie is 
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terug in de woning binnengegaan en heeft dan nog wat vuil buitengedragen".
- (p. 9, al. 1):
"Het slachtoffer liep immers enkel en alleen de straat over om in de stilstaande vuilnis-

wagen afval te gaan deponeren, en dit nadat hij zelf de vuilniswagen met het oog daarop 
staande had gehouden en terwijl hij verzuimde uit te kijken voor ander verkeer omwille 
van de rol balatum op zijn schouder en omwille van het feit dat hij gefocust was op de 
wachtende vuilniswagen aan de overkant !".

- (p. 9, midden):
"dat het slachtoffer in casu de straat is opgelopen zonder kijken, omdat hij de bedoeling 

had een oude rol tapijt te deponeren in de vuilniswagen aan de overkant, die overigens op 
zijn verzoek was blijven stilstaan en waar al zijn aandacht op gericht was.

Dit werd trouwens uitdrukkelijk bevestigd door getuige W.V., werknemer bij de verze-
kerde van de verweerster:

'... op een bepaald ogenblik kwam er een manspersoon buiten (aan de linkerkant van de 
Heikant) en vroeg of hij nog wat vuil mocht meegeven. De firmawagen was blijven staan 
daar ik de bestuurder tekens had gedaan om te wachten.

De persoon in kwestie is terug in de woning binnengegaan en heeft dan nog wat vuil 
buitengedragen'".

4. Het aangevochten vonnis gaat inderdaad niet na, ten eerste, of de vuilniswagen op 
verzoek  van  de  voetganger  stilstond  en  op  hem  wachtte,  ten  tweede,  of  getuige  V. 
verklaard had dat de voetganger gevraagd had of hij nog vuil mocht meegeven en, ten 
derde, of de voetganger zo gefocust was op de op hem wachtende vuilniswagen dat hij 
verzuimde uit te kijken voor ander verkeer.

Het vonnis dat deze door eiseres ingeroepen feiten noch bevestigt noch ontkent, slaat 
derhalve geen acht op deze feiten die volgens de eiseres mee bepalend waren om uit te 
maken of de vuilniswagen een "betrokken" motorrijtuig was in de zin van artikel 29bis 
van de WAM-wet  en om uit  te maken of de aanwezigheid  van de vuilniswagen enig 
verband hield met de totstandkoming van het verkeersongeval.

Het vonnis is bijgevolg wegens gebrek aan antwoord op deze middelen uit de beroeps-
conclusie van eiseres niet regelmatig gemotiveerd en schendt artikel 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet.

Tweede onderdeel
Schending van artikel  29bis,  §1,  van de wet  van 21 november  1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  zoals van kracht  na de 
wijziging bij wet van 19 januari 2001.

1.  Artikel  29bis,  §1,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij 
wet van 19 januari 2001 bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrij-
tuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, met uitzondering van de 
stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van betrokken motor-
rijtuigen,  alle  schade  geleden  door  de  slachtoffers  en  hun  rechthebbenden  en  voort-
vloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoof-
delijk vergoed wordt door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

2. Een motorrijtuig is "betrokken" in de zin van deze wetsbepaling indien zijn aanwe-
zigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval.

De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeersongeval 
volstaat echter niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het verkeersongeval betrokken 



2436 HOF VAN CASSATIE 22.10.09 - Nr. 604 

is in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet.
3. Een motorrijtuig is "betrokken" in een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis 

wanneer het op één of andere wijze een actieve of passieve rol heeft gespeeld, of op één 
of andere manier is tussengekomen bij de totstandkoming van het verkeersongeval.

Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer zijn rijwijze, gedrag of 
aanwezigheid  één van  de redenen is  die  het  ongeval  verklaren.  Het  is  niet  betrokken 
indien het in geen enkel opzicht bijgedragen heeft tot het ontstaan van het verkeerson-
geval.

De betrokkenheid van het motorrijtuig veronderstelt dus een zekere relatie tussen het 
motorrijtuig  en  het  ongeval.  De  betrokkenheid  wordt  beoordeeld  ten  aanzien  van  het 
ongeval,  niet  ten aanzien van de schade.  Een motorrijtuig kan in een verkeersongeval 
betrokken zijn zonder oorzaak van de schade te zijn.

Om betrokken  te  zijn  in  een verkeersongeval  is  niet  vereist  dat  het  motorrijtuig  in 
beweging is; ook een, al dan niet reglementair, geparkeerd voertuig kan betrokken zijn.

Om betrokken te zijn in een verkeersongeval is evenmin vereist, enerzijds, dat er een 
contact geweest is tussen het motorrijtuig en het slachtoffer en, anderzijds, dat het motor-
rijtuig een hinderende rol heeft gespeeld.

Een motorrijtuig is "betrokken" in de zin van artikel 29bis wanneer zijn aanwezigheid 
het gedrag van de zwakke weggebruiker beïnvloed heeft.

4. Het aangevochten vonnis van 6 maart 2008 stelt vast:
- (folio 352, midden) dat voetganger S. als voetganger de straat overstak met in zijn 

handen (een rol) afval van vloerbekleding "ten einde deze afval in de stilstaande vuilnis-
wagen aan de overzijde van de straat te deponeren";

- (folio 355, midden) "dat de voetganger zonder te kijken de straat overstak teneinde 
afval te deponeren in de vuilniswagen";

alsook, door overname uit het vonnis in eerste aanleg van 7 juni 2007 van de uiteenzet-
ting van de feiten:

- (p. 2, voorlaatste al.) dat "het slachtoffer onverhoeds de rijbaan is opgekomen enkel 
omwille van de aanwezigheid van de vuilniswagen".

5. Op grond van deze feitelijke vaststellingen kon het aangevochten vonnis niet wettig 
beslissen dat de stilstaande vuilniswagen "geen enkel rol (heeft) gespeeld in het ongevals-
gebeuren, ook geen passieve" en geen "betrokken" motorrijtuig was in de zin van artikel 
29bis van de WAM-wet, en dat de betrokkenheid niet bewezen was.

De vaststellingen dat de voetganger de straat overstak "teneinde" afval "in" de vuilnis-
wagen te deponeren en dat de voetganger de straat overstak "enkel omwille van de aanwe-
zigheid  van  de vuilniswagen",  impliceert  immers  noodzakelijk  dat  het  oversteken,  het 
gedrag van de voetganger  beïnvloed en ingegeven werd door de aanwezigheid van de 
vuilniswagen en dat de vuilniswagen derhalve wel degelijk verband hield met de totstand-
koming van het verkeersongeval, dat de vuilniswagen wel degelijk een rol speelde in het 
ongevalsgebeuren, in de totstandkoming van het verkeersongeval.

De vaststellingen in het aangevochten vonnis van 6 maart 2008 dat de vuilniswagen 
reglementair geparkeerd stond, en dat de vuilniswagen "het zicht van de in het ongeval 
betrokken  weggebruikers  (voetganger  S.  en  bestuurder  H.  )  op  elkaar  niet  heeft 
gehinderd" doen hieraan geen afbreuk en zijn ter zake irrelevant, vermits de aanwezigheid 
van de vuilniswagen enig verband kon houden met de totstandkoming van het verkeerson-
geval, zelfs wanneer de vuilniswagen, enerzijds, reglementair geparkeerd stond en, ander-
zijds, het zicht van de in het ongeval betrokken voetganger S. en bestuurder H. op elkaar 
niet hinderde.
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6. Nu het aangevochten vonnis op grond van zijn feitelijke vaststellingen niet wettig 
kon beslissen dat de vuilniswagen geen "betrokken" motorrijtuig in de zin van artikel 
29bis van de WAM-wet was, de betrokkenheid niet bewezen was, en de vordering van de 
eiseres ongegrond was, is het niet wettelijk verantwoord en schendt het artikel 29bis, §1, 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt 

dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzonde-
ring van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn 
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden, vergoed 
wordt  door de verzekeraar  die  de aansprakelijkheid  dekt van de eigenaar,  de 
bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

2.  De  loutere  aanwezigheid  van  een  motorrijtuig  op  het  ogenblik  van  een 
verkeersongeval volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval 
betrokken is in de zin van de voormelde wetsbepaling.

Een motorrijtuig is wel betrokken in de zin van die wetsbepaling wanneer het 
enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval. 

Hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwe-
zigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- S.C. op 4 januari 2007 als voetganger de straat overstak met in zijn handen 

afval van vloerbekleding teneinde dit afval in de stilstaande vuilniswagen aan de 
overzijde van de straat te deponeren;

- hij bij het oversteken van de straat tegen de rechterzijde van een personen-
wagen, die gewoon zijn weg op de rijbaan volgde, liep en hierdoor levensgevaar-
lijk gewond werd;

-  de  eiseres  als  verzekeraar  van  het  aanrijdend  voertuig  het  slachtoffer 
vergoedde bij toepassing van voormeld artikel 29bis.

4. Het bestreden vonnis oordeelt dat dient nagegaan te worden of het ongeval 
zich  op dezelfde  wijze  zou  hebben  voorgedaan  indien de  stilstaande  vuilnis-
wagen er niet zou zijn geweest en beslist dat de stilstaande vuilniswagen "geen 
enkele rol (heeft) gespeeld in het ongevalsgebeuren, ook geen passieve, aange-
zien duidelijk is  komen vast te staan dat  dit  voertuig het  zicht  van de in het 
ongeval  betrokken  weggebruikers  op elkaar  niet  gehinderd  heeft."  en dat  het 
ongevalsgebeuren dient te worden beperkt tot het oversteken van de straat zonder 
kijken door een voetganger.

5. Aldus neemt het bestreden vonnis aan dat voor de betrokkenheid van het 
motorrijtuig, te weten "enige rol spelen in het ongevalsgebeuren" vereist is dat 
een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van dit motorrijtuig en 
het ontstaan van het verkeersongeval en is de beslissing van de appelrechters dat 
de vuilniswagen geen betrokken motorrijtuig was in de zin van voormeld artikel 
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29bis niet naar recht verantwoord.
Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 29bis, §l, van de WAM-wet. 
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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.

22 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  Boes,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 605

1° KAMER - 22 oktober 2009

DADING - NIETIGHEID - NADERHAND ONTDEKTE TITEL - VOORWAARDEN - BEGRIP

Een dading kan nietig worden verklaard als de titel wordt ontdekt door degene waarvoor de  
kennis nuttig zou geweest zijn om een dading aan te gaan, de titel betrekking had op de  
rechten  waarvoor  een  dading  werd  aangegaan  en  de titel  aantoont  dat  één  van de 
partijen geen rechten had en de ontdekking van latere titels niet als grond van nietigheid  
was uitgesloten; er is geen sprake van latere ontdekking wanneer de partij die aanvoert 
dat de dading nietig is, op het ogenblik van het sluiten van de dading kennis had of kon  
hebben van het bestaan van de titel waaruit blijkt dat de wederpartij niet het minste recht  
had. (Art. 2057, tweede lid, B.W.)

(AUTODESK Inc e.a. T. MEDIA EXPRESS nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0461.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 juni 2008 gewezen door het 

hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Krachtens  artikel  2057,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  is  een 

dading nietig indien zij slechts een enkele zaak betreft en uit latere ontdekte titels 
blijkt dat een van de partijen daarop geen enkel recht had.

Een dading zal aldus nietig kunnen worden verklaard als de titel wordt ontdekt 
door degene waarvoor de kennis nuttig zou geweest zijn om een dading aan te 
gaan, de titel betrekking had op de rechten waarvoor een dading werd aange-
gaan, de titel aantoont dat één van de partijen geen rechten had en de ontdekking 
van latere titels niets als grond van nietigheid was uitgesloten.

Er is geen sprake van latere ontdekking in de zin van voornoemde wetsbepa-
ling wanneer de partij die aanvoert dat de dading nietig is, op het ogenblik van 
het sluiten van de dading kennis had of kon hebben van het bestaan van de titel 
waaruit blijkt dat de wederpartij niet het minste recht had.

2. Uit de feitelijke gegevens die de appelrechters vermelden blijkt niet dat er 
sprake was van door de verweerders naderhand ontdekte titels.

De appelrechters baseren in wezen hun beslissing op de vermeende fout van de 
eiseressen  die  een  dading  gesloten  hebben  terwijl  zij  konden  weten  dat  de 
verweersters wel konden beschikken over licentierechten, maar zij gaan niet in 
op het verweer dat de verweersters bij de onderhandelingen kennis hadden of 
konden hebben van de nuttige gegevens.

Zij schenden aldus artikel 2057, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Dictum

Het Hof,

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

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

22 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 

1 Het  O.M.  was  van  mening  dat  het  onderdeel  niet  kon  worden  aangenomen,  op  grond  dat  de 
feitenrechter onaantastbaar oordeelt of een titel naderhand ontdekt is, maar dat het Hof kan nagaan of 
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mrs. De Gryse en Lefèbvre.

Nr. 606

1° KAMER - 22 oktober 2009

1º VERDELING - BOEDELBESCHRIJVING - VOORWAARDE

2º VERDELING - BOEDELBESCHRIJVING - AFWEZIGHEID - VERHAAL - TERMIJN

3º VERDELING - BOEDELBESCHRIJVING - AFSTAND VAN RECHT - BEGRIP

4º AFSTAND VAN RECHT - BOEDELBESCHRIJVING - BEGRIP

1º De door de optredende notaris, naar wie de partijen zijn verwezen door de rechtbank die 
uitspraak moet doen over een vordering tot verdeling, op te stellen boedelbeschrijving  
wordt slechts verricht indien minstens een van de partijen hem hiertoe verzoekt.  (Artt. 
1175 en 1212, Ger.W.)

2º  De  partij  die  niet  heeft  verzaakt  aan  het  recht  een  boedelbeschrijving  door  de 
optredende notaris te laten verrichten kan tegen de afwezigheid van inventaris opkomen 
zolang het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden niet is afgesloten. (Artt. 1175 
en 1212, Ger.W.)

3º en 4° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een  
partij strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan haar afstand van het  
recht  een  boedelbeschrijving  door  de  optredende  notaris  te  doen  opstellen  slechts 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn1.  (Artt. 1175 en 
1212, Ger.W.)

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

ARREST

(AR C.08.0472.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 824, 1045, 1175, 1183, 1212 en 1213 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht op strikte wijze dient uitgelegd.
Aangevochten beslissing

hij dat uit de door hem aangevoerde feiten heeft kunnen afleiden. 
1 Zie Cass., 20 april 1989, AR 8065, AC, 1988-89, nr 473.
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Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en homologeert 
de staat van vereffening en verdeling opgemaakt door notaris Van der Meersch op 20 juli 
2004, na eisers zwarigheden opnieuw te hebben verworpen, in het bijzonder de zwarig-
heid m.b.t. de afwezigheid van inventaris, en dit op grond van volgende motieven:

"Het artikel 1212 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft een inventaris voor. Nergens 
blijkt  dat  de  instrumenterende  notaris  daartoe  werd  aangezocht.  Hij  kan  daartoe  niet 
ambtshalve overgaan. (De eiser) geeft in het verzoekschrift tot hoger beroep (p. 11) en in 
zijn beroepsbesluiten (p. 13) toe dat hij bij de eerste vacatie van de opening van werk-
zaamheden het verzoek tot het opstellen van een inventaris heeft laten varen. Verder werd 
bij de tweede vacatie van de opening van werkzaamheden op 11 april 2002 tussen partijen 
een akkoord gesloten om de waarde van de inboedel te schatten op 500.000 frank. Met de 
instrumenterende notaris, daarin gevolgd door de eerste rechter, kan worden gesteld dat 
gelet op de houding van (de eiser) tijdens de opening van werkzaamheden, hij impliciet 
heeft afgezien van de inventaris". 

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1212 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de notaris belast met een gerechte-

lijke vereffening en verdeling van nalatenschap of onverdeeldheid onder meer om een 
boedelbeschrijving op te maken. Artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de 
notaris de  partijen aan te  manen aanwezig te  zijn bij  de  opening der  werkzaamheden 
onder meer om, in voorkomend geval, te voorzien in het ontbreken van een boedelbe-
schrijving of deze aan te vullen.

Overeenkomstig artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de boedelbeschrijving 
tot doel de omvang van de nalatenschap of onverdeeldheid te bepalen. Overeenkomstig de 
artikelen 1175 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek moet zij opgave doen van onder meer 
alle roerende goederen,  lichamelijke  zowel  als  onlichamelijke.  Overeenkomstig artikel 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de boedelbeschrijving tenslotte afgesloten 
met de eed van de partijen.

Uit al deze wetsbepalingen, in hun onderlinge samenhang, blijkt dat de boedelbeschrij-
ving de hoeksteen uitmaakt van de vereffening en verdeling. Hieruit volgt dat zo partijen 
de notaris willen ontslaan van het opmaken van de boedelbeschrijving, zij dit uitdrukke-
lijk moeten doen. Zonder uitdrukkelijke verklaring van afstand van de boedelbeschrijving, 
kunnen de partijen nog tot het opstellen van een inventaris laten overgaan zolang de staat 
van vereffening en verdeling niet definitief is.

Uit de procedurestukken en vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de eiser, 
als zwarigheid tegen de staat van vereffening en verdeling van de notaris van 20 juli 2004, 
de afwezigheid van inventaris had ingeroepen en alsnog het opmaken van een boedelbe-
schrijving had gevraagd.

Zoals de notaris, oordeelt het bestreden arrest dat niet meer tot het opmaken van een 
inventaris kan worden overgegaan. Het bestreden arrest komt tot dit besluit na te hebben 
geoordeeld dat de eiser, "gelet op zijn houding tijdens de opening van werkzaamheden, 
impliciet heeft afgezien van de inventaris", wat werd afgeleid uit de vaststelling dat de 
eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep en in zijn conclusie in hoger beroep "toegeeft 
dat  hij  bij  de  eerste  vacatie  van  de opening van  werkzaamheden  het  verzoek  tot  het 
opstellen van een inventaris heeft laten varen" en dat bij de tweede vacatie "partijen een 
akkoord hebben gesloten om de waarde van de inboedel te schatten op 500.000 frank".

Het bestreden arrest weigert aldus tegemoet te komen aan eisers bezwaar over de afwe-
zigheid van boedelbeschrijving op grond van een impliciete verzaking aan de boedelbe-
schrijving, en dus, zonder vast te stellen dat de eiser uitdrukkelijk van de inventaris had 
afgezien. Zonder die laatste vaststelling, kon het bestreden arrest eisers bezwaar over de 
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afwezigheid van inventaris en eisers verzoek om alsnog tot het opstellen van een boedel-
beschrijving  te  laten  overgaan  nochtans  niet  wettig  verwerpen.  Het  bestreden  arrest 
schendt derhalve de artikelen 1175, 1183, 1212 en 1213 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake afstand van recht, zoals onder meer tot 

uitdrukking gebracht in de artikelen 824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de 
afstand van een recht strikt worden uitgelegd en kan zij slechts worden afgeleid uit feiten 
die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn.

Voor  zover  partijen  niet  alleen  uitdrukkelijk,  maar  ook  impliciet  zouden  kunnen 
verzaken aan de boedelbeschrijving die bij gerechtelijke vereffening en verdeling is voor-
geschreven bij de artikelen 1212 en 1213 van het Gerechtelijk Wetboek (quod non: zie 
eerste onderdeel), moet die verzaking bijgevolg blijken uit omstandigheden die op vast-
staande en ondubbelzinnige wijze een verzaking aantonen.

Dit is des te meer zo nu uit de artikelen 1175,1183, 1212 en 1213 van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt dat de boedelbeschrijving, met de eed van partijen als sluitstuk, de meeste 
waarborgen biedt voor een juiste bepaling van de omvang van de te verdelen nalatenschap 
of onverdeeldheid.

Het bestreden arrest oordeelt,  zoals de notaris,  dat  niet  kan ingegaan worden op de 
eisers zwarigheid m.b.t. de afwezigheid van inventaris en op eisers vordering om alsnog 
tot het opstellen van een boedelbeschrijving over te gaan, en dit om de reden dat "gelet op 
(eisers) houding tijdens de opening van werkzaamheden hij impliciet heeft afgezien van 
de inventaris".

Het bestreden arrest leidt die impliciete afstand af uit, enerzijds, de omstandigheid dat 
de  eiser,  in  zijn  verzoekschrift  tot  hoger  beroep en in  zijn  conclusie  in  hoger  beroep 
"toegeeft dat hij bij de eerste vacatie van de opening van werkzaamheden het verzoek tot 
het opstellen van een inventaris heeft laten varen", en anderzijds, de omstandigheid dat bij 
de tweede vacatie op 11 april 2002 partijen "een akkoord hebben gesloten om de waarde 
van de inboedel te schatten op 500.000 frank".

De procedurestukken daterend van na de werkzaamheden van vereffening en verdeling 
kunnen echter onmogelijk het bewijs inhouden van een vaststaande en ondubbelzinnige 
afstand van inventaris bij de eerste vacatie, temeer de eiser in zijn verzoekschrift tot hoger 
beroep en in zijn conclusie in hoger beroep eveneens had aangevoerd dat er bij die eerste 
vacatie nog van uitgegaan werd dat er een uitgebreid bankonderzoek moest komen.

Ook het feit dat partijen bij de tweede vacatie akkoord gingen omtrent de waarde van 
de inboedel, kan niet  wijzen op een ondubbelzinnige en vaststaande verzaking aan de 
boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving houdt immers meer in dan de opsomming van 
de inboedel. Zoals blijkt uit de artikelen 1175, 1183, 1212 en 1213 van het Gerechtelijk 
Wetboek bevat zij een beschrijving met waardebepaling van alle onroerende en roerende 
goederen, lichamelijke zowel als onlichamelijke, waaronder bijvoorbeeld bankrekeningen. 
Bovendien  heeft  de eiser,  zoals  in zijn conclusie  aangevoerd,  ter  gelegenheid  van het 
akkoord met de waardebepaling van de inboedel, uitdrukkelijk het verzoek geformuleerd 
om navraag te doen naar eventuele bankrekeningen bij de Bank van de Post en bij de Citi-
bank.

In  de  voormelde  omstandigheden  kunnen  de  zogenaamde  "toegeving"  in  eisers 
conclusie en eisers akkoord met de waardebepaling van de inboedel onmogelijk volstaan 
om hieruit een impliciete doch ondubbelzinnige en zekere verzaking aan de boedelbe-
schrijving af te leiden.

Door dit toch te doen, miskent het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel inzake 
de strikte  uitlegging van de afstand van een recht (schending van voormeld algemeen 
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rechtsbeginsel  en van  de artikelen 824 en 1045 van het  Gerechtelijk  Wetboek waarin 
voormeld rechtsbeginsel tot uitdrukking is gebracht), evenals het schending inhoudt van 
de  artikelen  1175,  1183,  1212  en  1213 m.b.t.  de  boedelbeschrijving  bij  gerechtelijke 
vereffening en verdeling.

Tweede middel 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 824, 1045, 1209 t/m 1223, inzonderheid de artikelen 1209, 1214, 1217, 

1218, 1219 en 1223, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht op strikte wijze dient uitgelegd.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en homologeert 

de staat van vereffening en verdeling opgemaakt door notaris Van der Meersch op 20 juli 
2004, na eisers zwarigheden opnieuw te hebben verworpen, in het bijzonder de zwarig-
heid m.b.t. de leningsakten bij Citibank Belgium en Sodefina (thans Record Bank), en dit 
op grond van volgende motieven:

"Nogmaals dient te worden onderstreept dat de door (de eiser) gevorderde informatie 
met betrekking tot de leningsakten Citibank Belgium en Sodefina hem werden verschaft. 
Bij  de  afsluiting  van  het  proces-verbaal  van  werkzaamheden,  vierde  vacatie,  dd.  29 
oktober 2003 heeft (de eiser) verklaard dat hij geen verdere vorderingen meer wenste te 
formuleren. (...)".

Grieven
Uit de artikelen 1209 t/m 1223 van het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder de arti-

kelen 1209, 1214, 1217, 1218, 1219 en 1223, blijkt dat de partijen beweringen en zwarig-
heden kunnen formuleren tijdens het hele verloop van de werkzaamheden van vereffening 
en verdeling en uiterlijk tot na ontvangst van de staat van vereffening en verdeling.

Uiteraard kunnen partijen lopende de werkzaamheden ook afstand doen van bepaalde 
betwistingen  of  akkoorden  afsluiten,  doch  dergelijke  afstand  of  akkoorden  moeten 
uitdrukkelijk  of  minstens  impliciet  doch  zeker  uit  de  notariële  vaststellingen  blijken. 
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel  inzake afstand van  recht,  zoals  onder meer  tot 
uitdrukking gebracht in de artikelen 824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de 
afstand van een recht immers strikt worden uitgelegd en kan zij enkel worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Zonder  uitdrukkelijke  of  minstens  ondubbelzinnige  en  vaststaande  verklaringen  die 
wijzen op een afstand van het recht op zwarigheden, hebben partijen bijgevolg nog tot na 
ontvangst  van  de staat  van  vereffening  het  recht  om geschillen  of  betwistingen  op te 
werpen.

De enkele omstandigheid dat partijen ter gelegenheid van de laatste vacatie van werk-
zaamheden verklaren "geen verdere vorderingen meer te wensen te formuleren" (bijge-
voegd stuk 4), ontneemt aan de partijen niet het recht om, na onderzoek van de staat van 
vereffening en verdeling, die werd opgemaakt op grond van de inlichtingen vastgesteld 
tijdens de verschillende vacaties van werkzaamheden, geschillen op te werpen m.b.t. de 
vaststellingen en voorstellen in de staat van vereffening.

Uit het proces-verbaal van niet-instemming van 8 september 2004 en uit de vaststel-
lingen van het bestreden arrest blijkt dat de eiser m.b.t. de leningen bij de Citibank en bij 
Sodefina (thans Record Bank) niet alleen een geschil had opgeworpen over de bestem-
ming van de gelden, maar ook over de echtheid van de handtekening van de decuius. Om 
die reden had de eiser de overlegging van de originele leningsakten opgevraagd. 

Het  antwoord  van  de  notaris  bevestigend,  verwerpt  het  bestreden  arrest  echter  het 
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geformuleerde bezwaar gekoppeld aan het verzoek tot overlegging van de originele akten 
om de reden dat de eiser "bij de afsluiting van het proces-verbaal van werkzaamheden, 
vierde vacatie, dd. 29 oktober 2003 verklaard heeft dat hij geen verdere vorderingen meer 
wenste te formuleren".

Dergelijke algemene verklaring kan onmogelijk, mede gelet op de ernst van de gefor-
muleerde zwarigheid, het bewijs vormen van een ondubbelzinnige en vaststaande afstand 
van het recht om betwisting te voeren tegen de echtheid van de in de staat van vereffening 
vermelde leningsakten.

Door er anders over te oordelen en daarop te steunen om eisers verzoek te verwerpen 
strekkende tot de toetsing van de originele leningsakten aan hun echtheid, miskent het 
besteden arrest  het  algemeen rechtsbeginsel  dat  afstand van een recht op strikte  wijze 
dient uitgelegd (schending van voormeld rechtsbeginsel en de artikelen 824 en 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek waarin dit beginsel onder meer tot uitdrukking is gebracht) en 
ontneemt het arrest tevens op onwettige wijze aan de eiser het recht om beweringen en 
zwarigheden te formuleren tot na ontvangst  van de staat  van vereffening en verdeling 
(schending van de artikelen 1209 t/m 1223, inzonderheid de artikelen 1209, 1214, 1217, 
1218, 1219 en 1223 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1.  Krachtens  artikel  1212  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  heeft,  indien  de 

roerende en onroerende goederen niet openbaar worden verkocht, de optredende 
notaris naar wie de partijen zijn verwezen door de rechtbank die uitspraak moet 
doen  over  een  vordering  tot  verdeling,  opdracht  de  boedelbeschrijving  te 
verrichten.

Deze  overeenkomstig  de  artikelen  1175  en  volgende  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek  op  te  stellen  boedelbeschrijving,  wordt  door  de  optredende  notaris 
evenwel  slechts  verricht,  indien  minstens  een  van  de  partijen  hem  hiertoe 
verzoekt.

2. De partij, die niet heeft verzaakt aan het recht een boedelbeschrijving door 
de optredende notaris te laten verrichten, kan tegen de afwezigheid van inven-
taris opkomen zolang het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden niet is 
afgesloten.

3. Afstand door een partij van het recht een boedelbeschrijving door de optre-
dende notaris te doen opstellen kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een 
partij strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan dergelijke 
afstand slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn.

4. Na te hebben vastgesteld dat de omvang van de boedels in betwisting bleef 
en dat een van de zwarigheden van de eiser erin bestond vooralsnog een boedel-
beschrijving "met inbegrip van de rekeningen" te laten opstellen door de optre-
dende  notaris,  oordeelt  de  appelrechter  dat  de  eiser  impliciet  afstand  heeft 
gedaan van zijn recht een boedelbeschrijving te laten verrichten, daar:
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-  de eiser  in  zijn  verzoekschrift  tot  hoger  beroep  en in zijn appelconclusie 
toegeeft dat "hij bij de eerste vacatie van de opening van werkzaamheden het 
verzoek tot het opstellen van een inventaris heeft laten varen";

- bij de tweede vacatie tussen partijen een akkoord ontstond "om de waarde 
van de inboedel te schatten op 500.000 frank".

5. De appelrechter vermocht niet zonder miskenning van het algemeen rechts-
beginsel krachtens hetwelk de afstand van een recht door een partij slechts kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, op die 
gronden te oordelen dat de eiser impliciet afstand heeft gedaan van zijn recht een 
boedelbeschrijving te vorderen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
Tweede middel
6. De appelrechter stelt vast dat de eiser in vraag stelde of de leningsakten van 

Citibank Belgium en Sodefina wel degelijk door de decujus werden ondertekend 
en ook of de aldus ontleende bedragen daadwerkelijk de voorgehouden bestem-
ming kregen.

7. De appelrechter wijst die zwarigheid af op grond van de vaststelling dat de 
eiser  bij  de vierde vacatie  heeft  verklaard "geen  verdere  vorderingen meer te 
wensen te formuleren".

8. Door op die grond de zwarigheid, in de mate dat zij er toe strekt de echtheid 
te betwisten van de handtekening van de decujus voorkomende in deze lenings-
akten,  evenals  de  voorgehouden  bestemming  van  de  ontleende  bedragen,  te 
verwerpen,  heeft  de appelrechter  het algemeen rechtsbeginsel  miskend, krach-
tens hetwelk de afstand van een recht door een partij strikt moet worden geïnter-
preteerd, niet wordt vermoed en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor 
geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt nopens de zwarigheden 

van de eiser er toe strekkende een boedelbeschrijving te laten verrichten door de 
optredende notaris  en de echtheid van de handtekening van de decujus  in de 
leningsakten  van  Citibank  Belgium  en  Sodefina,  alsmede  de  aangevoerde 
bestemming van de aldus ontleende gelden te betwisten, beslist dat de staat van 
vereffening-verdeling van 20 juli  2004 zonder meer wordt  gehomologeerd  en 
oordeelt nopens 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 Gent.
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22 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 607

1° KAMER - 22 oktober 2009

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - ONTTREKKING - CRITERIA

Om  na  te  gaan  of  een  onttrekking  vereist  is,  moeten  alle  gegevens  in  acht  worden  
genomen,  zoals  de  aard  van de rechtspleging,  de banden die structureel  en feitelijk  
bestaan tussen de leden van de instelling van wie de onttrekking wordt gevraagd en de  
banden die bestaan tussen de partijen in het geding en de leden van de instelling. (Art. 
648, 2°, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN inzake C. T. RIJKSDIENST VOOR 
PENSIOENEN, openbare instelling)

ARREST

(AR C.09.0460.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op grond van artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek 

op 3 september 2009 een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak aan het 
arbeidshof  te  Antwerpen  in  de zaak AR/2009-0279 op grond  van gewettigde 
verdenking.

Bij  arrest  van 10 september  2009 heeft  het  Hof het  verzoek niet  kennelijk 
onontvankelijk verklaard.

De Eerste Voorzitter van het arbeidshof, een kamervoorzitter en twee raads-
heren in sociale zaken hebben op 16 september 2009 onderaan het arrest  een 
verklaring gesteld.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het verzoek is hierop gebaseerd dat het geschil betrekking heeft op het rust-

pensioen van de partij C. terwijl deze de partner is van L. B., raadsheer in het 
arbeidshof te Antwerpen.

2. Om na te gaan of een onttrekking vereist is, moeten alle gegevens in acht 
worden genomen, zoals de aard van de rechtspleging, de banden die structureel 
en feitelijk  bestaan tussen de leden  van de instelling van wie de onttrekking 
wordt gevraagd en de banden die bestaan tussen de partijen in het geding en de 
leden van de instelling.

3. Te dezen zijn de banden tussen de partner van een lid van het arbeidshof en 
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het arbeidshof, van die aard dat zij, mede gelet op de aard van de zaak, bij de 
partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de 
strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen. 

Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak nummer AR/2097279 ingeschreven op de algemene rol 

van het arbeidshof te Antwerpen, aan dat hof wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

22 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 608

1° KAMER - 22 oktober 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER - TUCHTRECHTELIJKE 
VERVOLGING - APPÈLRECHTER - TOETSINGSBEVOEGDHEID - OMVANG

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER - 
TUCHTRECHTELIJKE VERVOLGING - APPÈLRECHTER - TOETSINGSBEVOEGDHEID - OMVANG

3º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER - 
TUCHTRECHTELIJKE VERVOLGING - APPÈLRECHTER - TOETSINGSBEVOEGDHEID - OMVANG

1º, 2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een onpartijdige rechter vereist  
dat de appelrechter, aan wie een volledige toetsingsbevoegdheid wordt geboden en die 
de  zaak  zelf  kan  berechten,  de  rechtmatigheid  van  de  procedure  gevolgd  in  eerste  
aanleg zou onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt. (Art. 6, Verdrag Rechten van 
de Mens)

(V. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN)

ARREST

(AR D.09.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 2 februari 2009 gewezen 

door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en 
fiscalisten.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 
Eerste middel 
Geschonden wetsbepalingen
- De artikelen 2 en 4 van het Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van 

Boekhouders (BIB) van 31 oktober 1997, goedgekeurd bij artikel  1 van het koninklijk 
besluit van 23 december 1997 (BS 29 januari 1998) (verder: Reglement van plichtenleer).

Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing legt de eiser de tuchtrechtelijke schrapping op.
De kamer van beroep verwerpt de kritiek van de eiser in cassatie dat de tuchtprocedure 

geen grond heeft nu de feiten niet gepleegd werden bij de uitoefening van het beroep, op 
grond van volgende motieven:

"De bestreden beslissing merkt terecht op dat artikel 2 van het Reglement van Plichten-
leer  nergens  een  onderscheid  maakt  tussen  professionele  en  extraprofessionele  activi-
teiten.

Het doel van een tuchtrechtelijk onderzoek bestaat er precies in te "...onderzoeken of de 
titularis  van  een openbaar  ambt  of  van  een beroep de deontologische  of  disciplinaire 
regels heeft overschreden of afbreuk heeft gedaan aan de eer of waardigheid van zijn ambt 
of beroep" (Grondwettelijk Hof, 7 december 1999, arrest nr. 129/99) en geeft het tucht-
recht een autonomie ten opzichte van het strafrecht dat doel heeft schendingen van de 
maatschappelijke  orde  te  doen  bestraffen  en  uitgeoefend  wordt  in  het  belang  van  de 
gehele maatschappij.

Dit afbreuk doen kan niet alleen door feiten binnen de uitoefening van het beroep doch 
ook door feiten die daar vreemd aan zijn (zie ter zake J. du Jardin, "Rechtspraak in tucht-
zaken  door  beroepsorden: toetsing van de wettigheid  door  het  Hof van  Cassatie,  RW 
2000-2001, nr. 64, p. 785 (790)), en dit niet alleen voor gevestigde vrije beroepen zoals 
advocaat of notaris doch ook voor recente zoals de boekhouder BIBF.

De vaststelling van de rechter te Turnhout, bij het bepalen van de strafmaat en in het 
bijzonder of er al dan niet een bijkomende straf onder vorm van een beroepsverbod in de 
zin van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 dient opgelegd te worden, dat het, BVBA 
Bofisko, waarvan appellant zaakvoerder is, niet betrokken was bij de gepleegde feiten, 
verhinderen niet dat dezelfde feiten tuchtrechtelijk onderzocht en gekwalificeerd worden 
(zie ook J. du Jardin, o.c., p. 794) in hoofde van appellant.

De (kamer van beroep) is dan ook van oordeel dat dus wel degelijk kan onderzocht 
worden of de feiten die het voorwerp waren van de correctionele veroordeling van appel-
lant door de rechtbank te Turnhout niet tevens inbreuk vormen op de plichtenleer".

Grieven
1.  Overeenkomstig  artikel  10 van  de kaderwet  van  3 augustus  2007 betreffende de 

dienstverlenende  intellectuele  beroepen,  kunnen  tuchtstraffen  worden  opgelegd  aan de 
leden van een gereglementeerd beroep van wie bewezen is dat zij aan hun plichten zijn 
tekort gekomen. Deze deontologische normen voor boekhouders zijn nader gepreciseerd 
in het reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van boekhouders.

Overeenkomstig artikel 2 van het reglement van plichtenleer bestaan de voorschriften 
van de plichtenleer van het Instituut uit een geheel van regels, verplichtingen en verbods-
bepalingen die de boekhouder BIB "bij de uitoefening van zijn beroep" dient na te leven.

Artikel 4 van het reglement van plichtenleer stelt:
"De  boekhouder  BIB  moet  zijn  beroep  uitoefenen  met  de  vereiste  bekwaamheid, 

eerlijkheid en waardigheid. Hij dient over de nodige onafhankelijkheid te beschikken, die 
de uitoefening van een vrij beroep kenmerkt, om zijn beroep uit te oefenen volgens de 



Nr. 608 - 22.10.09 HOF VAN CASSATIE 2449 

voorschriften van de plichtenleer".
2. Volgens de kamer van beroep werden de hem voorgelegde feiten gepleegd buiten de 

beroepsuitoefening van de eiser (cfr.  de overwegingen "Die eerlijkheid en waardigheid 
moeten altijd aanwezig zijn en niet alleen tijdens de strikte uitoefening van het beroep van 
boekhouder doch ook daarbuiten"; "Hoewel bvba Bofisko blijkbaar niet betrokken was bij 
de uitvoering van de strafbare feiten"; "ook al was dit niet in dossiers van het boekhoud-
kantoor waarvan hij zaakvoerder is").

3. Hoewel "bvba Bofisko (het boekhoudkantoor van eiser) blijkbaar niet betrokken was 
bij de uitvoering van de strafbare feiten", acht de kamer van beroep zich bevoegd om te 
oordelen over de tuchtvordering om reden dat "artikel 2 van het reglement van plichten-
leer  nergens  een  onderscheid  maakt  tussen  professionele  en  extraprofessionele  activi-
teiten", en legt hij aan de eiser een tuchtstraf op wegens schending van artikel 4 van het 
reglement van plichtenleer.

Uit de artikelen 2 en 4 van het reglement van plichtenleer volgt evenwel dat dit regle-
ment enkel van toepassing is voor de inbreuken op de bekwaamheid, eerlijkheid en waar-
digheid die de boekhouder "bij de uitoefening van zijn beroep" zou hebben gepleegd.

De Kamer van Beroep kon derhalve niet zonder schending van de artikelen 2 en 4 van 
het reglement van plichtenleer oordelen dat de eiser een inbreuk heeft  gepleegd op dit 
reglement  van plichtenleer, ondanks het feit  dat  die inbreuk een handeling buiten zijn 
beroepsuitoefening zou betreffen.

Door de eiser een tuchtstraf op te leggen wegens inbreuk op artikel 4 van het reglement 
van plichtenleer, zonder te oordelen dat de in aanmerking genomen feiten bij de uitoefe-
ning van het beroep zijn gepleegd, heeft de kamer van beroep derhalve artikelen 2 en 4 
van het reglement van plichtenleer geschonden.

De beslissing is dan ook niet naar recht verantwoord. 
Tweede middel 
Geschonden wetsbepaling
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (verder: 
EVRM);

- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing legt de eiser de tuchtrechtelijke schrapping op.
De kamer van beroep verwerpt de kritiek van eiser in cassatie op de regelmatigheid van 

het procesverloop voor de uitvoerende kamer, met name dat de samenstelling van de zetel 
er onwettig gewijzigd werd, op grond van volgende motieven:

"Er zijn geen stukken die toelaten na te zien of de kamer of de samenstelling van de 
kamer een onregelmatige wijziging heeft ondergaan".

(cfr. pagina 4 van de bestreden beslissing)
Grieven
Overeenkomstig artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burger-

lijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde tuchtrechtelijke vervolging recht op een eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Door te oordelen dat er geen stukken zijn "die toelaten na te zien of de kamer of de 
samenstelling van de kamer een onregelmatige wijziging heeft ondergaan" en daarop aan 
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de eiser een tuchtstraf op te leggen, pleegt de kamer van beroep inbreuk op de verplich-
ting die op haar rustte om de regelmatigheid van het procesverloop te onderzoeken - met 
name het onderzoek naar de samenstelling van de leden van de zetel van de uitvoerende 
kamer - en schendt de kamer van beroep aldus artikel 6.1 EVRM evenals het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.

Minstens laat deze beslissing het Hof niet toe na te gaan,  noch te beoordelen of de 
leden van de kamer van beroep die uitspraak hebben gedaan, niet reeds vooraf van deze 
zaak kennis hebben genomen (schending van artikel 6.1 EVRM van het algemeen rechts-
beginsel  betreffende  de onpartijdigheid  van de rechter  en,  voor  zoveel  als  nodig,  van 
artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De eiser wijst artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek niet als geschonden 

aan en de aangewezen wetsbepalingen zijn vreemd aan de aangevoerde grief:
Het middel voert schending aan van onder meer het algemeen rechtsbeginsel 

van de onpartijdigheid van de rechter en van artikel 6.1 EVRM. Die bepalingen 
zouden geschonden zijn doordat de kamer van beroep weigerde de regelmatig-
heid van de samenstelling van de uitvoerende kamer te onderzoeken, hoewel dit 
gevraagd was door de eiser. 

De  eiser  heeft  aldus  precies  de  wettelijke  bepalingen  aangewezen  die  hij 
geschonden acht. Die wettelijke bepalingen zijn niet vreemd aan de aangevoerde 
grief. 

De eiser hoefde artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, een bepaling die 
slechts overeenkomstig van toepassing is en niet de grondslag vormde van de 
aangevoerde grief, niet als geschonden aan te wijzen. 

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
2. Krachtens artikel 6 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burger-

lijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde tuchtrechtelijke vervolging recht op een eerlijke en open-
bare behandeling van zijn zaak, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. 
Het algemeen rechtsbeginsel  van het  recht  op een onpartijdige rechter  vereist 
eveneens dat de appelrechter aan wie een volledige toetsingsmogelijkheid wordt 
geboden en die de zaak zelf kan berechten, de rechtmatigheid van de procedure 
gevolgd in eerste aanleg zou onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt. 

3. Wanneer aldus voor een appelrechter wordt aangevoerd dat in de loop van 
de behandeling van het dossier de samenstelling van de kamer die het dossier in 
eerste aanleg heeft behandeld gewijzigd is en een onregelmatige wijziging heeft 
ondergaan, kan het voor de appelrechter niet volstaan, zonder het recht op een 
eerlijke behandeling te schenden,  dit  verweer  af  te wijzen, zoals hij  te  dezen 
heeft gedaan, louter op grond dat "er geen stukken zijn die toelaten na te zien of 
de kamer of de samenstelling van de kamer een onregelmatige wijziging heeft 
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ondergaan".
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing. 
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden  gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde beslissing. 
Veroordeelt het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten in de 

kosten. 
Verwijst de zaak naar de Kamer van Beroep, anders samengesteld.

22 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Maes en Verbist.

Nr. 609

1° KAMER - 22 oktober 2009

RECHTERLIJKE TUCHT - VERVOLGING - ORDEMAATREGEL - SCHORSING - VERLENGING - 
VOORAFGAAND VERHOOR - OPROEPING - REDENEN - VERPLICHTING

Omdat een in het belang van de dienst genomen ordemaatregel van schorsing van een  
rechter uit zijn ambt, ingeval hij wegens een misdaad of een wanbedrijf of tuchtrechtelijk  
wordt vervolgd, een uitzonderlijk karakter vertoont en de wetgever de bevoegde overheid  
heeft willen verplichten de toestand van maand tot maand opnieuw te evalueren, moet de 
betrokkene,  tot  waarborg  van  het  recht  van  verdediging,  worden  gehoord  telkens  
wanneer  een  verlenging  van  de  schorsing  wordt  overwogen  en  dient  de  oproeping  
hiertoe de redenen te vermelden die aanleiding geven tot de maatregel tot verlenging. 
(Artt. 406, §1, en 423, tweede lid, Ger.W.)

(D.)

ARREST

(AR D.09.0018.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het hoger beroep is gericht tegen de op 24 september 2009 door de dienst-

doend eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel genomen beschikking.
Op verzoek van de eiseres geschiedt de behandeling achter gesloten deuren. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle wordt gehoord. 
De eiseres en haar raadsman worden gehoord.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van het Nederlands.

1 Het  O.M.  was  van  mening  dat  het  middel  feitelijke  grondslag  mistte,  daar  uit  geen  van  de 
processtukken, ook niet uit de conclusie van de eiser voor de Kamer van Beroep, bleek dat hij had 
aangevoerd dat de samenstelling van de uitvoerende kamer omwettig gewijzigd werd. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiseres voert aan dat de bestreden beschikking nietig is, doordat:
- zij inzake de verlenging van de maatregel niet vooraf werd gehoord;
- dit verhoor zich des te meer opdrong daar geen loutere verlenging van de 

maatregel werd gelast, maar de inhouding van 20 pct. van de brutowedde werd 
bevolen wat een nieuwe maatregel uitmaakt;

- de verlenging van de maatregel werd genomen door dienstdoend eerste voor-
zitter J. van der Eecken, terwijl de aanvankelijke maatregel  werd beslist door 
waarnemend eerste voorzitter Ch. Ph. Vermylen, zodat eerstvermelde haar nooit 
heeft gehoord;

- de motivering niet beantwoordt aan de motiveringsvereiste.
2. Krachtens artikel 406, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de 

betrokkene, ingeval hij wordt vervolgd wegens een misdaad of een wanbedrijf of 
tuchtrechtelijk wordt  vervolgd,  op grond van een ordemaatregel  uit zijn ambt 
worden geschorst  voor de duur van de vervolging en tot  de eindbeslissing is 
genomen.

Krachtens artikel 406, §1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, spreekt 
de tuchtoverheid bevoegd om een lichte straf op te leggen de ordemaatregel uit 
voor de duur van een maand, kan de maatregel vervolgens van maand tot maand 
worden verlengd tot de eindbeslissing en kan de maatregel een inhouding van 
20pct. van de brutowedde inhouden.

Krachtens artikel 406, §1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan geen 
ordemaatregel  worden genomen zonder dat  de betrokkene voorafgaandelijk  is 
gehoord overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 423 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Krachtens artikel 406, §1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid of bij betrapping op heterdaad een voorlopige 
maatregel  worden  genomen  zonder  voorafgaand  verhoor  van  de  betrokkene, 
wordt de betrokkene na het toepassen van de voorlopige ordemaatregel onver-
wijld gehoord en vervalt de maatregel na tien dagen, tenzij de overheid die de 
maatregel genomen heeft, hem binnen deze termijn heeft bekrachtigd.

3. Krachtens artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de 
betrokkene  opgeroepen  worden  bij  aangetekende  brief  waarin  onder  meer  de 
reden van de oproeping en de ten laste gelegde feiten vermeld zijn.

4.  De voormelde wetsbepalingen onderstrepen dat  deze maatregelen,  in het 
belang van de dienst  genomen,  een uitzonderlijk karakter  vertonen en dat  de 
wetgever de bevoegde overheid heeft willen verplichten de toestand van maand 
tot  maand  opnieuw  te  evalueren.  Het  recht  van  verdediging  wordt  hierbij 
gewaarborgd door voor elke maatregel een voorafgaandelijk verhoor, na oproe-
ping  overeenkomstig  artikel  423  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  verplicht  te 
stellen, benevens de mogelijkheid tot beroep, zoals bepaald in artikel 415, §13, 
van het Gerechtelijk Wetboek.
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5. Hieruit volgt dat de betrokkene moet worden gehoord telkens wanneer een 
verlenging van de schorsing wordt overwogen en dat de oproeping hiertoe de 
gegevens dient te vermelden die aanleiding geven tot de maatregel tot verlen-
ging.

6. Te dezen blijkt niet dat de eiseres in hoger beroep met het oog op de verlen-
ging van de schorsing door de bevoegde overheid werd opgeroepen en gehoord 
overeenkomstig  de  voormelde  artikelen  406  en  423  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

7. De bestreden maatregel werd dienvolgens niet regelmatig genomen en dient 
mitsdien nietig te worden verklaard.

8. Bij gebrek aan oproeping overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarin de in randnummer 5 bedoelde gegevens zijn vermeld, kan het 
Hof niet oordelen over de verlenging van de schorsing.

Dictum
Het Hof,
Zitting houdende in hoger beroep;
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond;
Vernietigt de bestreden beschikking van 24 september 2009;
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

22 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijklui-
dende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. A. De Becker, 
Brussel.

Nr. 610

1° KAMER - 23 oktober 2009

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - VOORWAARDEN

2º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - 
VOORWAARDEN

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - VERZUIM - BEOORDELING

4º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - VERZUIM 
- BEOORDELING

1º  en  2°  De  exceptie  van  niet-uitvoering  van  een  overeenkomst  kan  niet  worden 
opgeworpen  in  omstandigheden  die  strijdig  zijn  met  de  goede  trouw,  en  m.n.  niet  
wanneer zij opgeworpen wordt door een partij die zelf verantwoordelijk is voor de niet-
uitvoering  van  haar  medecontractant;  laatstgenoemde  omstandigheid  valt  echter  niet 
noodzakelijkerwijs af te leiden uit het feit dat zij sommige van haar eigen verplichtingen  
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niet is nagekomen1. (Artt. 1102 en 1184, B.W.)

3º en 4° De feitenrechter moet in het licht van alle omstandigheden van de zaak oordelen  
of een partij de exceptie van niet-uitvoering kan opwerpen2. (Art. 1184, B.W.)

(ACINACITTA nv T. LUCKY BAR bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0521.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 25 mei en 8 juni 2007 in 

hoger beroep gewezen door de rechtbank van koophandel te Namen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie van wanuitvoering inzake wederke-

rige overeenkomsten;
- artikel 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het tweede bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvanke-

lijk  en  gegrond,  verklaart  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  eiseres  gedeeltelijk 
gegrond en wijzigt de beslissing van de eerste rechter, volgens welke de handelshuur in 
het nadeel van de verweerster ontbonden moest worden, om alle redenen, en inzonderheid 
om de volgende redenen :

"2.1. De (verweerster) verzoekt om hervorming van het beroepen vonnis.
Zij (meent) dat de eerste rechter de gerechtelijke ontbinding ten onrechte in haar nadeel 

heeft uitgesproken, op grond dat er onvoldoende ernstige redenen zijn die deze beslissing 
verantwoorden.

Het niet-verlijden van de authentieke akte kan haar immers niet worden verweten, zij 
heeft  de huurgelden in consignatie gegeven zodat de verhuurder geen risico op onver-
mogen liep en de eerste rechter had de mogelijkheid om, subsidiair, maatregelen te nemen 
om het evenwicht tussen de partijen te herstellen.

2.2.  De  (eiseres)  vordert  de  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis.  Zij  wijst  op  het 
wangedrag van haar huurder. Het niet-betalen van de huur vormt een grond tot ontbinding 
van de overeenkomst : te dezen werd de exceptie van niet-uitvoering enkel ten behoeve 
van de zaak opgeworpen en had de (verwerende) partij de huurder vooraf nooit in gebreke 
gesteld om de authentieke akte te ondertekenen. Daarenboven staat de niet-betaling van 
enig huurgeld geenszins in verhouding tot het ontbreken van een authentieke akte.

1 Zie Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.F, AC, 2000, nr. 372.
2 Zie Cass., 29 feb. 2008, AR C.06.0303.F, AC, 2008, nr. 147.
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Dat, ten slotte, de authentieke akte niet werd verleden, is de schuld van de (verweerster) 
zelf.

De niet-betaling van de lasten vormt een tweede grond tot ontbinding van de overeen-
komst.  De (eiseres) meent ten slotte dat de houding van de huurder de enige reden is 
waarom de huurovereenkomst niet in een authentieke akte is vastgelegd en dat zij zelf 
geen enkele reden had om de akte te verlijden, aangezien zij de gerechtelijke ontbinding 
vordert sinds 10 september 2004, d.i. de datum van de oorspronkelijke dagvaarding.

3. Standpunt van de rechtbank
3.1. De procedure (...)
3.2. De grond van de zaak : de hoofdvordering tot gerechtelijke ontbinding
1. De (eiseres) vroeg de eerste rechter om de gerechtelijke ontbinding in het nadeel van 

de (verweerster) uit te spreken.
Zij gaf drie redenen op : het niet-betalen van de huur, het niet-betalen van de lasten en 

het niet-verlijden van de authentieke akte.
Het niet-betalen van  de huur  en van  de lasten vormt  een feitelijk  gegeven  dat  niet 

betwist  wordt.  De  (verweerster)  motiveert  haar  standpunt  evenwel  op  grond  van  de 
exceptie van niet-uitvoering, daar de (eiseres) haar eigen verplichting om de authentieke 
akte te verlijden, niet is nagekomen.

Bij  het  beoordelen  van  de  zwaarwichtigheid  van  de  reden  die  tot  de  gerechtelijke 
ontbinding kan leiden, kan de rechtbank echter geen abstractie maken van de context en 
de evolutie van de relatie tussen de partijen.

Kort na de inwerkingtreding van de overeenkomst blijkt er inderdaad een belangrijk 
geschil tussen de partijen te zijn ontstaan over geluidshinder. Uit het dossier blijkt aldus 
dat de exploitatie in de gehuurde lokalen de in de huurovereenkomst toegestane geluids-
drempel overschreed. De (verweerster) heeft enige tijd genomen om dit terug in orde te 
brengen.

Stuk 17 van haar dossier toont echter aan dat de vastgestelde geluidshinder misschien te 
wijten  is  aan  het  ontwerp  van  het  gebouw zelf  en  dat  de  lokalen  om die  reden  niet 
gebruikt konden worden voor het doel dat de partijen in het contract waren overeenge-
komen.

Dit is echter wel de reden waarom de (eiseres) de gerechtelijke procedure tot ontbin-
ding van de handelshuur in het nadeel van de (verweerster) heeft ingeleid.

De (eiseres) diept  die motivering  thans niet  verder  uit.  De vrederechter  had in zijn 
vonnis van 11 januari 2005 nochtans daarvoor een deskundigenonderzoek bevolen, maar 
de (verweerster) heeft intussen omvangrijke werken laten uitvoeren. Het deskundigenon-
derzoek werd bijgevolg niet opgestart, aangezien dat probleem opgelost leek te raken.

In dit stadium van de rechtspleging wordt de rechtbank bijgevolg niet verzocht om zich 
over  deze  grief  uit  te  spreken  en  overigens  kan  ze,  bij  gebrek  aan  een  met  redenen 
omkleed  deskundigenverslag,  ook  geen  uitspraak  doen  over  de  oorzaken  van  dit 
probleem, dat bestaat in een verkeerd ontwerp van het gebouw of in een exploitatie die 
niet aangepast is aan de handelsruimte.

Dit neemt niet weg dat dit geschil, dat van bij het begin tussen de partijen is gerezen, 
ongetwijfeld heeft bijgedragen tot het ontstaan van de spanningen tussen de verhuurder en 
de huurder.

De niet-betaling van de huur en de lasten, samen met een consignatie van de huur-
gelden, moet dus uitgelegd worden in het kader van dat dovemansgesprek.

Enerzijds moet erop gewezen worden dat de afrekening van de lasten betwist wordt en 
dat dit voor sommige facturen onmiddellijk is gebeurd (zie stuk 30 van het dossier van de 
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(verweerster), die naar het schijnt geen antwoord heeft gekregen).
Anderzijds  moet  onderzocht  worden  of  de voorwaarden  voor  het  opwerpen  van  de 

exceptie van niet-uitvoering vervuld zijn.
De exceptie van niet-uitvoering geldt voor alle wederkerige overeenkomsten. Ze mag 

echter alleen met omzichtigheid en met mate worden toegepast. Zoals de eerste rechter 
aan  de  hand  van  de  meest  gezaghebbende  rechtsleer  in  herinnering  brengt,  is  bij  de 
toepassing  van  de  exceptie  van  niet-uitvoering  voorzichtigheid  geboden  en  wordt  de 
toepassing ervan aan de appreciatie van de rechter overgelaten.

Die voorzichtigheid veronderstelt dat degene die de exceptie opwerpt, de medecontrac-
tant hiervan duidelijk op de hoogte moet brengen. Dit is te dezen niet gebeurd, aangezien 
de (verweerster)  haar betalingen bruusk heeft  stopgezet,  zonder haar verhuurder op de 
hoogte  te  brengen  van  haar  beweegredenen,  en,  vooral,  zonder  hem op  te  hoogte  te 
brengen van haar voornemen om de huurgelden in consignatie te geven. Daarom is het 
begrijpelijk dat de verhuurder zich veel zorgen maakte, met name over het risico dat zijn 
schuldenaar onvermogend zou zijn.

Niettemin bleven de bedragen geblokkeerd, enerzijds, en maakte de huurder de betaling 
van de huurgelden afhankelijk van de ondertekening van de authentieke akte, anderzijds.

Heeft de verweerster bijgevolg bedachtzaam gehandeld toen zij de exceptie van niet-
uitvoering opwierp? Stond, met andere woorden, het inhouden van de huurgelden en de 
niet-betaling van de lasten in verhouding tot het niet-verlijden van de authentieke akte?

Het verlijden van de authentieke akte heeft een doel, met name de huurovereenkomst 
van lange duur aan derden tegenstelbaar te maken. Een handelshuurovereenkomst heeft in 
beginsel een duur van negen jaar. Om die duur tot achttien jaar te verlengen, moest de 
handelshuurovereenkomst noodzakelijkerwijs in een authentieke akte worden vastgelegd.

De handelshuurovereenkomst had betrekking op een niet-ingerichte ruimte. De huurder 
heeft zware financiële inspanningen moeten doen om de handelsruimte in te richten en te 
verfraaien. Bovenop die bijzonder zware financiële inspanningen moesten nieuwe investe-
ringen worden gedaan om de problemen van geluidshinder, geheel of gedeeltelijk, op te 
lossen.

De huurder had er dus duidelijk alle belang bij om ervoor te zorgen dat de duur van de 
huurovereenkomst nageleefd werd zodat hij zijn investering veilig kon stellen.

 Zoals (de eiseres) in haar conclusie in hoger beroep daarentegen erkent, had zij een 
procedure tot ontbinding van de overeenkomst  ingeleid, en, "gelet  op haar voornemen 
(wil om de overeenkomst te doen ontbinden), werd de overeenkomst vanzelfsprekend niet 
in een authentieke akte vastgelegd".

Uit de lange uiteenzetting van de feiten blijkt weliswaar dat de (verweerster) van juli tot 
november 2006, d.w.z. vijf maanden lang, verzuimd heeft de opvolging van de ontwerp-
akte te verzekeren.

De (eiseres( heeft daarentegen zelf, van bij het begin, verzuimd om de procedure in te 
leiden teneinde de overeenkomst in een authentieke akte te doen vastleggen.

Het dossier van de stukken bevat verschillende brieven waaruit blijkt dat de (verweer-
ster)  die  kwestie  geregeld  wou  zien,  lang  vóór  zij  de  huur  inhield  (wat  betreft  die 
verzoeken vóór oktober 2005, zie:

 - de brief van 5 augustus 2003;
 - de brief van 12 maart 2004;
-  de  vergadering  van  4  juni  2004,  waarop  de  (verweerster)  verklaard  heeft  dat  zij 

werken  zou  uitvoeren  om  de  geluidshinder  te  verhelpen  en  de  (eiseres)  zich  ertoe 
verbonden  heeft  om de  authentieke  akte  binnen  vijftien  dagen  te  verlijden  -  zie  alle 
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conclusies die de (verweerster)  heeft  neergelegd sinds 8 oktober 2004 en die, wat  dat 
betreft, niet zijn betwist;

- de conclusie die de (verweerster) op 29 oktober 2004 heeft neergelegd ter griffie van 
het vredegerecht;

- de samenvattende conclusie die de (verweerster) ter griffie van het vredegerecht heeft 
neergelegd op 12 november 1994 : in die conclusie vraagt de (verweerster) formeel dat de 
(eiseres) zou worden veroordeeld tot het verlijden van de authentieke akte.

De (eiseres) zou de procedure uiteindelijk pas in mei 2006 daadwerkelijk bij de notaris 
inleiden. Op dat ogenblik zal de (verweerster) inderdaad nalaten hieraan gevolg te geven. 
Zij zou hierover in november 2006 opnieuw contact opnemen.

De (eiseres) zou de procedure echter in januari 2007 bruusk stopzetten, zonder hiervoor 
enige reden op te geven.

Op datzelfde ogenblik, met name op 19 januari 2007, legt zij voor de eerste rechter een 
aanvullende conclusie neer, waarin zij de ontbinding van de overeenkomst vordert wegens 
niet-betaling van de huur, en waarin zij zich beroept op het feit dat de (verweerster) de 
authentieke akte niet verleden heeft, terwijl zij zelf de afspraak heeft afgezegd die met het 
oog hierop bij  notaris  W.  was  gemaakt  (zie  stukken  39 en 40 uit  het  dossier  van  de 
(verweerster)).

Er kan alleen maar worden vastgesteld dat het op dat ogenblik wel degelijk de (eiseres) 
is die het verlijden van de authentieke akte belemmert, ook al was haar meegedeeld dat er 
een bedrag in consignatie was gegeven waarmee alle huurgelden en lasten betaald konden 
worden en dat, op 24 januari 2007, zelfs geconsigneerd zou worden op een derdenreke-
ning van (verweersters) raadsman, die aanbood om het binnen 48 uur na het verlijden van 
de authentieke akte  te storten (zie conclusie die de (verweerster),  na het vonnis,  op 2 
januari 2007 heeft neergelegd ter griffie van het vredegerecht).

In  deze welbepaalde  context  heeft  de  eerste  rechter ten onrechte  geoordeeld dat  de 
exceptie van niet-uitvoering niet in verhouding stond tot de nalatigheid van de verhuurder 
en  beslist  dat  de  huurovereenkomst  ontbonden  moest  worden  in  het  nadeel  van  de 
(verweerster).

Het vonnis moet dus gewijzigd worden, in zoverre het de gerechtelijke ontbinding van 
de huurovereenkomst tussen de partijen uitspreekt in het nadeel van de (verweerster)".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De exceptie van niet-uitvoering is een tijdelijk verweermiddel waarmee de niet voldane 

schuldeiser de nakoming van zijn verbintenissen kan opschorten zolang zijn medecontrac-
tant zijn verbintenissen niet is nagekomen of niet aangeboden heeft om ze na te komen.

De exceptie van niet-uitvoering kan alleen maar worden opgeworpen mits zulks geen 
afbreuk doet aan de goede trouw. Zo wordt de exceptie van niet-uitvoering in strijd met de 
goede trouw opgeworpen wanneer degene die zich erop beroept, zelf verantwoordelijk is 
voor de niet-uitvoering die hij zijn medecontractant verwijt of nog wanneer hij zijn schul-
denaar niet in gebreke heeft gesteld om zijn verbintenissen na te komen.

De eiseres heeft in haar conclusies met name het volgende aangevoerd:
"Het kan niet worden betwist en het is ook niet betwistbaar dat de huurgelden niet meer 

zijn betaald sinds augustus 2005, wat neerkomt op een - op 31 mei 2007 geactualiseerd - 
bedrag, aan achterstallige huurgelden van (...) 49.972 euro!

De (verweerster)  heeft  voor de eerste rechter getracht en tracht nog steeds om haar 
gedrag te verantwoorden op grond van het beginsel van de exceptie van niet-uitvoering.
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Zij heeft, voor het eerst in haar conclusie voor het vredegerecht, betoogd dat de niet-
betaling van de huurgelden zogezegd verantwoord werd door het niet-verlijden van de 
authentieke akte.

Zoals de eerste rechter zeer terecht heeft opgemerkt, voert de (verweerster) deze reden 
duidelijk aan omdat het haar goed uitkomt.

Er moet immers allereerst worden vastgesteld dat die reden voor het eerst is aangevoerd 
nadat de rechtsdag van de zaak was vastgesteld op grond van artikel 747.

Vóór die rechtsdagbepaling heeft de (verweerster) nooit het verlijden van de authen-
tieke akte geëist. Zij heeft de betaling van de huurgelden nooit afhankelijk gemaakt van 
het bestaan van die authentieke akte. Welnu, de partij die het beginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering aanvoert om de niet-nakoming van haar verbintenissen te verantwoorden, 
moet de tegenpartij uiteraard in gebreke stellen om die vermeende verbintenissen na te 
komen.

Te dezen moet herhaald worden dat er geen enkele ingebrekestelling van welke aard 
ook ter kennis is gebracht.

Integendeel,  de  vele  brieven  van  ingebrekestelling  die  aan  de  (verweerster)  zijn 
gestuurd, hebben geen effect gesorteerd (ingebrekestelling van 10 februari 2006; ingebre-
kestelling van 28 februari 2006; ingebrekestelling van 7 november 2006; ingebrekestel-
ling van 5 december 2006).

Indien de (verweerster) dat destijds werkelijk van plan was geweest,  dan had zij (de 
eiseres),  via  haar  raadsman,  heel  gemakkelijk  op de hoogte  kunnen  brengen van  haar 
voornemen om de huurgelden niet meer te betalen zolang de huurovereenkomst niet in 
een authentieke vorm was gegoten.

Dit is nogmaals niet geschied. Dat middel wordt voor de vrederechter aangevoerd nadat 
de rechtsdag van de zaak op grond van artikel 747 was vastgesteld, met de bedoeling om 
het verzuim van de (verweerster) te verantwoorden...

Dat middel wordt daarenboven vergeefs aangevoerd.
Uit het door de (verweerster) neergelegde stuk 35 blijkt immers genoegzaam dat zij en 

zij alleen bij het verlijden van de authentieke akte blijk heeft gegeven van nalatigheid :
'Ik ben enigszins verrast door de inhoud van uw brief, daar het ontwerp van de authen-

tieke akte van de huurovereenkomst reeds op 6 juli 2006 aan uw cliënte is meegedeeld, 
nadat voormeld ontwerp mij op 20 juni ll. door mijn confrater Meester W. was bezorgd. 
Bijgevoegd vindt u een afschrift van de briefwisseling die in het kader van dit dossier is 
gevoerd.

Daarenboven herinner ik u eraan dat ik tot op heden geen enkele reactie heb ontvangen 
van  de (verweerster),  noch op de vraag om me met  betrekking tot  de ontwerpakte  te 
contacteren teneinde een afspraak voor de ondertekening van de authentieke akte van de 
huurovereenkomst  te regelen,  noch op mijn  vraag om mij,  in  voorkomend geval,  een 
afschrift te bezorgen van het bewijs van registratie van de onderhandse huurovereenkomst 
tussen partijen' (zie brief van 27 december 2006).

In  feite  beroept de (verweerster)  zich op haar eigen schandelijk gedrag,  daar uit de 
voormelde stukken genoegzaam blijkt dat zij en zij alleen blijk heeft gegeven van nalatig-
heid bij het verlijden van de authentieke akte, en om een goede reden... De (verweerster) 
had er geen belang bij.

Ter  herinnering,  het  eerste vonnis  van 11 januari  2005 van  de vrederechter  had de 
uitspraak  over  de  ontbinding  aangehouden,  zolang  de  huurovereenkomst  niet  in  een 
authentieke akte was vastgelegd...

De (verweerster) had dus geen enkele reden om de voormelde huurovereenkomst in een 
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authentieke akte te laten vastleggen, aangezien de huur niet meer betaald werd.
Door de ondertekening van de huurovereenkomst uit te stellen, had de (verweerster) de 

zekerheid dat zij de inspanningen van de (eiseres) om de overeenkomst te doen ontbinden, 
kon dwarsbomen. De (eiseres) heeft er echter anders over beslist: zij heeft haar gerechts-
deurwaarder  de opdracht  gegeven  om de dagvaarding over  te  schrijven  op 31 januari 
2007.

Dankzij die overschrijving heeft de vrederechter de overeenkomst ontbonden kunnen 
verklaren.

De rechtbank van koophandel moet dus het volgende vaststellen:
 -  Het beginsel  van de exceptie  van niet-uitvoering is te dezen niet  van toepassing, 

aangezien de (eiseres) op geen enkele wijze dan ook in gebreke is gesteld om de authen-
tieke akte te verlijden;

 - De (verweerster) heeft de (eiseres) nooit laten weten dat zij de huur niet meer zou 
betalen zolang de overeenkomst niet in een authentieke akte was vastgelegd;

 -  De (verweerster)  beroept zich op haar eigen schandelijk gedrag wanneer  ze zich 
beroept op het beginsel van de exceptie van niet-uitvoering, aangezien zij en zij alleen 
blijk heeft gegeven van nalatigheid bij het verlijden van de authentieke akte van de huur-
overeenkomst (zie de desbetreffende briefwisseling);

 - De evenredigheid die bovendien door het beginsel van de exceptie van niet-uitvoe-
ring vereist wordt, is te dezen niet nageleefd, aangezien de nalatigheid van de (verweer-
ster) (achterstallige huurgelden voor een bedrag van +/- 50.000 euro) geenszins in verhou-
ding staat tot het vermeende verzuim van de (eiseres) om haar verbintenissen na te komen 
(niet-ondertekening van de authentieke akte).

De (verweerster) maakt ten slotte veel ophef over het feit  dat zij de huurgelden zou 
hebben gekantonneerd op de rekening van haar raadsman. Vooreerst moet worden vastge-
steld dat er nooit sprake is geweest van een kantonnement in de zin van het Gerechtelijk 
Wetboek. Er is bijgevolg geen enkele betaling verricht.

Daarenboven werd de storting van de huurgelden op de derdenrekening van Meester R. 
verricht omdat de terechtzitting weldra zou plaatsvinden. Ter herinnering, de ingebreke-
stellingen van de (eiseres) hebben nooit effect  gesorteerd.  De (eiseres) heeft  bijgevolg 
haar  conclusie  meegedeeld  in  mei  2006,  met  de  bedoeling  om  de  uitzetting  van  de 
(verweerster) te verkrijgen. Laatstgenoemde heeft destijds niet gereageerd. De (eiseres) 
zag zich genoodzaakt en gedwongen om de rechtsdag van de zaak te doen vaststellen op 
grond  van  artikel  747.  De  beschikking  747  werd  op  23  november  2006  ter  kennis 
gebracht. De datum van de pleidooien werd vastgesteld op 27 februari 2007. Het grootste 
gedeelte van de huurgelden werd pas op 24 januari 2007 vrijgegeven (43.099,43 euro), 
d.w.z. na de ontvangst van de door de eiseres neergelegde aanvullende conclusie (deze 
werd neergelegd en meegedeeld op 19 januari 2007).

Dat de (verweerster) zich in het nauw gedreven voelde, was dus de reden waarom zij 
verschillende betalingen aan haar raadsman heeft verricht.

Hoewel de huurgelden en de lasten niet betwist worden en ook niet betwistbaar zijn, 
heeft de (eiseres) tot op heden zelfs niet één centiem ontvangen.

De eerste rechter heeft de huurovereenkomst dus terecht ontbonden verklaard en, bijge-
volg, recht gedaan op de oorspronkelijke dagvaarding tot uitzetting van de (verweerster)".

De bestreden beslissing stelt vast  dat de verweerster "sinds augustus 2005 verzuimd 
heeft de huur op geregelde tijdstippen te betalen".

Ze stelt ook vast dat "uit de lange uiteenzetting van de feiten blijkt dat (...) (de verweer-
ster) van juli tot november 2006, d.w.z. vijf maanden lang, verzuimd heeft de opvolging 
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van de ontwerpakte te verzekeren" en dat "de (eiseres) de procedure bij de notaris uitein-
delijk pas in mei 2006 zou opstarten. Op dat ogenblik zou de (verweerster) verzuimen (...) 
hieraan gevolg te geven. Ze zou hierover in november 2006 opnieuw contact opnemen".

De bestreden beslissing stelt daarenboven vast dat de eiseres de procedure bij de notaris 
echter in januari 2007 heeft stopgezet en dat zij op 19 januari 2007 een conclusie heeft 
neergelegd  voor  de eerste  rechter,  waarin  zij  de  ontbinding van de huurovereenkomst 
vorderde wegens niet-betaling van de huurgelden en de lasten door de verweerster, en ook 
wegens het verzuim van laatstgenoemde om de authentieke akte te verlijden, "terwijl zij 
zelf (de eiseres) de afspraak afzegt die bij notaris W. met het oog hierop was gemaakt".

De bestreden beslissing concludeert, op grond van die gegevens, "dat op dat ogenblik 
de (eiseres) wel degelijk degene is die het verlijden van de authentieke akte belemmert, 
ook al was haar meegedeeld dat er een bedrag in consignatie was gegeven waarmee alle 
huurgelden en lasten betaald konden worden en dat, op 24 januari 2007, zelfs geconsig-
neerd zou worden op een derdenrekening van (verweersters) raadsman, die aanbood om 
het binnen 48 uur na het verlijden van de authentieke akte te storten (zie conclusie die de 
(verweerster), na het vonnis, op 2 januari 2007 heeft neergelegd ter griffie van het vrede-
gerecht)", en dat "de eerste rechter in deze welbepaalde context ten onrechte heeft geoor-
deeld dat de exceptie van niet-uitvoering niet in verhouding stond tot de nalatigheid van 
de verhuurder en beslist dat de huurovereenkomst ontbonden moest worden in het nadeel 
van de (verweerster)".

De bestreden beslissing is aldus niet naar recht verantwoord.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de niet-nakoming, door de verweerster, in augustus 

2005, van haar verbintenis om de in de handelshuurovereenkomst bepaalde huurgelden en 
lasten te betalen, op grond van het beginsel van de exceptie van niet-uitvoering, verant-
woord wordt door de aan de eiseres verweten niet-nakoming van haar verbintenis om, in 
januari 2007, de voormelde huurovereenkomst in een authentieke akte te doen vastleggen, 
miskent  aldus  de  voorwaarden  waaronder  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  de 
exceptie  van  niet-uitvoering  in  wederkerige  overeenkomsten  kan  worden  aangevoerd, 
daar de verweerster de nakoming van haar verbintenissen niet heeft opgeschort als reactie 
op  de  onrechtmatige  en  voorafgaande  weigering  van  haar  medecontractant  om  zijn 
verbintenissen na te komen (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie 
van niet-uitvoering van wederkerige overeenkomsten,  en,  voor  zover  nodig,  schending 
van de artikelen 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek).

De bestreden beslissing, die vaststelt  dat de verweerster zelf nalatig is geweest,  nog 
vóór de eiseres in januari 2007 haar inspanningen had gestaakt om de handelshuurover-
eenkomst in een authentieke akte te doen vastleggen, zodat de huurovereenkomst niet in 
een authentieke akte kon worden vastgelegd, miskent daarenboven de voorwaarden waar-
onder het algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie van niet-uitvoering van weder-
kerige overeenkomsten kan worden aangevoerd, en met name het vereiste dat dit beginsel 
te goeder trouw moet worden aangevoerd. Het bestreden vonnis, dat eerst vaststelt dat de 
verweerster zelf  verantwoordelijk was voor  de nalatigheid die de eiseres wordt  aange-
wreven,  miskent  immers  aldus  het  voormelde  rechtsbeginsel  en  schendt  artikel  1134, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, door vervolgens te beslissen dat die nalatigheid de 
opschorting  van  de  nakoming  van  de  verplichtingen  van  de  verweerster  kon  verant-
woorden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
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(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis beslist dat de verweerster terecht kon aanvoeren dat de 

eiseres haar verbintenis om de huurovereenkomst in een authentieke akte te doen 
vastleggen niet was nagekomen, teneinde de betaling van de door haar verschul-
digde huur en lasten uit te stellen, op de volgende gronden:

- de verweerster had, gelet op de grote investeringen die zij had gedaan in de 
gehuurde ruimten, "een bijzonder belang" bij die opname van de huurovereen-
komst  in  een  authentieke  akte,  zodat  deze achttien jaar  lang aan  derden  kon 
worden tegengeworpen;

-  hoewel  de verweerster  "van  juli  tot  november  2006,  d.w.z.  vijf  maanden 
lang, verzuimd heeft de opvolging van de ontwerpakte te verzekeren", heeft de 
(eiseres) "zelf, van bij het begin, verzuimd om de procedure in te leiden teneinde 
de overeenkomst in een authentieke akte te doen vastleggen, (ondanks) verschil-
lende brieven (waaruit blijkt) dat de (verweerster) die kwestie geregeld wou zien 
(...), lang vóór zij de huur inhield; wat dat betreft vermeldt het bestreden vonnis 
de brieven van 5 augustus 2003 en 12 maart 2004, een vergadering van 4 juni 
2004  waarop  de  eiseres  zich  ertoe  verbonden  heeft  om  de  authentieke  akte 
binnen vijftien dagen te doen verlijden, en de conclusies die de verweerster op 
29 oktober en 12 november 2004 voor de eerste rechter heeft neergelegd; 

- de eiseres heeft die procedure tot opname van de huurovereenkomst in een 
authentieke akte uiteindelijk echter pas in mei 2006 ingeleid;

- de eiseres heeft in januari 2007 haar inspanningen bruusk gestaakt, zonder 
haar beslissing toe te lichten, en heeft een aanvullende conclusie voor de eerste 
rechter  neergelegd,  "waarin  zij  de  ontbinding  van  de  overeenkomst  vordert 
(wegens) niet-betaling van de huur, en waarin zij zich beroept op het feit dat de 
(verweerster) de authentieke akte (niet verleden had), terwijl zij zelf de afspraak 
(had afgezegd) die met het oog hierop bij de notaris was gemaakt (en dat haar 
was) meegedeeld dat er een bedrag in consignatie (was) gegeven waarmee alle 
huurgelden en lasten betaald konden worden en dat, op 24 januari 2007, zelfs 
geconsigneerd  (zou  worden)  op  een  derdenrekening  van  (verweersters) 
raadsman, die (aanbood) om het binnen 48 uur na het verlijden van de authen-
tieke akte te storten".

Enerzijds  volgt  uit  die  vaststellingen  dat  de  eiseres,  volgens  het  bestreden 
vonnis,  reeds  in  2003 of  uiterlijk in 2004 begonnen is  met  haar  contractuele 
verbintenissen niet na te komen, welk feit aan de basis lag van de exceptie van 
niet-uitvoering die de verweerster  opwerpt,  dus nog vóór de verweerster  haar 
verbintenissen in 2005 niet was nagekomen zoals haar verweten werd.

In zoverre het onderdeel aan het bestreden vonnis verwijt dat het de exceptie 
van niet-uitvoering die de verweerster opwerpt op grond van een nalatigheid die 
de eiseres heeft begaan in 2007, dus na de nalatigheid van de verweerster, vloeit 
het voort uit een onjuiste lezing van het bestreden vonnis.

Anderzijds  kan  de  exceptie  van  niet-uitvoering  niet  worden  opgeworpen 
wanneer dit strijdig is met de goede trouw, en met name niet door een partij die 
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zelf  verantwoordelijk  is  voor  de  niet-uitvoering  van  haar  medecontractant. 
Laatstgenoemde omstandigheid valt echter niet noodzakelijker-wijs af te leiden 
uit het feit dat zij sommige van haar eigen verplichtingen niet is nagekomen. De 
feitenrechter moet in het licht van alle omstandigheden van de zaak oordelen of 
een partij zich kan beroepen op de exceptie.

Op grond van de voormelde overwegingen, verantwoordt het bestreden vonnis 
zijn  beslissing  naar  recht  dat  de  verweerster  de  exceptie  van  niet-uitvoering 
terecht kon opwerpen.

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

23 oktober 2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Mahieu.

Nr. 611

1° KAMER - 23 oktober 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - LEASINGOVEREENKOMST - TOTAL LOSS VAN 
HET VOERTUIG - EIGENDOM VAN HET VOERTUIG - HUURDER - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
LEASINGOVEREENKOMST - TOTAL LOSS VAN HET VOERTUIG - EIGENDOM VAN HET VOERTUIG - 
HUURDER

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VOERTUIG - VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
MATERIËLE SCHADE - VERBINDENDE KRACHT - BEGRIP

4º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST MATERIËLE SCHADE - VERBINDENDE KRACHT - BEGRIP

1º en 2° Wanneer de overeenkomst, krachtens de leasingovereenkomst, in geval van total  
loss of verdwijning van het voorwerp wegens diefstal of overmacht eindigt op de datum  
van de schade en de huurder, bijgevolg, aan de verhuurder een vergoeding moet betalen  
gelijk  aan  het  bedrag  van  het  op  het  ogenblik  van  het  ongeval  nog  verschuldigde 
kapitaal, vermeerderd met het bedrag van de restwaarde, geeft de rechter, die aanneemt 
dat  de  huurder,  krachtens  die  overeenkomst,  op  het  ogenblik  van  het  ongeval  de 
eigenaar van het voertuig was, daar alle door de huurder verschuldigde bedragen waren 
betaald en hierdoor bijgevolg voornoemd recht is ontstaan, aan de leasingovereenkomst  
geen uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent derhalve  
de bewijskracht van die overeenkomst niet. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

3º en 4° De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst niet, wanneer hij  
daaraan het gevolg toekent dat zij, in de uitlegging die hij eraan geeft, wettig tussen de 
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partijen heeft1. (Art. 1134, B.W.)

(AXA BELGIUM nv T. M.B.E.C. EXPERTS-COMPTABLES bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  27  juni  2007  in  hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het 

juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur;
- artikel 45, meer bepaald §1 en 2, tweede lid, a) (zoals dat artikel van kracht was op 

het ogenblik van de aankoop van het voertuig en van het ongeval) van de wet van 3 juli 
1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis, 

om aan de verweerster  een bedrag van 4.152,79 euro te betalen,  vermeerderd  met  de 
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 6 november 2002, en verwijst 
haar in de kosten, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd 
en meer bepaald op grond van de volgende redenen :

"De eerste rechter gaf (de verweerster) gelijk toen zij aanspraak maakte op 50 pct. van 
de BTW op de waarde die het voertuig had op het ogenblik van het ongeval, zoals die was 
geraamd  in  het  proces-verbaal  van  het  deskundigenonderzoek,  op  grond  dat  de 
leasingovereenkomst, wegens de total loss, ten einde was en de gebruiker eigenaar werd 
van het beschadigde voertuig (aangezien de aan de verhuurder nog verschuldigde huur-
gelden waren betaald).

Die stelling berust in werkelijkheid op de bewoordingen van de leasingovereenkomst, 
en meer bepaald op artikel 6.4. : 'In geval van totaal verlies of verdwijning van het voor-
werp wegens diefstal of overmacht, eindigt de overeenkomst op de datum van de schade. 
De nemer moet bijgevolg een vergoeding betalen gelijk aan het bedrag van het kapitaal 
dat nog verschuldigd is op het tijdstip van de schade, vermeerderd met het bedrag van de 
restwaarde'.  Iets  verder  wordt  hieraan toegevoegd:  'ingeval  de verzekeringsuitkeringen 
hoger zijn dan de door de leasingnemer verschuldigde vergoeding, zal het positief saldo 
teruggestort worden aan de verzekeringnemer'.

Aangezien KBC het totale bedrag van (de eiseres) ontvangen heeft, is de (verweerster) 
wel degelijk volledig eigenaar geworden van het totaal vernielde voertuig.

Daarenboven heeft zij de verzekering "materiële schade" bij de maatschappij van haar 
keus gesloten: KBC staat nergens vermeld als contracterende partij noch, a fortiori, als 
begunstigde: zij heeft alleen een toezegging verkregen die als onderpand geldt voor de 

1 Cass., 29 mei 2008, AR C.07.0321.N, AC, 2009, nr. 332.
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uitkeringen betreffende een door de maatschappij gedekt schadegeval en die als zekerheid 
dient voor alle leasingbedragen of andere bedragen die de verzekerde moet betalen aan de 
naamloze  vennootschap  KBC Leasing  Belgium (ongenummerd  stuk  d.d.  27  augustus 
2002 van het dossier (van de eiseres)).

Hieruit kan worden afgeleid dat (de verweerster), op grond van een strikte toepassing 
van de leasingovereenkomst,  wel  degelijk van rechtswege eigenaar van het voertuig is 
geworden en dat zij, als enige partij die werkelijk verzekerd is tegen materiële schade, als 
enige aanspraak kan maken op de rechten die voortvloeien uit de verzekeringsovereen-
komst.

Ook al staat dit vast en ook al wordt niet betwist dat (de eiseres) de gebruiksderving 
van het voertuig niet hoeft te vergoeden, bepaalt de overeenkomst uitdrukkelijk (...) dat de 
BTW op de waarde van het totaal vernielde voertuig aan de eigenaar van dat voertuig 
moet worden uitbetaald.

Die BTW maakt, tot beloop van 50 pct., integraal deel uit van de schade, gelet op het 
door  het  Hof  van  Cassatie  vastgelegde  en  door  (de  verweerster)  terecht  aangevoerde 
beginsel  (arresten van 8 en 9 januari 1997, Droit  de la circulation - Vade-mecum des 
tribunaux de police, Kluwer, 2004, p. 240).

Zo is ook de niet terugvorderbare BTW wel degelijk verschuldigd op het alarmsysteem, 
daar in hoofdstuk 5 van de polis de uitrusting alleen uitgesloten wordt wanneer het losse 
onderdelen  betreft,  wat  niet  geldt  voor  het  alarm,  dat  voor  de  verzekeraar  "materiële 
schade" overigens gewoonlijk verplicht moet worden ingebouwd".

Grieven
Krachtens de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle over-

eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet, en 
verbinden ze niet  alleen tot  hetgeen daarin uitdrukkelijk  bepaald is,  maar  ook tot  alle 
gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard 
ervan, worden toegekend.

Bijgevolg moet de verzekeraar van de materiële schade aan een motorrijtuig het scha-
degeval alleen te vergoeden binnen de grenzen van de in de verzekeringsovereenkomst 
vastgestelde vergoeding. De omstandigheid dat een persoon, te dezen de verweerster, de 
overeenkomst heeft ondertekend, heeft geen weerslag op de wijze waarop de vergoeding 
berekend wordt. Daarenboven zijn de regels betreffende de aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing 
op die vergoeding.

De algemene voorwaarden van de gesloten verzekering "materiële schade" omschrijven 
de verplichtingen van de eiseres bij een ongeval en bepalen het volgende met betrekking 
tot de specifieke regels van de verzekering tot bescherming van het voertuig:

"Indien het voertuig onherstelbaar wordt verklaard, wordt de verschuldigde vergoeding 
als volgt berekend:

Verzekerde waarde op het tijdstip van het ongeval + BTW die door de eigenaar van het 
voertuig niet teruggevorderd kan worden (1)

(1) De vergoeding wordt aangevuld met het gedeelte van de BTW dat krachtens de wet 
niet teruggevorderd kan worden, op grond van de BTW-reglementering die van kracht is 
op het tijdstip van de aankoop van het omschreven voertuig. Indien dat voertuig is aange-
kocht bij een erkende doorverkoper, wordt diens winstmarge forfaitair vastgesteld op 15 
pct.".

Zo blijkt uit de overeenkomst dat de BTW, in geval van total loss, alleen aan de eige-
naar van het voertuig terugbetaald wordt en op voorwaarde dat deze de BTW niet heeft 
kunnen terugkrijgen op het ogenblik van de aankoop. De rechter die uitspraak moet doen 
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over het bedrag van de vergoeding, moet zodoende bepalen wie eigenaar was op het ogen-
blik van de aankoop van het voertuig en welke regels betreffende de aftrekbaarheid van de 
BTW op dat ogenblik van toepassing waren.

Die bewoordingen sluiten uit dat er voor de vaststelling van de hoedanigheid van eige-
naar en het onderzoek naar de aftrekbaarheid van de BTW rekening wordt gehouden met 
omstandigheden die zich na het ongeval hebben voorgedaan, zoals de omstandigheid dat 
"aangezien KBC het totale bedrag van (de eiseres) ontvangen heeft, de (verweerster) wel 
degelijk volledig eigenaar geworden is van het totaal vernielde voertuig", met toepassing 
van artikel 6.4. van de leasingovereenkomst.

Krachtens artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  nr.  55 tot  regeling  van  het  juridisch 
statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, is het de verhuurder (of 
lessor) die het goed koopt en de huurder (of lessee) wordt pas eigenaar op het einde van 
de huur en op voorwaarde dat hij gebruik maakt van de terugkoopmogelijkheid waarin de 
overeenkomst moet voorzien.

Overeenkomstig die bepaling, bepaalt artikel 1 van de algemene voorwaarden van de 
leasingovereenkomst dat het voertuig is aangekocht  door de vennootschap KBC Lease 
Belgium, met het welbepaalde doel om het op de in de leasingovereenkomst  bepaalde 
wijze te verhuren. Artikel 2 van de bijzondere voorwaarden van de leasingovereenkomst 
bepaalt dat de verweerster de BMW heeft gehuurd voor een termijn van 60 maanden.

Het werd niet betwist en het blijkt ook uit artikel 45 van het Wetboek van de belasting 
over  de toegevoegde  waarde  dat de  eigenaar  van het  voertuig,  de vennootschap KBC 
Lease, de BTW volledig kon aftrekken, aangezien haar activiteit bestaat in de verhuur van 
motorrijtuigen aan om het even wie..

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om de BTW op de schade aan het voertuig 
en aan het  alarm aan de verweerster  te betalen,  om redenen waaruit  alleen maar  kan 
worden afgeleid dat de verweerster de verzekeringsovereenkomst  is aangegaan,  dat zij 
eigenaar van het wrak is geworden na het ongeval en na de betaling van de eiseres van het 
geheel van de aan de lessor verschuldigde bedragen had betaald en dat, ten slotte, het Hof 
(van Cassatie), inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, beslist heeft dat de bena-
deelde partij  recht heeft  op een vergoeding waarin de BTW is begrepen.  Het miskent 
aldus:

- de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst, volgens welke het bedrag 
van de vergoeding slechts aangevuld wordt met het gedeelte van de niet-terugbetaalbare 
BTW, indien de vergoeding toegekend wordt aan de eigenaar van het voertuig en indien 
laatstgenoemde,  op het ogenblik van de aankoop,  het recht niet  had om deze volledig 
terug te vorderen (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek), 
en het miskent,  voor  zover  nodig,  de bewijskracht  van die verzekeringsovereenkomst, 
door hierin te lezen wat er niet in staat - met name dat het recht van de verzekeringnemer 
op een vergoeding waarin de BTW is inbegrepen, afhankelijk zou zijn van de hoedanig-
heid van eigenaar van het wrak - en door hierin niet te lezen wat er wel in staat (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die niet van toepassing zijn op 
overeenkomsten;

- het wettelijk begrip "overeenkomst van financieringshuur", in de zin van artikel 1 van 
het koninklijk  besluit  nr.  55,  en de bewijskracht  van artikel  1 van de algemene voor-
waarden van de leasingovereenkomst en van artikel 2 van de bijzondere voorwaarden van 
die  overeenkomst,  waaruit  kan  worden  afgeleid  dat  de  vennootschap  KBC  Lease 
Belgium,  op  het  ogenblik  van  de  aankoop,  eigenaar  van  het  voertuig  was  en  dat  de 
verweerster dat voertuig slechts huurde voor een termijn van zestig maanden, met ingang 
van 7 augustus 2002 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
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Wetboek);
- artikel 45 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, op grond 

waarvan degene die, op het ogenblik van de aankoop van het voertuig, de eigenaar ervan 
was,  met  name  de  vennootschap  KBC  Lease  Belgium,  die  belasting  volledig  mag 
aftrekken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De  algemene  voorwaarden  van  de  verzekeringsovereenkomst  "materiële 

schade",  dat  de verweerster  met  de eiseres  heeft  gesloten  om het  voertuig te 
verzekeren  dat  zij  geleasd  had  bij  de  vennootschap  KBC  Lease  Belgium, 
bepaalden  het  volgende :  "Indien  het  voertuig onherstelbaar  wordt  verklaard, 
wordt de verschuldigde vergoeding als volgt berekend : verzekerde waarde op 
het tijdstip van het ongeval + BTW die door de eigenaar van het voertuig niet 
teruggevorderd kan worden. De vergoeding wordt aangevuld met het gedeelte 
van de BTW dat niet teruggevorderd kan worden, op grond van de BTW-regle-
mentering die van kracht is op het tijdstip van de aankoop van het omschreven 
voertuig".

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster de helft van 
de BTW te betalen berekend op het bedrag van de vergoeding die zij haar krach-
tens dat contractueel beding verschuldigd was ten gevolge van de total loss van 
het verzekerde voertuig, op grond van "de bewoordingen van de leasingovereen-
komst, en meer bepaald artikel 6.4., volgens hetwelk 'in geval van totaal verlies 
of verdwijning van het voorwerp wegens diefstal of overmacht, de overeenkomst 
op de datum van de schade eindigt (en( de nemer bijgevolg een vergoeding moet 
betalen gelijk aan het bedrag van het kapitaal dat nog verschuldigd is op het tijd-
stip van de schade, vermeerderd met het bedrag van de restwaarde',  en beslist 
dat,  aangezien  de  vennootschap  KBC  Lease  Belgium  "het  totale  bedrag 
ontvangen heeft" van de eiseres, de verweerster, met toepassing van dat beding, 
op het tijdstip van het ongeval van rechtswege eigenaar van het voertuig was 
geworden.  Het  vermeldt  daarenboven  dat  "de  (verzekerings)overeenkomst 
uitdrukkelijk bepaalt  (...)  dat  de BTW op de waarde  van het  totaal  vernielde 
voertuig aan de eigenaar van dat voertuig moet worden uitbetaald".

Het bestreden vonnis beslist aldus niet dat het recht op de aanvullende verze-
keringsuitkering, bestaande in de BTW, afhangt van het antwoord op de vraag 
wie, na het ongeval, de eigenaar van het wrak is.

In zoverre het middel berust op die lezing van het bestreden vonnis, mist feite-
lijke grondslag.

Het bestreden vonnis, dat aanneemt dat de verweerster, krachtens artikel 6.4. 
van de leasingovereenkomst, eigenaar van het voertuig was op het ogenblik van 
het ongeval, daar alle door de verweerster aan de eiseres verschuldigde bedragen 
waren betaald, wat een voorwaarde was voor het ontstaan van voornoemd recht, 
ontkent niet dat de vennootschap KBC Lease Belgium de oorspronkelijke eige-
naar van het voertuig was en dat zij, indien zij op het ogenblik van het ongeval 
nog  eigenaar  was  geweest,  de  BTW  volledig  had  kunnen  aftrekken,  geeft 
zodoende van de leasingovereenkomst  geen uitlegging die niet  verenigbaar  is 
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met de bewoordingen ervan, miskent derhalve de bewijskracht van die overeen-
komst niet, miskent evenmin het wettelijk begrip "overeenkomst van financie-
ringshuur" en schendt evenmin artikel 45 van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde.

Het bestreden vonnis, dat niet de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek maar de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst toepast, 
kent aan die overeenkomst, in de uitlegging die het eraan geeft, het gevolg toe 
die ze wettelijk tussen de partijen heeft,  en miskent bijgevolg de verbindende 
kracht ervan niet.

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

23 oktober  2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  voorzitter  –  Verslaggever:  
mevr.  Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten: mrs. Oosterbosch en De Baets.

Nr. 612

1° KAMER - 23 oktober 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - WEGVERKEERSONGEVAL OP BELGISCH 
GRONDGEBIED - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VOERTUIG DAT IN EEN ANDERE LIDSTAAT IS 
INGESCHREVEN - KENTEKENPLAAT - BEWIJS DOOR DE SLACHTOFFER - OMVANG

Wie aantoont dat hem op Belgisch grondgebied schade is toegebracht door een voertuig 
dat voorzien is van een kentekenplaat die is afgegeven door een andere Lidstaat, hoeft  
niet daarenboven aan te tonen dat het voertuig gewoonlijk is gestald in de Lidstaat die de 
kentekenplaat heeft afgegeven, en evenmin dat het voertuig van die kentekenplaat was 
voorzien toen het de grens overschreed. (Artt. 1.4 en 2.2, Richtlijn van de Raad van de 
E.E.G. nr 72/166 van 24 april 1972; Art. 2, §2, W.A.M.-wet 1989; Art. 1, a), K.B. 13 feb. 
1991 houdende de inwerkingtreding W.A.M.-wet; Art. 870, Ger.W.)

(BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS T. F., in aanwezigheid van GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 september 2007 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
-  artikel  2,  inzonderheid  §2,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1, inzonderheid a), van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende 

de  inwerkingtreding  en uitvoering  van  de  wet  van  21 november  1989  betreffende  de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissing
De rechtbank heeft kennisgenomen van de rechtsvordering van de verweerster tegen de 

eiseres en tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, welke strekte 
tot vergoeding van de schade die zij geleden heeft ten gevolge van het wegverkeerson-
geval dat haar op 18 mei 2002 is overkomen te Châtelet, waarbij het voertuig dat haar 
toebehoort  en dat bestuurd werd  door  haar echtgenoot  B.P.,  volgens  diens verklaring, 
werd aangereden door een witte Ford Fiesta die in het buitenland was ingeschreven, en 
waarvan de bestuurder, die na het ongeval met dat voertuig is weggevlucht, volgens de 
verweerster voor dat ongeval aansprakelijk was.

Het bestreden vonnis herhaalt de feiten van de zaak en stelt vervolgens vast dat een 
beschadigde witte Ford Fiesta, met Nederlandse kentekenplaten, op initiatief van de echt-
genoot van de verweerster is teruggevonden en dat blijkt dat "de kentekenplaten van die 
Ford  waren  toegekend  aan een voertuig  van  het  merk  VW, dat  toebehoorde  aan  een 
zekere heer C., die ten tijde van de feiten opgesloten was (...) en die achteraf verklaarde 
dat  hij  verschillende honderden voertuigen  op zijn  naam had ingeschreven,  zonder  ze 
zelfs maar gezien en nog minder bestuurd te hebben".

Het bestreden vonnis beslist vervolgens, na onderzoek van de toedracht van het ongeval 
zoals het is beschreven door de echtgenoot van de verweerster, dat "aldus is aangetoond 
dat  het  ongeval  wel  degelijk  alleen is  veroorzaakt  door  het  foutieve  rijgedrag van  de 
bestuurder van het voertuig met de Nederlandse kentekenplaat PG-40-ZH", d.w.z., zoals 
hiervoor is gezegd, de witte Ford Fiesta die twee dagen na het ongeval is teruggevonden.

Het bestreden vonnis wijst  vervolgens de door de verweerster tegen de eiseres inge-
stelde vordering toe en stelt  de tot  bindendverklaring van het arrest  opgeroepen partij 
buiten het geding, om de volgende redenen:

"Krachtens artikel 2, tweede lid, van de richtlijn van 24 april 1972 van de Raad, waar-
borgt elk nationaal bureau de afwikkeling van ongevallen die zich op zijn grondgebied 
hebben voorgedaan en die zijn veroorzaakt door deelneming aan het verkeer van al dan 
niet verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere Lidstaat 
zijn  gestald,  overeenkomstig  de  eigen  nationale  wetgeving  betreffende  de  verplichte 
verzekering, met, derhalve, uitsluiting van diefstal (...).

De Ford werd te dezen niet als gestolen aangegeven.
(De eiseres) verklaart dat, aangezien de kentekenplaat niet overeenstemt met het voer-

tuig, (zij) niet verplicht kan worden om de schade te vergoeden, aangezien niet is aange-
toond dat voornoemd voertuig 'gewoonlijk in het buitenland is gestald'.

(Zij) meent immers dat, om 'bij de zaak betrokken te worden', het betrokken voertuig 
eerst geïdentificeerd moet worden teneinde na te gaan of dat voertuig niet gewoonlijk in 
België is gestald.
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Te dezen is het voertuig, in de zin van de wettelijke bepalingen die op de zaak van 
toepassing zijn, met zekerheid geïdentificeerd : zoals hierboven gezegd, gaat het om een 
Ford Fiesta, met de Nederlandse kentekenplaten PG-40-ZH, die weliswaar zijn toegekend 
voor een voertuig van het merk VW, dat toebehoort aan een zekere C., die op het ogenblik 
van de feiten opgesloten zat.

Ten aanzien van (de verweerster), moet bijgevolg aangetoond worden dat dit voertuig 
gewoonlijk in het buitenland is gestald.

Te dezen moet  artikel  1,  paragraaf  4,  van  de richtlijn  72/166 inzake  de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende de verzekering tegen de wette-
lijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanlei-
ding kan  geven  en de controle  op de verzekering  tegen  deze aansprakelijkheid,  zoals 
gewijzigd bij de richtlijn 84/5, aldus worden uitgelegd dat een voertuig dat bij de over-
schrijding van de grens een kentekenplaat draagt die door de autoriteiten van een Lidstaat 
regelmatig is afgegeven, doch vals is, in dier voege dat het in feite om de voor een ander 
voertuig afgegeven kentekenplaat gaat, moet worden geacht gewoonlijk te zijn gestald op 
het grondgebied van de staat die de betrokken plaat heeft afgegeven. (H.v.J., zesde kamer, 
12 november 1992, zaak C-73/89, Jur. H.v.J., 1992, p. I-05621).

Daar luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991, 'voor de uitvoe-
ring van  de wet  van  21 november  1989 betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheids-
verzekering inzake  motorrijtuigen  worden  geacht  gewoonlijk  in  het  buitenland te  zijn 
gestald : a) de tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen, andere dan bromfietsen die niet zijn 
voorzien van een in België afgegeven kentekenplaat', zal daarom 'een voertuig dat voor-
zien is van valse  kentekenplaten (in de hiervoor  herhaalde zin) in de meeste  gevallen 
eveneens in feite worden geacht "gewoonlijk te zijn gestald" in het land dat op die platen 
is aangeduid' (conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 20 mei 1992, zaak A. Fournier 
e.a. tegen V. Van Werven, Bureau central français et autres affaires, C-73/89, Jur. H.v.J., 
1992, blz. I-05621).

(De  verweerster)  hoeft  derhalve  niet  te  bewijzen  dat  de  Ford  met  de  Nederlandse 
nummerplaten, waarvan de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval dat haar schade 
heeft  toegebracht, 'de  grens heeft  overschreden',  aangezien,  zoals hiervoor is herhaald, 
ervan kan worden uitgegaan dat dit voertuig, zolang het tegendeel niet is bewezen, kan 
worden vermoed gewoonlijk in Nederland te zijn gestald.

Uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat dit voertuig niet gewoonlijk in het buiten-
land was gestald.

De vordering is bijgevolg gegrond, in zoverre ze gericht is tegen (de eiseres)".
Grieven
Luidens  artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  van  13  februari  1991,  worden  geacht 

"gewoonlijk in het buitenland te zijn gestald", met als gevolg dat de ongevallen waarvoor 
hun bestuurders aansprakelijk zijn, in de regel door de eiseres ten laste moeten worden 
genomen,  "de tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen,  andere dan bromfietsen die niet  zijn 
voorzien van een in België afgegeven kentekenplaat".

Uit die tekst  kan niet worden afgeleid dat de omstandigheid alleen dat een voertuig 
voorzien is van een kentekenplaat die is afgegeven door een andere Lidstaat van de Euro-
pese Unie dan België, een onweerlegbaar vermoeden vormt van het feit dat dit voertuig 
gewoonlijk in die Lidstaat is gestald.

Zelfs als zou moeten worden aangenomen dat de tekst een dergelijk vermoeden invoert, 
dan nog zou vereist zijn dat niet alleen bewezen wordt dat het voertuig voorzien is van 
een kentekenplaat van een andere Lidstaat van de Europese Unie, maar ook dat dit voer-
tuig tijdelijk is ingevoerd in België, een voorwaarde die uitdrukkelijk in de tekst wordt 
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vermeld, d.w.z. dat het voertuig "de grens heeft overschreden", om de bewoordingen van 
het bestreden vonnis te herhalen.

In elk geval kan een dergelijk vermoeden niet bestaan, aangezien de kentekenplaat die 
is afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie en die bevestigd was op het 
voertuig dat het  ongeval  in België heeft  veroorzaakt,  de kentekenplaat  is  die door die 
andere Lidstaat is toegekend voor een ander voertuig - d.w.z. dat het om een valse kente-
kenplaat gaat.

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat het voertuig dat het litigieuze ongeval heeft 
veroorzaakt en dat voorzien was van de kentekenplaat die door Nederland was afgegeven 
voor  een  ander  voertuig,  tijdelijk  in  België  is  ingevoerd,  maar  dat,  om de  eiseres  te 
kunnen veroordelen, beslist dat de verweerster  "derhalve niet hoeft  te bewijzen dat de 
Ford met de Nederlandse nummerplaten (...) 'de grens heeft overschreden', aangezien (...) 
ervan kan worden uitgegaan dat dit voertuig, zolang het tegendeel niet is bewezen, kan 
worden vermoed gewoonlijk in Nederland te zijn gestald",  verantwoordt bijgevolg zijn 
beslissing  niet  naar  recht  (schending  van  artikel  2  van  het  koninklijk  besluit  van  13 
februari 1991).

Dit zou ook het geval zijn wanneer de kentekenplaat waarvan het voertuig dat het litigi-
euze ongeval  veroorzaakt  heeft,  voorzien was,  die is van een voertuig dat gewoonlijk 
gestald is in Nederland (wat het vonnis overigens niet vaststelt), aangezien dat voertuig 
niet bij het ongeval betrokken is. De aldus vermelde omstandigheden sluiten integendeel 
uit  dat  de verweerster  de schade van het slachtoffer  van het ongeval  moet vergoeden, 
aangezien niet is aangetoond dat het voertuig dat het litigieuze ongeval heeft veroorzaakt, 
gewoonlijk in het buitenland is gestald.

Wie een feit aanvoert, moet dat feit aantonen en wie de nakoming van een verbintenis 
eist, moet die verbintenis aantonen. De verweerster moest dus aantonen dat voldaan was 
aan de voorwaarden voor de tussenkomst van de eiseres en, met name, dat het voertuig, 
waarvan  bestuurder  aansprakelijk  geacht  wordt  voor  het  ongeval,  gewoonlijk  in  een 
andere Lidstaat van de Europese Unie was gestald. Het bestreden vonnis, dat de verweer-
ster ontslaat van de verplichting om dat bewijs te leveren, op grond van een in casu onbe-
staand vermoeden en dat de verweerster veroordeelt, op grond dat "uit geen enkel gegeven 
van de zaak blijkt dat dit voertuig niet gewoonlijk in het buitenland was gestald", miskent 
daarenboven de regels betreffende de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. De appelrechters hebben beslist, zonder op dat punt bekritiseerd te worden, 

dat het litigieuze ongeval van 18 mei 2002, waarbij het voertuig van de verweer-
ster werd beschadigd, uitsluitend te wijten is aan het foutieve rijgedrag van de 
bestuurder van een voertuig van het merk Ford, dat voorzien was van de Neder-
landse kentekenplaten PG-40-ZH, die toegekend waren voor een voertuig van 
het merk Volkswagen dat toebehoorde aan een zekere heer C., die op het ogen-
blik van de feiten opgesloten zat.

2. Krachtens artikel 2.2 van de richtlijn 72/166/EEG van 24 april 1972 van de 
Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betref-
fende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelne-
ming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op 
de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, waarborgt elk nationaal bureau van 
verzekeraars de afwikkeling van ongevallen die zich op zijn grondgebied hebben 
voorgedaan en die zijn veroorzaakt door deelneming aan het verkeer van al dan 
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niet verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere 
Lidstaat zijn gestald, overeenkomstig de eigen nationale wetgeving betreffende 
de verplichte verzekering. 

Artikel 1.4 van dezelfde richtlijn, zoals gewijzigd bij de richtlijn 84/5/EEG van 
30 december 1983, bepaalt dat onder grondgebied waar het voertuig gewoonlijk 
is gestald, moet worden verstaan het grondgebied van de Staat waarvan het voer-
tuig een kentekenplaat draagt.

In het arrest C-73/89 van 12 november 1992, heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen beslist dat het aldus gewijzigde artikel 1.4 van de 
richtlijn 72/166 aldus moet worden uitgelegd dat een voertuig dat bij de over-
schrijding van de grens een kentekenplaat draagt die door de autoriteiten van een 
Lidstaat regelmatig is afgegeven, doch vals is, in dier voege dat het in feite om 
de voor een ander voertuig afgegeven kentekenplaat gaat, geacht moet worden 
gewoonlijk te zijn gestald op het grondgebied van de staat die de betrokken plaat 
heeft afgegeven.

3. Krachtens artikel 2, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, worden motor-
rijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, tot het verkeer in België 
toegelaten, mits een bureau, daartoe erkend of opgericht op grond van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zelf tegen-
over de benadeelden de verplichtingen op zich neemt om de schade,  door de 
motorrijtuigen  in  België  toegebracht,  overeenkomstig de bepalingen  van deze 
wet te vergoeden.

Luidens artikel 1, a), van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende 
de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, worden, voor 
de uitvoering van de voormelde wet, geacht gewoonlijk in het buitenland te zijn 
gestald, de tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen, andere dan bromfietsen die niet 
zijn voorzien van een in België afgegeven kentekenplaat.

4. Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat degene die aantoont dat hem op 
Belgisch grondgebied schade is berokkend door een voertuig dat voorzien is van 
een kentekenplaat die is afgegeven door een andere Lidstaat, niet daarenboven 
hoeft aan te tonen dat het voertuig gewoonlijk is gestald in de Lidstaat die de 
kentekenplaat  heeft  afgegeven, en evenmin dat het voertuig die kentekenplaat 
droeg toen het de grens overschreed.

5. Het bestreden vonnis, dat beslist dat de verweerster "niet hoeft te bewijzen 
dat de Ford met de Nederlandse nummerplaten, waarvan de bestuurder aanspra-
kelijk is voor het ongeval dat haar schade heeft toegebracht, 'de grens heeft over-
schreden', aangezien (...) ervan kan worden uitgegaan dat dit voertuig, zolang het 
tegendeel niet is bewezen, kan worden vermoed gewoonlijk in Nederland te zijn 
gestald", verantwoordt zijn beslissing naar recht om de eiseres te veroordelen tot 
vergoeding van de door het litigieuze ongeval aan de verweerster toegebrachte 
schade.

Het middel kan niet worden aangenomen.
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering 
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tot bindendverklaring van het arrest.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt  het  cassatieberoep  en de vordering tot  bindendverklaring  van het 

arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. T'Kint.

Nr. 613

1° KAMER - 23 oktober 2009

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - HUUROVEREENKOMST VOOR HET LEVEN - GESLOTEN NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET 20 FEBRUARI 1991 - GESLOTEN VÓÓR DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET 13 APRIL 1997 - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

De huurovereenkomsten voor het leven die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de 
Wet  20  feb.  1991  maar  vóór  de  inwerkingtreding  van  Wet  13  april  1997,  die  de 
eerstgenoemde wet heeft gewijzigd, vallen niet onder de toepassing van de bepalingen  
van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, B.W. (Art. 1, Huurwet 20 feb. 1991; Artt. 6, 
9°, en 15, eerste lid, Wet 13 april 1997)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0193.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 december 2007 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren het volgende middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 3, §1, en 12 van afdeling 2 ("Regels betreffende de huurovereen-

komsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder"), boek 
III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij voortvloeiden uit artikel 
2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 
april  1997 tot  wijziging  van  sommige  bepalingen  betreffende  de  huurovereenkomsten 
(artikel 6, 9°);
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- artikel 3, §8, van afdeling 2 ("Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrek-
king  tot  de  hoofdverblijfplaats  van  de huurder  in  het  bijzonder"),  boek III,  titel  VIII, 
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoerd bij artikel 6, 9°, van de wet van 
13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten;

- de artikelen 15, inzonderheid eerste lid, van de wet van 13 april 1997 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten, en 14, §1 en 2, eerste lid, 
van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eisers niet-gegrond, dat ertoe 

strekt de opzegging die zij op 15 november 2004 hadden gedaan voor 30 juni 2005 geldig 
te doen verklaren, met toepassing van artikel 3, §1, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II,  
afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het uitgelegd moest worden onder vigeur 
van de wet van 20 februari 1991, vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 april 1997.

Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over het incidenteel beroep van de verweer-
ders, neemt bijgevolg de door hen ingestelde tegenvordering grotendeels aan, en :

"Veroordeelt (de eisers, wat dat betreft,) om bij notaris P.G., met standplaats te Brussel, 
de authentieke akte te doen verlijden van de huurovereenkomst voor het leven, die betrek-
king heeft op een door (de verweerders) betrokken pand, gelegen rue ..., te ..., overeen-
komstig de bewoordingen van de onderhandse akte die opgemaakt is door notaris D. in 
1994 en die door de partijen is ondertekend in 1996;

Veroordeelt (de eisers), indien zij, na betekening van het vonnis, hieraan geen gevolg 
geven  binnen  twee  maanden  na  het  verzoek  dat  de  notaris  na  de  opstelling  van  zijn 
ontwerp bij aangetekend schrijven tot hen zal richten, tot een dwangsom van 100 euro per 
dag vertraging".

Het bestreden vonnis veroordeelt de eisers derhalve in de kosten.
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
"1. De (eisers) betogen dat de litigieuze huurovereenkomst, die gesloten werd na de wet 

van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten inzake de hoofdverblijfplaats, 
onder de toepassing valt van die wet.

Zij betogen ook dat die wet elke voor het leven gesloten huurovereenkomst inzake de 
hoofdverblijfplaats  van de huurder, onuitvoerbaar en derhalve ongeldig heeft  gemaakt, 
daar  die  wet  een  geheel  van  dwingende  bepalingen  bevat,  waaronder  die  welke  de 
vervroegde ontbinding van de overeenkomst mogelijk maken.

Zij herhalen dat de mogelijkheid om een huurovereenkomst voor het leven te sluiten, 
opnieuw werd ingevoerd vanaf 30 mei 1997, d.i. de datum van inwerkingtreding van de 
wet van 13 april 1997, maar dat die nieuwe bepalingen niet van toepassing zijn op de 
lopende huurovereenkomsten maar alleen op de huurovereenkomsten die zijn gesloten na 
de inwerkingtreding van die wet.

Volgens hen moeten de huurovereenkomsten die gesloten zijn tussen 20 februari 1991 
en 30 mei 1997 (datum van inwerkingtreding van de wet van 13 april 1997) bijgevolg 
uitgelegd worden in de zin van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereen-
komsten  inzake  de  hoofdverblijfplaats,  als  een  huurovereenkomst  van  negen  jaar  die 
onderworpen is aan de in die wet vervatte dwingende bepalingen inzake ontbinding, en 
hebben zij de huurovereenkomst dus terecht beëindigd door op 15 november 2004 een 
opzegging van zes maanden te betekenen, die zou eindigen op 31 mei 2005.

2. De rechtsleer was lange tijd verdeeld, met name over de toepassing van de wet van 
20 februari 1991 op de huurovereenkomsten voor het leven.
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Sommigen waren van oordeel dat de huurovereenkomst voor het leven, wegens haar 
bijzondere kenmerken, niet viel onder de wet van 20 februari 1991. Anderen hebben zich 
daarentegen uitgesproken over de toepassing van die wet, hetzij op de bestaande huur-
overeenkomsten voor het leven en die welke gesloten zouden worden na 20 februari 1991, 
hetzij uitsluitend op laatstgenoemde.

De wet  van 13 april 1997 heeft  het probleem slechts gedeeltelijk opgelost  door het 
volgende te bepalen :

- de huurovereenkomsten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten, zijn geldig 
en  niet  onderworpen  aan  de bepalingen  betreffende  de opzegging  wegens  persoonlijk 
gebruik en werkzaamheden van een bepaalde omvang,

- de wet  betreffende  de huurovereenkomst  inzake de hoofdverblijfplaats  is  niet  van 
toepassing op de huurovereenkomsten voor het leven, die gesloten werden vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 20 februari 1991, die onderworpen zijn aan het gemeen recht 
en die geregeld worden volgens de overeenkomsten van de partijen.

Het Hof van Cassatie heeft twee arresten gewezen met de bedoeling om de kwestie van 
de  huurovereenkomsten  voor  het  leven  op  te  helderen,  en  met  name van  die  (welke 
zijn( gesloten tussen 28 februari 1991 (datum van inwerkingtreding van de wet van 20 
februari  1991) en 30 mei  1997 (datum van inwerkingtreding van de wet  van 13 april 
1997).

In een eerste arrest van 29 mei 1998 heeft het Hof van Cassatie beslist dat, 'wanneer 
een huurovereenkomst gesloten is voor de duur van het leven van de huurder, de rechter 
uit  de  mogelijkheid  die  alleen aan de huurder  is  toegekend  om de huurovereenkomst 
vervroegd op te zeggen, niet kan afleiden dat het een huurovereenkomst van onbepaalde 
duur betreft'.

In een tweede arrest van 17 december 1999 heeft het Hof er tevens op gewezen dat : 
- enerzijds, de huurovereenkomst voor het leven die pas eindigt bij het overlijden van 

de huurder,  dat  een toekomstige  en vaststaande  gebeurtenis  is,  een huurovereenkomst 
voor een bepaalde duur is, waarop artikel 14, §2, van de wet van 20 februari 1991 van 
toepassing is. Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van de wet van 20 februari 1991 op de 
reeds gesloten schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur slechts van toepassing 
zijn vanaf de vernieuwing of verlenging ervan, na de inwerkingtreding van die wet. Het 
Hof  van  Cassatie  leidt  hieruit  af  dat  de  huurovereenkomst  voor  het  leven,  die  reeds 
gesloten was op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wet, niet onderworpen is 
aan de bepalingen van die wet;

- anderzijds, uit de tekst van die bepaling en uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 20 februari 1991 blijkt dat de wetgever de huurovereenkomst voor het leven niet 
aan de bepalingen van die wet heeft willen onderwerpen.

Dat tweede arrest wordt in de rechtsleer omschreven als het arrest dat als dusdanig de 
huurovereenkomsten 'redt' die gesloten zijn tussen 28 februari 1991 en 30 mei 1997, zodat 
alle huurovereenkomsten voor het leven die thans nog lopende zijn, geldig zijn ongeacht 
de datum waarop ze zijn gesloten.

Het Hof van Cassatie heeft immers, door te beslissen dat de huurovereenkomsten voor 
het leven niet vielen onder de wet van 28 februari 1991, ongeacht of ze nu vóór dan wel 
na de inwerkingtreding van die wet waren gesloten, erkend dat ze geldig waren en onder-
worpen waren aan het gemeen recht.

3. De huurovereenkomst  voor het leven is te dezen door de partijen gesloten na de 
inwerkingtreding van de wet  van 20 februari  1991 en is dus niet onderworpen aan de 
bepalingen van die wet.  Die huurovereenkomst  is evenmin onderworpen aan de wijzi-
gingsbepalingen van die wet, die zijn ingevoerd door de wet van 13 april 1997, die alleen 
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maar van toepassing is op de overeenkomsten die na de inwerkingtreding van die wet zijn 
gesloten of hernieuwd.

Het betreft een onderhandse overeenkomst die de partijen bindt krachtens artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek. Die overeenkomst bepaalt, wat dat betreft, dat ze 'van rechts-
wege'  eindigt  'op  de  dag  van  het  overlijden  van  de  langstlevende  huurder',  zodat  de 
verhuurder ze vóór de vervaldag niet kan beëindigen,  'aangezien de huurovereenkomst 
bepaalt dat zij overgaat op de langstlevende'.

De (eisers) konden de huurovereenkomst dus niet opzeggen, zodat hun vordering tot 
geldigverklaring van die opzegging verworpen moet worden.

Opdat die huurovereenkomst aan derden kan worden tegengeworpen, moet die over-
eenkomst een vaste dagtekening krijgen en moet de vordering van de (verweerders) om 
die overeenkomst in een authentieke akte vast te leggen, worden ingewilligd.

Aangezien, ten slotte, de huurovereenkomst tussen de partijen niet is onderworpen aan 
de wet op de huurovereenkomsten, is de voormelde, in artikel 5 van die wet vastgelegde 
dwingende bepaling, volgens welke de onroerende voorheffing betreffende het gehuurde 
onroerend goed niet aan de huurder ten laste kan worden gelegd, niet van toepassing. De 
door de (verweerders) ingestelde tegenvordering tot terugbetaling van de betaalde voor-
heffingen dient dus niet te worden toegewezen".

Grieven
Luidens artikel 1, §1, van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, van het Burger-

lijk Wetboek, zijn de bepalingen van die afdeling van toepassing " op huurovereenkom-
sten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestem-
ming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt ".

Geen van de bepalingen van de voornoemde afdeling 2, in hun oorspronkelijke versie 
voortvloeiend uit artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, sluit de huurovereenkomst 
voor het leven van de toepassing van die wet uit.

Artikel 6, 9°, van de wet van 13 april 1997 bevestigt dat de wetgever dit in 1991 wel 
degelijk zo gewild heeft, door in plaats van de huurovereenkomsten voor het leven geens-
zins van de toepassing van afdeling 2 uitsluiten, wat betreft de duur van dit type huurover-
eenkomsten gewoon in een afwijking te voorzien voor de woninghuurovereen-komsten, 
zoals dit blijkt uit artikel 3, §1 tot 4, van die afdeling (nieuw artikel 3, §8, van afdeling 2), 
om, zonder de tekst van artikel 1, §1, te wijzigen, de huurovereenkomsten voor het leven 
daarin uitdrukkelijk op te nemen.

Trouwens, hoewel uit artikel 14, §§1 en 2, van de wet van 20 februari 1991, inderdaad 
volgt dat de huurovereenkomsten voor het leven die vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 20 februari  1991 zijn gesloten,  niet onder de toepassing vallen van de dwingende 
bepalingen  van  die  wet,  in  zoverre  het  huurovereenkomsten  met  een  bepaalde  duur 
betreft, volgt uit artikel 15, eerste lid, van de wet van 13 april 1997 daarentegen wel dat de 
nieuwe paragraaf 8, dat door artikel 6, 9°, van de voormelde wet van 1997 in artikel 3 van 
afdeling 2, hoofdstuk II,  titel VIII,  boek III,  van het Burgerlijk Wetboek is ingevoegd, 
alleen maar van toepassing is op de huurovereenkomsten voor het leven die na de inwer-
kingtreding van die wet zijn gesloten.

De huurovereenkomsten voor het leven die gesloten zijn na de inwerkingtreding van de 
wet van 20 februari 1991 maar vóór de wijziging ervan door de wet van 13 april 1997, 
zijn, voor de duur ervan, onderworpen aan artikel 3, §1 en volgende, van de voormelde 
afdeling 2, die dwingende bepalingen zijn (artikel 12 van dezelfde afdeling 2).

Het bestreden vonnis, dat het hoger beroep van de eisers verwerpt en de tegenvordering 
van de verweerders aanneemt, op grond dat afdeling 2 van boek III, titel VIII, hoofdstuk 
II,  van het Burgerlijk Wetboek, dat voortvloeit uit artikel 2 van de wet van 20 februari 
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1991, vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 april 1997 niet van toepassing was op de 
huurovereenkomst voor het leven, 

1° miskent de draagwijdte van artikel 1, §1, van afdeling 2, boek III, titel VIII, hoofd-
stuk II,  van het  Burgerlijk  Wetboek,  zowel  in  de uitlegging die  eraan gegeven  moest 
worden vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1997, als in die welke die wet 
impliciet maar zeker heeft bekrachtigd (schending van voormeld artikel 1, §1, en, voor 
zoveel  nodig,  van artikel  2  van  de wet  van  20 februari  1991,  in  zijn  oorspronkelijke 
versie);

2° miskent de draagwijdte van artikel 3, §8, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afde-
ling 2, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is ingevoegd bij artikel 6, 9°, van de wet van 
13 april 1997 (schending van voormeld artikel 3, §8, en van artikel 6, 9°, van de wet van 
13 april 1997) en van de artikelen 14, §1 en 2, eerste lid, van de wet van 20 februari 1991 
en 15, inzonderheid eerste lid, van de wet van 13 april 1997, waaruit a contrario volgt dat 
de huurovereenkomsten voor het leven die gesloten zijn na de inwerkingtreding van de 
wet van 20 februari 1991 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 april 1997, wel 
degelijk vallen onder de toepassing van de bepalingen van de artikelen 1, §1, en 3, §1 tot 
4, van de voormelde afdeling 2, zoals ze destijds van kracht was;

3° schendt bijgevolg artikel 3, §1, van afdeling 2, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van 
het Burgerlijk Wetboek, door te weigeren de opzegging geldig te verklaren die de eisers 
op 15 november 2004, onder vigeur van die dwingende bepaling, hebben gedaan (schen-
ding van dat artikel 3, §1, en, voor zoveel nodig, van artikel 12 van boek III,  titel VIII,  
hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 2 van de wet van 21 
februari 2001, in zijn oorspronkelijke versie).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enerzijds bepaalt artikel 1, §1, van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, 

van het Burgerlijk Wetboek, dat die afdeling, die in dat wetboek is ingevoegd 
door artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, van toepassing is op huurover-
eenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stil-
zwijgende  toestemming  van  de  verhuurder,  vanaf  de  ingenottreding  tot  zijn 
hoofdverblijfplaats bestemt.

Uit de opzet van die afdeling, waarvan verschillende bepalingen niet verenig-
baar zijn met de huurovereenkomst voor het leven, en uit de parlementaire voor-
bereiding van de wet van 20 februari 1991, volgt dat de wetgever laatstgenoemde 
huurovereenkomst  niet  aan de bepalingen  van de voormelde wet heeft  willen 
onderwerpen.

Anderzijds is artikel 6, 9°, van de wet van 13 april 1997 tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten, dat artikel  3 van de 
voormelde afdeling heeft aangevuld met een achtste paragraaf, op grond waarvan 
een schriftelijke huurovereenkomst voor het leven gesloten kan worden waarvan 
de duur aan een afwijkende regeling onderworpen is, krachtens artikel 15, eerste 
lid, van die wet, alleen van toepassing op de huurovereenkomsten voor het leven 
die gesloten zijn na de inwerkingtreding van die wet.

De huurovereenkomsten voor het leven die zijn gesloten na de inwerkingtre-
ding van de wet van 20 februari 1991 maar vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 13 april 1997, die de eerstgenoemde wet heeft gewijzigd, zijn bijgevolg niet 
onderworpen aan de bepalingen van afdeling 2.
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Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

23 oktober  2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  voorzitter  –  Verslaggever:  
mevr.  Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten:  mrs. Kirkpatrick en Foriers.

Nr. 614

1° KAMER - 23 oktober 2009

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - HOOFDVORDERING TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING 
TOT ECHTSCHEIDING NIET GEGROND - HOGER BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN 
BEIDE ECHTGENOTEN - CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP 
VAN DE ECHTGENOOT DIE VERWEERDER IS TEN GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE 
ECHTSCHEIDING TEGEN HEM UITSPREEKT - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE 
BESLISSING DIE WEIGERT DE ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN - 
VERSCHILLENDE TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT EEN DISCRIMINATIE TUSSEN DE 
ECHTGENOTEN AANVOERT - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING 
VAN HET HOF VAN CASSATIE

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - 
HOOFDVORDERING TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING TOT ECHTSCHEIDING NIET 
GEGROND - HOGER BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN BEIDE ECHTGENOTEN - 
CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT 
DIE VERWEERDER IS TEN GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE ECHTSCHEIDING TEGEN HEM 
UITSPREEKT - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE BESLISSING DIE WEIGERT DE 
ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN - VERSCHILLENDE TERMIJNEN 
VOOR CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT EEN DISCRIMINATIE TUSSEN DE ECHTGENOTEN AANVOERT - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - 
HOOFDVORDERING TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING TOT ECHTSCHEIDING NIET 
GEGROND - HOGER BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN BEIDE ECHTGENOTEN - 
CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT 
DIE VERWEERDER IS TEN GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE ECHTSCHEIDING TEGEN HEM 
UITSPREEKT - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE BESLISSING DIE WEIGERT DE 
ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN - VERSCHILLENDE TERMIJNEN 
VOOR CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT EEN DISCRIMINATIE TUSSEN DE ECHTGENOTEN AANVOERT - 
PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE
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1º, 2° en 3° Wanneer een middel betoogt dat artikel 1274, Ger. W., zoals het is gewijzigd bij  
Wet 27 april  2007, alsook artikel 42, §2, van die wet,  krachtens hetwelk de vroegere 
artikelen  229,  231  en  232  B.W.  van  toepassing  blijven  op  de  procedures  tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van  
deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken, en voormeld artikel 42, §6, de 
artikelen  10  en  11  Gw.  schenden,  apart  dan  wel  samen  beschouwd  met  artikel  6 
E.V.R.M.  en  artikel  1,  Eerste  aanvullend  protocol  bij  dat  verdrag,  in  zoverre  zij  een  
discriminatie invoeren tussen de echtgenoot die ten gronde verweerder is, die over een  
termijn van een maand beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die 
de  echtscheiding  tegen  hem  uitspreekt,  en  de  echtgenoot-eiser,  die  over  een 
gemeenrechtelijke termijn van drie maanden beschikt  om cassatieberoep in te stellen 
tegen een beslissing die weigert om de echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te  
spreken, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, §1, 3°, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(R. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0281.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde middel van 

niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is te laat ingesteld:
Het  arrest,  dat  uitspraak  doet  over  de hogere beroepen  die de eiseres  heeft 

ingesteld  tegen  het  op  tegenspraak  gewezen  vonnis  van  20  juni  2007,  dat 
verweerders hoofdvordering tot echtscheiding gegrond verklaart en de door de 
eiseres ingestelde tegenvordering tot echtscheiding ongegrond verklaart, en tegen 
het vonnis van 31 oktober 2007, dat het verzet  van de eiseres tegen laatstge-
noemde beslissing onontvankelijk verklaart, voegt de zaken wegens samenhang, 
bevestigt vervolgens dat tweede vonnis en spreekt, na vernietiging van het eerste 
vonnis, de echtscheiding tegen beide echtgenoten uit.

Krachtens  artikel  1274  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  zoals  gewijzigd  bij 
artikel 28 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echt-
scheiding, dat in werking is getreden op 1 september 2007, wordt de termijn om 
zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die de echtscheiding uitspreekt, 
vastgesteld op één maand.

Overeenkomstig  artikel  42,  §6,  van  die  wet,  is  die  bepaling  te  dezen  van 
toepassing, daar het bestreden arrest is uitgesproken op 26 februari 2008.

De eiseres heeft pas op 23 juni 2008 cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest, 
dat haar is betekend op 21 maart 2008, d.w.z. buiten de in artikel 1274 bepaalde 
termijn.

De eiseres betoogt evenwel dat die bepaling, zoals ze is gewijzigd bij de wet 
van 27 april 2007, alsook artikel 42, §2, van die wet, krachtens hetwelk de vroe-
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gere  artikelen  229,  231  en  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek  van  toepassing 
blijven op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn 
ingeleid vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is 
uitgesproken, en voormeld artikel 42, §6, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schenden, afzonderlijk dan wel samen beschouwd met artikel 6 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij dat verdrag, in zoverre zij een 
discriminatie invoeren tussen de echtgenoot die ten gronde verweerder  is, die 
over een termijn van een maand beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen 
een beslissing die de echtscheiding tegen hem uitspreekt, en de echtgenoot die 
ten gronde eiser is, die over een gemeenrechtelijke termijn van drie maanden 
beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de 
echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken.

Overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak bij 
wege van arrest op vragen omtrent de schending, door een wet, van de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die bijzondere wet, is het Hof gehouden om de in 
het  dictum van dit  arrest  geformuleerde  vraag  aan het  Grondwettelijk  Hof  te 
stellen.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak heeft gedaan over 

de volgende prejudiciële vraag:
Voeren artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet 

van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, en de arti-
kelen 42, §2, en 42, §6, van die wet, als zij aldus worden uitgelegd dat zij de 
echtgenoot die ten gronde verweerder is, een termijn van een maand opleggen 
om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die de echtscheiding tegen 
hem uitspreekt, terwijl de echtgenoot die ten gronde eiser is, over een gemeen-
rechtelijke termijn van drie maanden beschikt  om cassatieberoep  in te  stellen 
tegen een beslissing die weigert om de echtscheiding tegen de andere echtgenoot 
uit te spreken, een discriminatie in tussen deze twee categorieën rechtzoekenden 
en schenden zij zodoende de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk 
dan wel samen beschouwd met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 1 van het Eerste 
aanvullend protocol bij dat verdrag?

23 oktober  2009 – 1° Kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  voorzitter  –  Verslaggever:  
mevr.  Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten:  mrs. Mahieu en Foriers.

Nr. 615
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1° KAMER - 23 oktober 2009

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - INTREKKING VAN EEN ARREST - 
VOORWAARDEN

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE

1º Hoewel het Hof weliswaar de opdracht en de bevoegdheid heeft om, buiten het in artikel 
1113  Ger.  W.  bedoelde  geval,  de  intrekking  van  een  door  hem  gewezen  arrest  te 
bevelen, kan het dat alleen maar doen op voorwaarde dat die beslissing uitsluitend op  
een  verschrijving  berust  die  niet  aan  de  eiser  kan  worden  verweten  en  waartegen  
laatstgenoemde geen verweer heeft kunnen voeren; uit de wettelijke opdracht van het 
Hof volgt niet dat het Hof de bevoegdheid en de plicht heeft zijn beslissing in te trekken in  
alle gevallen waarin het een fout zou hebben begaan1. (Art. 1113, Ger.W.)

2º en 3° De prejudiciële vraag die berust op een foutieve juridische bewering, hoeft niet aan 
het Grondwettelijk Hof te worden gesteld. 

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

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0267.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift tot intrekking van het arrest van 19 februari 2009, is neer-

gelegd ter griffie van het Hof op 19 mei 2009.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eiser verkeert niet in het geval bedoeld in artikel 1113, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, dat de voorwaarden bepaalt waaronder een arrest dat de 
cassatie uitspreekt, ingetrokken kan worden op verzoek van de niet-verschenen 
verweerder.

Hoewel het Hof weliswaar de opdracht en de bevoegdheid heeft om, buiten het 
in voormeld artikel 1113 bedoelde geval, de intrekking van een eigen arrest te 
bevelen, kan het dit alleen maar doen op voorwaarde dat die beslissing uitslui-
tend op een verschrijving berust die niet aan de eiser kan worden verweten en 
waartegen laatstgenoemde geen verweer heeft kunnen voeren, wat te dezen niet 
het geval is.

In tegenstelling tot wat de eiser beweert, volgt uit de wettelijke opdracht van 
het Hof niet dat laatstgenoemde de bevoegdheid en de plicht heeft zijn beslissing 
in te trekken in alle gevallen waarin het een fout zou hebben begaan.

De door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag, die berust op een foutieve 
juridische bewering, hoeft niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

1 Zie Cass., 8 feb. 2000, AR P.99.1805.N, AC, 2000, nr. 99.
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Het verzoek is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
T'Kint.

Nr. 616

1° KAMER - 23 oktober 2009

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BESTUURDER - SCHADE - VERGOEDING 
- UITSLUITING - DRAAGWIJDTE - RECHTVERKRIJGENDE

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - SCHADE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRIEVEN - WETTELIJKE 
GRONDSLAG

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER - GRIEVEN - WETTELIJKE GRONDSLAG

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - PEILDATUM - 
GELEDEN SCHADE - TOEKOMSTIGE SCHADE - ONDERSCHEID

1º  Artikel  29bis,  §2,  W.A.M.  1989,  sluit  de  bestuurder  van  een  motorrijtuig  en  zijn 
rechtverkrijgenden alleen van de toepassing ervan uit wanneer het gaat om het herstel  
van de schade die het gevolg was van door de bestuurder opgelopen lichamelijke letsels  
of van het overlijden van die bestuurder1. (Art. 29bis, §2, W.A.M.-wet 1989)

2º en 3°  Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt dat het de schade niet begroot op het  
tijdstip  van  de  uitspraak  en  dat  het  geen  onderscheid  maakt  tussen  schade  in  het  
verleden, die zonder kapitalisatie berekend kan worden, en de toekomstige schade, die 
wel gekapitaliseerd kan worden, is afgeleid uit artikel 1382 B.W.2  

4º De rechter moet, in de regel, de schade vaststellen op het tijdstip van zijn uitspraak; bij  
die gelegenheid moet de rechter tevens, indien een van de partijen hierom vraagt, een  
onderscheid  maken tussen de schade die  is  geleden op de datum van de te wijzen  
beslissing, en de toekomstige schade, waarbij alleen de vergoeding van laatstgenoemde  
schade voor kapitalisatie vatbaar is3. (Art. 1382 B.W.). 

(E. M. T. VIVIUM nv)

1 Artikel 29bis, §2, vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 2001. Zie de (andersl.) concl. O.M. in 
Pas., 2009, nr. 616.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 616. 
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR C.07.0638.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  13  juni  2007  in  hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 29bis, §1 en 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van toepassing was vóór 
de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001

Aangevochten beslissing
Het  bestreden  vonnis  verwerpt  de  vordering  van  de  eiseres,  die  ertoe  strekte  de 

verweerster te doen veroordelen om haar een bedrag van 147.567 euro wegens materiële 
schade en een bedrag van 12.394,68 euro wegens morele schade te betalen, als vergoeding 
voor de gevolgschade die zij door het overlijden van haar echtgenoot geleden heeft, op de 
volgende gronden:

"(De eiseres) betoogt dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het op 
het ogenblik van de feiten was gesteld, de vergoeding van haar gevolgschade mogelijk 
moest maken;

Zij voert met het oog daarop geen enkel nieuw middel aan waarop de eerste rechter niet 
op een passende en volledige manier zou hebben geantwoord op grond van oordeelkun-
dige redenen, die deze rechtbank meent te kunnen overnemen;

Deze eis moet dus ongegrond verklaard worden".
De eerste rechter had het volgende beslist:
"'(De eiseres), die het voertuig op het ogenblik van de feiten bestuurde, beroept zich op 

een dubbele gevolgschade; 
Zij beroept zich op morele schade ten gevolge van het verlies van haar echtgenoot en 

op materiële schade ten gevolge van het verlies van het gedeelte van de inkomsten dat het 
slachtoffer aan haar besteedde;

De verweerster voert tegen die eis de bewoordingen van artikel 29bis van de wet van 
21 november 1989 aan, zoals het van kracht was op het ogenblik van het ongeval;

Voormeld artikel 29bis werd vaak gewijzigd;
Het artikel, zoals het op de dag van het ongeval van kracht was, bepaalde met betrek-

king tot de bestuurder wat volgt: 'De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechtheb-
benden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel';

Die bepaling werd later bij wet gewijzigd (wet van 19 januari 2001, die van kracht was 
op 3 maart 2001);

De  bestuurder  kan  voortaan  de  vergoeding  van  de  gevolg-  of  genegenheidsschade 
verkrijgen, daar artikel 29bis, §2, bepaalt dat 'de bestuurder van een motorrijtuig en zijn 
rechthebbenden zich niet  op de bepalingen  van  dit  artikel  kunnen beroepen,  tenzij  de 
bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op 
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voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt';
De vraag is thans beantwoord maar was dat niet vóór het optreden van de wetgever, 

aangezien  de  tekst  op  dat  ogenblik  geen  onderscheid  maakte  tussen  de  persoonlijke 
schade en de gevolgschade;

De meest gezaghebbende rechtsleer meende evenwel dat, 'wat de schade onder invloed 
betreft,  we  ervan  kunnen  uitgaan  dat  de  bestuurder  beslist  de  vergoeding  ervan  kan 
verkrijgen,  aangezien  hij  optreedt  als  rechthebbende  van  een  door  artikel  29bis 
beschermde persoon. Wat daarentegen de persoonlijke schade betreft, kan de bestuurder 
de vergoeding ervan niet verkrijgen op grond van artikel 29bis, aangezien dat artikel de 
bestuurder op een algemene wijze uitsluit, zonder een onderscheid te maken tussen directe 
of  indirecte  schade.  Men  zal  hiertegen  weliswaar  opwerpen  dat  hij  geen  vergoeding 
vordert in de hoedanigheid van bestuurder, maar in de hoedanigheid van rechthebbende 
van  een beschermde  persoon.  Dat  neemt  niet  weg  dat  het  slachtoffer  het  statuut  van 
beschermde persoon verkrijgt  op grond van de hoedanigheid die hij of zij had op het 
ogenblik van het ongeval, en niet op grond van zijn of haar positie (...) ten aanzien van de 
schade (...). Volgens ons bestaan er dus, zoals de teksten thans voorliggen, ernstige argu-
menten om de bestuurder de vergoeding te weigeren van de genegenheidsschade die hij 
ten gevolge (van het overlijden) van een beschermde persoon lijdt'.

Volgens de heren Estienne en de Callataÿ, die zich bij deze analyse aansluiten, 'hadden 
bepaalde auteurs, onder vigeur van de oude wettekst, reeds duidelijk partij gekozen voor 
de vergoeding van de indirecte schade van de bestuurder. Anderen hadden die zienswijze 
- terecht - betwist, door inzonderheid te stellen dat dit afhing van de hoedanigheid die de 
bestuurder op het ogenblik van het ongeval had'.

Die redenering moet worden gevolgd, zodat artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989,  zoals het was opgesteld vóór  de wetswijziging van 2001,  de bestuurder niet  de 
mogelijkheid bood om zich te beroepen op eigen persoonlijke schade of op persoonlijke 
gevolgschade".

Grieven
Artikel 29bis, §2, van de wet van 12 november 1989, zoals het van toepassing was op 

de feiten, sloot de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden alleen van de 
toepassing ervan uit wanneer het gaat om de vergoeding van de schade die het gevolg was 
van  door  die  bestuurder  opgelopen  lichamelijke  letsels  of  van  het  overlijden  van  die 
bestuurder.

Het bestreden vonnis, dat net als de eerste rechter vaststelt dat de eiseres het voertuig 
op het ogenblik van de feiten bestuurde, schendt die wetsbepaling door te beslissen dat 
"artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het was opgesteld vóór de wets-
wijziging van 2001,  de bestuurder niet de mogelijkheid bood om zich te beroepen op 
eigen persoonlijke schade of op persoonlijke gevolgschade".

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De eerste rechter had de vordering ontvankelijk verklaard waarbij de eiseres vroeg om, 

voor  de gevolgschade van de kinderen A. en B.,  een onderscheid te maken  tussen de 
verleden en de toekomstige schade. Toen hij op 2 september 2004 uitspraak deed, had hij 
de verleden schade op die datum vastgesteld en hiervoor een bedrag van 17.750 euro 
toegekend.

In  haar  "aanvullende  conclusie  in  hoger  beroep  (die  de  schade  aanpaste,  rekening 
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houdend met de datum van het op 6 juni 2007 te wijzen vonnis)",  had de eiseres die 
vordering  aangepast,  rekening  houdend met  een  op  6  juni  2007  te  wijzen  vonnis  en 
vorderde zij, om die reden, een bedrag van 25.500 euro voor de verledenschade van elk 
kind.

Om een reden die voor elk van de kinderen dezelfde is, beslist het bestreden vonnis dat 
"de eerste rechter op een correcte en volledige wijze rekening heeft gehouden met alle 
parameters die in aanmerking moesten worden genomen, zodat moet worden geoordeeld 
dat de toegekende vergoeding passend is".

Grieven
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, moet de rechter de schade ramen 

op het tijdstip van zijn uitspraak.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg die bepaling door op 13 juni 2007 een beslis-

sing te bevestigen over een verleden schade die op 2 september 2004 werd begroot.
Het schendt tevens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre die bepaling de 

rechter,  die  het  bedrag bepaalt  ter  vergoeding  van  de uit  de  blijvende  ongeschiktheid 
voortvloeiende  materiële  schade,  verplicht  om  een  onderscheid  te  maken  tussen  de 
verleden schade, die zonder kapitalisatie berekend kan worden op grond van het juiste 
bedrag dat op de datum van zijn beslissing opnieuw berekend wordt in verhouding tot de 
munterosie, en de toekomstige schade, die niet op die wijze berekend kan worden maar, 
bijgevolg, door kapitalisatie begroot kan worden.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis kent de eiseres de rechtsplegingsvergoedingen toe zoals ze waren 

vastgesteld  maar  doet  nergens  in  zijn  motivering  of  in  zijn  dictum uitspraak over  de 
vordering van de eiseres die ertoe strekte haar "op een schade die is begroot op 10.000 
euro, onder het uitdrukkelijk voorbehoud van vermeerdering en van een nauwkeurigere 
begroting, een provisioneel bedrag van 5.000 euro toe te kennen voor advocaten-hono-
raria en -kosten, die een te vergoeden bestanddeel van de schade van de (eiseres) vormen 
(Cass., 2 september 2004)".

Grieven
Krachtens  artikel  1138,  3°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  kan  er  cassatieberoep 

worden ingesteld indien er werd nagelaten om uitspraak te doen over één van de punten 
van de vordering.

Het bestreden vonnis doet geen uitspraak over dat punt van de vordering van de eiseres 
en schendt derhalve die bepaling.

Het bestreden vonnis antwoordt althans nergens in de redengeving op de in het middel 
bedoelde conclusie van de eiseres (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  zoals  het  van  toepassing 
was op de feiten, sluit de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden 
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alleen van de toepassing ervan uit wanneer het gaat om het herstel van de schade 
die het gevolg is van door de bestuurder opgelopen lichamelijke letsels of van 
het overlijden van die bestuurder.

Het bestreden vonnis, dat de vordering van de eiseres verwerpt tot vergoeding 
van de schade die zij geleden heeft in de hoedanigheid van rechthebbende van 
haar echtgenoot, op grond dat zij het voertuig bestuurde en dat voormeld artikel, 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001, de bestuurder niet de 
mogelijkheid bood om zich te beroepen op een dergelijke gevolgschade, schendt 
die wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
Over de door de verweerster  tegen het middel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel voert de schending van artikel 29bis van de wet van 
21 november 1989 niet aan:

Het middel verwijt het bestreden vonnis dat het de schade niet begroot op het 
tijdstip van de uitspraak en dat het geen onderscheid maakt tussen de verleden 
schade, die zonder kapitalisatie berekend kan worden, en de toekomstige schade, 
die wel gekapitaliseerd kan worden.

Die grieven zijn afgeleid uit artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
De rechter  moet,  in de regel,  de schade vaststellen op het  tijdstip van zijn 

uitspraak.
Bij die gelegenheid moet de rechter tevens, indien een van de partijen hierom 

vraagt, een onderscheid maken tussen de schade die is geleden op de datum van 
de te wijzen beslissing, en de toekomstige schade, waarbij alleen de vergoeding 
van laatstgenoemde schade voor kapitalisatie vatbaar is.

Het bestreden vonnis, dat zich ertoe beperkt de door de eerste rechter verrichte 
berekening  te  bevestigen  zonder  die  aan  te  passen  door  zelf  het  voormelde 
onderscheid te maken, hoewel hierom eveneens in hoger beroep was verzocht, 
schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Derde middel
Geen enkele reden van het bestreden vonnis antwoordt op de conclusie van de 

eiseres die de vergoeding vorderde van haar advocatenkosten en -honoraria.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de vorde-

ringen tot vergoeding van de gevolgschade van de eiseres en van haar kinderen, 
A. en B. L., alsook over de kosten, en in zoverre het verzuimt uitspraak te doen 
over de vergoeding van de advocatenkosten en -honoraria van de eiseres.



2486 HOF VAN CASSATIE 23.10.09 - Nr. 616 

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 Luik, 
zitting houdende in hoger beroep.

23 oktober 2009 – 1° Kamer voltallige zitting – Voorzitter: de h. Verougstraete, voor-
zitter  –  Verslaggever:  de  h.  Storck,  voorzitter  –  Andersluidende  conclusie  van  de  h. 
Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 617

3° KAMER - 26 oktober 2009

1º GENEESKUNDE — ALLERLEI - GENEESHEER - ZIEKENHUISGENEESHEER - 
ZIEKENHUISWET - DRINGENDE REDEN - AFZETTING - BEGRIP

2º ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - ZIEKENHUISWET - AFZETTING - DRINGENDE REDEN - BEGRIP

1º  en  2°  Het  feit  dat  de  onmiddellijke  afzetting  van  een  ziekenhuisgeneesheer 
verantwoordt,  is  het  feit  vergezeld  van  alle  omstandigheden  die  van  dat  feit  een 
dringende reden kunnen maken1. (Art. 125, Ziekenhuiswet)

(H. T. PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0171.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
De  zaak  is  bij  beschikking  van  8  oktober  2009  van  de  eerste  voorzitter 

verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 125, vierde en vijfde lid, van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen;
- de artikelen 1134, eerste lid, 1349, 1350, 3°, en 1352 van het Burgerlijk Wetboek;
- beginsel volgens hetwelk de overeenkomst de partijen tot wet strekt, vastgelegd in 

artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, eerste lid, en 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 617 
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- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep beslist in zijn arrest van 13 juni 2006 eerst het volgende :
"(De eiser) betwist de regelmatigheid van de beëindiging, waarbij hij (de verweerster) 

verwijt dat zij het advies van de medische raad niet heeft ingewonnen en hem vóór zijn 
afzetting niet heeft verhoord;

Krachtens artikel  125 van de wet  op de ziekenhuizen,  gecoördineerd op 7 augustus 
1987, verstrekt de medische raad aan de beheerder advies over de afzetting van de zieken-
huisgeneesheren,  behalve  de afzetting om dringende reden.  In  geval  van afzetting om 
dringende reden, deelt de beheerder de voorzitter van de medische raad de reden mee die 
werd aangevoerd om de afzetting te rechtvaardigen;

Afzetting om dringende reden mag niet zonder advies van de medische raad worden 
gegeven,  wanneer  het feit  ter rechtvaardiging ervan,  sedert  ten minste  drie werkdagen 
bekend is aan de beheerder die zich erop beroept;

Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 
ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen;

Op straffe van nietigheid geschiedt de kennisgeving van de dringende reden, hetzij bij 
een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot;

Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de betrokken 
ziekenhuisgeneesheer;

De handtekening van deze ziekenhuisgeneesheer op het duplicaat van dit geschrift geldt 
enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving;

De beheerder  die  zich op een dringende reden beroept,  dient hiervan het bewijs  te 
leveren; bovendien moet hij bewijzen dat hij de termijnen bedoeld in het vierde en vijfde 
lid geëerbiedigd heeft;

De afzetting is te dezen gegeven om een dringende reden, zodat (de verweerster) het 
advies van de medische raad niet hoefde in te winnen, tenzij de beheerder sedert meer dan 
drie werkdagen kennis  had van het feit  dat ter rechtvaardiging van die afzetting werd 
aangevoerd;

De (aan de eiser) gerichte afzettingsbrief is als volgt gesteld :
'Dokter,
Gewoonlijk werkt u elke donderdag op de dienst voor mammografie van het ziekenhuis 

te Hornu. Donderdag 5 februari jl. hebben we echter moeten vaststellen dat u zonder enige 
reden afwezig was.

Diezelfde dag nog werd, in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, vastgesteld dat 
u werkte voor rekening van de "C.H.R. clinique Saint-Joseph" te Bergen, wat geheel in 
strijd is met artikel 5 van het algemeen reglement dat onlosmakelijk deel uitmaakt van uw 
op 9 juli 1992 met de instelling gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Krachtens artikel 11, 1°, a, van die overeenkomst, en gelet op de zwaarwichtigheid van 
de overtreding,  heeft  het  bevoegd  gezag  beslist  om alle  samenwerking  onverwijld  en 
zonder vergoeding stop te zetten. Daarom verbieden wij u om, met ingang van vandaag, 
nog prestaties te Chambor te verrichten als gedetacheerde arts van onze instelling.

Door middel van deze brief delen wij onze beslissing ook mee aan dokter V., voorzitter 
van de medische raad';

Het enige aangevoerde feit heeft zich voorgedaan op 5 februari 2004 en het wordt niet 
betwist dat de afzettingsbrief binnen de drie werkdagen na dat feit en in de wettelijk voor-
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geschreven vormen is verzonden;
(De eiser), die niet betwist dat hij die dag prestaties verrichtte voor rekening van het 

ziekenhuis Saint-Joseph te Bergen, betoogt vergeefs en poogt even vergeefs aan te tonen 
dat (de verweerster) al meerdere weken kennis had van dat feit;

Hoewel (de verweerster) kennis kon hebben van soortgelijke feiten of zelfs vermoedde 
dat (de eiser), met of zonder haar toestemming, op 5 februari 2004 niet op het werk zou 
verschijnen,  had haar  beheerder,  tenzij  hij  over  profetische  gaven  beschikte,  niet  met 
zekerheid kunnen weten dat (de eiser) een feit zou begaan dat hij nog niet had begaan. 
(De verweerster) had geen rechtsgeldige afzettingsprocedure kunnen inleiden op grond 
van veronderstellingen;

(...)  Krachtens artikel  125 van  de wet  op de ziekenhuizen,  kan  (de verweerster)  de 
afzetting (van de eiser) alleen verantwoorden op grond van de in de brief van 6 februari 
2004 opgegeven dringende reden;

Bijgevolg kunnen de eerdere feiten die afzetting als zodanig niet meer verantwoorden. 
Toch kan (de verweerster) deze aanvoeren om de zwaarwichtigheid te beklemtonen van 
het feit waarvoor de afzetting om dringende reden ter kennis is gebracht, ook al werden 
die feiten niet vermeld in de ontslagbrief;

Tot  staving van  haar  argumentatie  wil  (de verweerster)  met  name aantonen dat  het 
verweten  feit  geen  alleenstaand feit  was  en dat  (de eiser)  herhaaldelijk  prestaties  zou 
hebben verricht voor rekening van het regionale ziekenhuis Saint-Joseph;

Zij verzoekt het hof van beroep bijgevolg om het regionale ziekenhuis Saint-Joseph te 
gelasten  een volledig  overzicht  te  verschaffen  van  de data  waarop  (de eiser),  vóór  5 
februari 2004, in haar instelling heeft gewerkt;

Die  vordering  moet  worden  toegewezen,  in  zoverre  dat  overzicht  niet  alleen  een 
antwoord kan bieden op de vraag of de afzetting (van de eiser) al dan niet verantwoord 
was, maar ook van belang is voor de andere punten van de hoofdvordering en voor de 
oorspronkelijke tegenvordering".

De eiser, die dit arrest niet betwist,  bekritiseert noch de redenen noch de beslissing 
ervan. Deze wordt hierboven weergegeven voor een goed begrip van de grieven :

Vervolgens  beslist  het  hof  van  beroep  in  zijn  arrest  van  11  december  2007  het 
volgende:

"In de agenda van de dienst voor radiologie van (de verweerster) zijn de dagen waarop 
(de eiser) prestaties verrichtte in de C.H.R. Saint-Joseph aangeduid met de vermelding 
'dokter H. afwezig' of 'dokter H. met verlof'.  (De verweerster) toont aan dat (de eiser) 
herhaaldelijk  is  gevraagd  om de medisch directeur  vooraf  te  laten weten  wanneer  hij 
afwezig  zou  zijn  wegens  vakantie  of  andere  redenen.  Het  feit  dat  zijn  afwezigheid 
vermeld wordt in de agenda, bewijst op zich niet dat (de eiser) de procedure van toeken-
ning en boeking van zijn vakantiedagen nageleefd heeft. (De eiser) toont in elk geval niet 
aan dat zijn afwezigheden aan (de verweerster) ter kennis waren gebracht en dat zij ze had 
goedgekeurd. Bovendien moet worden vastgesteld dat de 'afwezigheden' of 'verlofdagen', 
zoals ze in de agenda zijn vermeld, (de verweerster) niet inlichtten over het feit dat ze 
besteed werden aan een activiteit in een concurrerende instelling. De werkwijze (van de 
eiser) stond een normale controle, waaraan hij gewettigd onderworpen kon worden, dus in 
de weg.

Ten slotte lijdt het geen twijfel  dat de herhaalde afwezigheden (van de eiser) alleen 
maar  konden leiden tot  een verlenging van de termijnen waarbinnen de patiënten een 
datum van afspraak kon worden voorgesteld, zodat niet kan worden aangenomen dat de 
organisatie van de dienst hieronder niet geleden heeft of dat (de verweerster) geen enkele 
schade hiervan ondervonden heeft, ook al betrof het voornamelijk externe patiënten.
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De  onmiddellijke  beëindiging,  door  de  verweerster,  van  de  overeenkomst,  zonder 
opzeggingstermijn, blijkt aldus verantwoord te zijn".

Het bestreden arrest beslist bijgevolg:
"Vernietigt het bestreden vonnis;
Wijzigt het vonnis,
Verklaart  de  oorspronkelijke  vordering  en  de  incidentele  vordering  (van  de  eiser) 

ontvankelijk maar niet gegrond;
Verklaart  alleen  de  tegenvordering  van  (de  verweerster)  tot  terugbetaling  van  haar 

advocatenkosten gegrond;
Veroordeelt (de eiser) daarom tot betaling, aan (de verweerster),  van een bedrag van 

3.000 euro, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van dit 
arrest, tot de betaling ervan;

Veroordeelt hem daarenboven in de kosten van de twee instanties".
Grieven
Eerste onderdeel
In zijn arrest van 13 juni 2006 heeft het hof van beroep duidelijk het beginsel vastge-

legd, volgens hetwelk:
"Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 

ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen;

(...) Het enige aangevoerde feit heeft zich voorgedaan op 5 februari 2004 (...);
Krachtens artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen, kan [de verweerster] de afzetting 

[van de eiser] alleen verantwoorden op grond van de in de brief van 6 februari 2004 opge-
geven dringende reden;

Bijgevolg kunnen de eerdere feiten die afzetting als zodanig niet meer verantwoorden. 
Toch kan (de verweerster) deze aanvoeren om de zwaarwichtigheid te beklemtonen van 
het feit waarvoor de afzetting om dringende reden ter kennis is gebracht, ook al werden 
die feiten niet vermeld in de ontslagbrief".

Artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen bepaalt immers het 
volgende:

'In het kader van het in artikel 124 bepaalde doel, verstrekt de medische raad aan de 
beheerder advies over de volgende aangelegenheden:

(...)  7°  de  afzetting  van  ziekenhuisgeneesheren,  behalve  de  afzetting  om dringende 
reden;

(...)  De betrokken  ziekenhuisgeneesheer  kan  vragen  dat  het  in  dit  artikel  voorziene 
advies van de medische raad omtrent de in 8° bedoelde sancties vervangen wordt door een 
advies van de voorzitter van de medische raad.

In  geval  van afzetting om dringende reden geeft  de beheerder de voorzitter  van de 
medische raad mededeling van het motief dat werd ingeroepen om de afzetting te recht-
vaardigen.

Afzetting  om een  dringende  reden  mag  niet  zonder  advies  van  de  medische  raad 
worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan, sedert ten minste drie werk-
dagen, bekend is aan de beheerder die er zich op beroept.

Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 
ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen.



2490 HOF VAN CASSATIE 26.10.09 - Nr. 617 

Op straffe van nietigheid geschiedt de kennisgeving van de dringende redenen, hetzij 
bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Deze kennisgeving kan ook geschieden door afgifte van een geschrift aan de betrokken 
ziekenhuisgeneesheer.

De handtekening van deze ziekenhuisgeneesheer op het duplicaat van dit geschrift geldt 
enkel als bericht van ontvangst van de kennisgeving.

De beheerder  die  een dringende reden inroept,  dient  hiervan het  bewijs  te  leveren; 
bovendien moet  hij  bewijzen dat hij  de termijnen voorzien in het vierde en vijfde lid 
geëerbiedigd heeft".

Dit is een dwingende wetsbepaling.
Hoewel het hof van beroep de beginselen in zijn arrest van 13 juni 2006 correct heeft  

weergegeven, heeft het ze vervolgens echter fout toegepast in zijn arrest van 11 december 
2007. Uit laatstgenoemd arrest blijkt immers dat:

- het hof van beroep rekening heeft gehouden met alle afwezigheden van de eiser;
- het hof van beroep niet beslist heeft dat de afwezigheden vóór de noodlottige afwezig-

heid van 5 februari  2004 - die het hof niet eens meer in het bijzonder heeft  belicht - 
slechts verzwarende omstandigheden voor die afwezigheid vormden;

- het hof van beroep geoordeeld heeft dat die afwezigheden één geheel vormden en, 
samen, de dringende reden vormden die vereist wordt in artikel 11, tweede lid, 1°, a, van 
de overeenkomst en in artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, 
waarnaar artikel 11, tweede lid, 1°, a, van de overeenkomst van 9 juli 1992 uitdrukkelijk 
verwees.

De eiser verwijt het hof van beroep bijgevolg dat het artikel 125, vierde en vijfde lid, 
van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen schendt.

Tweede onderdeel
Artikel 11, tweede lid, 1°, a, van de overeenkomst van 9 juli 1992 bepaalt wat volgt:
"Deze overeenkomst kan door de ondertekenaar, bij dringende reden, eenzijdig worden 

beëindigd, ongeacht de algemene beginselen van het burgerlijk recht en met name artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de vereniging de goedkeuring van de onderte-
kenaar  opzegt  of wanneer  laatstgenoemde zelf de goedkeuring opzegt en zulks  zonder 
opzeggingstermijn  noch  vergoeding,  zonder  ingebrekestelling  noch  enig  vormvereiste, 
mits de bepalingen van de wet op de ziekenhuizen worden nageleefd".

Deze contractuele bepaling bevestigt dat eisers afzetting om dringende reden diende te 
geschieden overeenkomstig de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, en met name 
artikel 125, vierde en vijfde lid, van die wet.

In het eerste onderdeel van het middel werd echter aangetoond dat dit niet het geval 
was geweest.

De eiser verwijt het hof van beroep bijgevolg dat het artikel 1134, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, schendt en het in dat artikel vastgelegde beginsel miskent, volgens 
hetwelk de overeenkomst de partijen tot wet strekt, in zoverre het artikel 11, tweede lid, 
1°, a, van de overeenkomst schendt, door dat artikel de door de partijen gewilde uitwer-
king te ontzeggen.

Derde onderdeel
In zijn arrest van 13 juni 2006 herhaalt het hof van beroep de toepassingsvoorwaarden 

van artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen.
Wat dat betreft beslist het hof het volgende:
"Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 
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ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen;

(...) Het enige aangevoerde feit heeft zich voorgedaan op 5 februari 2004 (...);
Krachtens artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen, kan (de verweerster) de afzetting 

(van de eiser) alleen verantwoorden op grond van de in de brief van 6 februari 2004 opge-
geven dringende reden;

Bijgevolg kunnen de eerdere feiten die afzetting als zodanig niet meer verantwoorden. 
Toch kan (de verweerster) deze aanvoeren om de zwaarwichtigheid te beklemtonen van 
het feit waarvoor de afzetting om dringende reden ter kennis is gebracht, ook al werden 
die feiten niet vermeld in de ontslagbrief".

Het hof van beroep heeft zijn rechtsmacht over die kwestie volledig uitgeoefend, zodat 
zijn  arrest,  overeenkomstig  artikel  19,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  in 
dezelfde mate een eindarrest was.

Uit het arrest van 11 december 2007 blijkt echter dat:
- het hof van beroep rekening heeft gehouden met alle afwezigheden van de eiser;
- het hof van beroep niet beslist heeft dat de afwezigheden vóór de noodlottige afwezig-

heid van 5 februari  2004 - die het hof niet  eens meer in het bijzonder heeft  belicht - 
slechts verzwarende omstandigheden voor die afwezigheid vormden;

- het hof van beroep geoordeeld heeft dat die afwezigheden één geheel vormden en, 
samen, de dringende reden vormden die vereist wordt in artikel 11, tweede lid, 1°, a, van 
de overeenkomst en in artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, 
waarnaar artikel 11, tweede lid, 1°, a, van de overeenkomst van 9 juli 1992 uitdrukkelijk 
verwees.  Het  hof  van  beroep komt  aldus terug op een  geschilpunt  waarover  het  zijn 
rechtsmacht, door zijn arrest van 13 juni 2006, nochtans volledig had uitgeoefend.

De eiser  beroept  zich bijgevolg  op de schending van artikel  19,  eerste  lid,  van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Vierde onderdeel
Het hof van beroep herhaalt in zijn arrest van 13 juni 2006 de toepassingsvoorwaarden 

van artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen.
Het hof beslist wat dat betreft het volgende:
"Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 

ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen;

(...) Het enige aangevoerde feit heeft zich voorgedaan op 5 februari 2004 (...);
Krachtens artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen, kan (de verweerster) de afzetting 

(van de eiser) alleen verantwoorden op grond van de in de brief van 6 februari 2004 opge-
geven dringende reden;

Bijgevolg kunnen de eerdere feiten die afzetting als zodanig niet meer verantwoorden. 
Toch kan (de verweerster) deze aanvoeren om de zwaarwichtigheid te beklemtonen van 
het feit waarvoor de afzetting om dringende reden ter kennis is gebracht, ook al werden 
die feiten niet vermeld in de ontslagbrief".

Het arrest van 13 juni 2006 was wat dat betreft een eindarrest en had bijgevolg gezag 
van gewijsde, overeenkomstig artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangezien tegen dat arrest  noch verzet  kon worden gedaan noch hoger  beroep kon 
worden ingesteld, is het zelfs in kracht van gewijsde gegaan, overeenkomstig artikel 28 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Uit het arrest van 11 december 2007 blijkt evenwel dat:
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- het hof van beroep rekening heeft gehouden met alle afwezigheden van de eiser;
- het hof van beroep niet beslist heeft dat de afwezigheden vóór de noodlottige afwezig-

heid van 5 februari  2004 - die het hof niet eens meer in het bijzonder heeft  belicht - 
slechts verzwarende omstandigheden voor die afwezigheid vormden;

- het hof van beroep geoordeeld heeft dat die afwezigheden één geheel vormden en, 
samen, de dringende reden vormden die vereist wordt in artikel 11, tweede lid, 1°, a, van 
de overeenkomst en in artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, 
waarnaar artikel 11, tweede lid, 1°, a, van de overeenkomst van 9 juli 1992 uitdrukkelijk 
verwees.

Het hof van beroep heeft aldus het gezag van gewijsde en zelfs de kracht van gewijsde 
van het arrest van 13 juni 2006 miskend.

De eiser beroept zich bijgevolg op de schending van de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van  de artikelen 1349,  1350,  3°,  et  1352 van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Vijfde onderdeel
Het arrest van 13 juni 2006 en het arrest van 11 december 2007 zijn tegenstrijdig.
In zijn arrest van 13 juni 2006 beslist het hof van beroep immers het volgende:
"Alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het 

ontslag, kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies 
van de medische raad werd ingewonnen;

(...) Het enige aangevoerde feit heeft zich voorgedaan op 5 februari 2004 (...);
Krachtens artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen, kan (de verweerster) de afzetting 

(van de eiser) alleen verantwoorden op grond van de in de brief van 6 februari 2004 opge-
geven dringende reden;

Bijgevolg kunnen de eerdere feiten die afzetting als zodanig niet meer verantwoorden. 
Toch kan (de verweerster) deze aanvoeren om de zwaarwichtigheid te beklemtonen van 
het feit waarvoor de afzetting om dringende reden ter kennis is gebracht, ook al werden 
die feiten niet vermeld in de ontslagbrief".

In zijn arrest van 11 december 2007 beslist het hof van beroep daarentegen wat volgt:
"In de agenda van de dienst voor radiologie van (de verweerster) zijn de dagen waarop 

(de eiser) prestaties verrichtte in de C.H.R. Saint-Joseph aangeduid met de vermelding 
'dokter H. afwezig' of 'dokter H. met verlof'.  (De verweerster) toont aan dat (de eiser) 
herhaaldelijk  is  gevraagd  om de medisch directeur  vooraf  te  laten weten  wanneer  hij 
afwezig  zou  zijn  wegens  vakantie  of  andere  redenen.  Het  feit  dat  zijn  afwezigheid 
vermeld wordt in de agenda, bewijst op zich niet dat (de eiser) de procedure van toeken-
ning en boeking van zijn vakantiedagen nageleefd heeft. (De eiser) toont in elk geval niet 
aan dat zijn afwezigheden aan (de verweerster) ter kennis waren gebracht en dat zij ze had 
goedgekeurd. Bovendien moet worden vastgesteld dat de 'afwezigheden' of 'verlofdagen', 
zoals ze in de agenda zijn vermeld, (de verweerster) niet inlichtten over het feit dat ze 
besteed werden aan een activiteit in een concurrerende instelling. De werkwijze (van de 
eiser) stond een normale controle, waaraan hij gewettigd onderworpen kon worden, dus in 
de weg.

Ten slotte lijdt het geen twijfel  dat de herhaalde afwezigheden (van de eiser) alleen 
maar  konden leiden tot  een verlenging van de termijnen waarbinnen de patiënten een 
datum van afspraak kon worden voorgesteld, zodat niet kan worden aangenomen dat de 
organisatie van de dienst hieronder niet geleden heeft of dat (de verweerster) geen enkele 
schade hiervan ondervonden heeft, ook al betrof het voornamelijk externe patiënten.

De  onmiddellijke  beëindiging,  door  de  verweerster,  van  de  overeenkomst,  zonder 
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opzeggingstermijn, blijkt aldus verantwoord te zijn".
Uit dit arrest blijkt dat:
- het hof van beroep rekening heeft gehouden met alle afwezigheden van de eiser;
- het hof van beroep niet beslist heeft dat de afwezigheden vóór de noodlottige afwezig-

heid van 5 februari  2004 - die het hof niet  eens meer in het bijzonder heeft  belicht - 
slechts verzwarende omstandigheden voor die afwezigheid vormden;

- het hof van beroep geoordeeld heeft dat die afwezigheden één geheel vormden en, 
samen, de dringende reden vormden die vereist wordt in artikel 11, tweede lid, 1°, a, van 
de overeenkomst en in artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, 
waarnaar artikel 11, tweede lid, 1°, a, van de overeenkomst van 9 juli 1992 uitdrukkelijk 
verwees.

Die tegenstrijdigheid tussen de redenen van het arrest van 13 juni 2006 en die van het 
arrest van 11 december 2007 staat gelijk met het ontbreken van redengeving.

De eiser beroept zich bijgevolg op de schending van artikel 149 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste vier onderdelen samen
Het feit dat de onmiddellijke afzetting van een ziekenhuisgeneesheer overeen-

komstig artikel 125 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen verant-
woordt, is het feit dat gepaard gaat met alle omstandigheden die van dat feit een 
dringende reden kunnen maken.

Het bestreden arrest onderzoekt of het feit dat de eiser op 5 februari 2004 niet 
aanwezig was in de instelling van de verweerster, maar diezelfde dag wel voor 
een andere verzorgingsinstelling werkte, een dringende reden vormt door, over-
eenkomstig de beslissing van het arrest van 13 juni 2006, na te gaan of dat feit, 
zoals de verweerster betoogde, geen alleenstaand feit was maar zich reeds meer-
dere malen had voorgedaan.

Het arrest, dat vaststelt dat "(de eiser) niet alleen op 5 februari 2004, maar ook 
talrijke  dagen  daarvóór  in  (het  ziekenhuis  Saint-Joseph)  prestaties  heeft 
verricht",  bevestigt,  ten gevolge  van  het  arrest  van  13 juni  2006,  dat  het  de 
zwaarwichtigheid van het feit van 5 februari 2004 beoordeelt in het licht van de 
andere omstandigheden die de verweerster aanvoert.

Na een feitelijke beoordeling beslist het bestreden arrest vervolgens wettig dat 
dit feit, samen met die omstandigheden, een dringende reden vormt.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
Artikel 149 van de Grondwet houdt geen verband met de grief van tegenstrij-

digheid tussen de redenen van het bestreden arrest en die van een vorig arrest.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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26 oktober 2009 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs.  Van 
Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 618

3° KAMER - 26 oktober 2009

  ARBEIDSONGEVAL — SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEGRIP

   Blijvende arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval bestaat in de vermindering van 
de  economische  waarde van  de  getroffene  op  de algemene arbeidsmarkt1.  (Art.  24, 
Arbeidsongevallenwet)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0146.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 april 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vóór de wijziging ervan bij 

de wet van 12 augustus 2000, de programmawet van 24 december 2002 en de wet van 13 
juli 2006.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het incidenteel beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond 

en zegt, met wijziging van het beroepen vonnis, voor recht dat de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de verweerder 80 pct. bedraagt.

Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en inzonderheid, in substantie, op grond van de overweging 
dat  "wat  de  graad  van  (verweerders)  blijvende  ongeschiktheid  betreft,  het  arbeidshof 
opmerkt dat de heer Quintens, ergoloog-schatter op wie het college van deskundigen een 
beroep had gedaan, de graad van ongeschiktheid vaststelt op 80 pct., in zoverre de letsels 
van het ongeval van 11 oktober 1993 betrekking hebben op het volledig verlies van het 
gebruik van het dominante bovenste lidmaat door een persoon die voornamelijk handar-
beid verricht, wat alle arbeid die uitsluit het gebruik van beide handen vereist, en die geen 
scholing heeft genoten die hem uitzicht biedt op een intellectuele functie. Het college van 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.618.
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deskundigen heeft die analyse echter opgegeven en geoordeeld dat (de verweerder) nog 
steeds in staat was om een motorrijtuig te besturen, d.w.z. dat hij, gelet op zijn kwalifica-
ties, een zekere arbeidsgeschiktheid behield. Het college van deskundigen heeft bijgevolg 
geoordeeld dat (de verweerder) nog steeds een functie als privéchauffeur kon uitoefenen, 
mits hij van een aangepast voertuig gebruik kon maken; in zijn verslag van 16 november 
1999 heeft het college de graad van blijvende ongeschiktheid vastgesteld op 50 pct., die 
het in zijn verslag van 16 december 2002 vervolgens verhoogt tot 65 pct. Beide percen-
tages moesten tot beloop van 3/5den ten laste worden gelegd van het slachtoffer, daar hem 
verweten werd dat hij zijn toestand verergerd had door zelfverminking. (...) De graad van 
blijvende ongeschiktheid wordt niet vastgesteld op grond van de eventuele aanpassingen 
van de functies aan de specifieke handicap van het slachtoffer,  maar op grond van de 
functies die uitgeoefend kunnen worden door een willekeurige werknemer die soortgelijke 
handarbeid of intellectuele arbeid als het slachtoffer heeft verricht, met dezelfde leeftijd 
en beroepsopleiding  als  het  slachtoffer,  en  rekening  houdend met  de  situatie  van  het 
slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt. Gelet op die criteria, beslist het arbeidshof dat 
de graad van blijvende ongeschiktheid van 80 pct., zoals deze is vastgesteld door ergo-
loog-schatter Q., passend is".

Grieven
De blijvende arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een arbeidsongeval, bestaat in 

het verlies of de vermindering van de economische waarde van het slachtoffer op de alge-
mene arbeidsmarkt. De omvang van die ongeschiktheid wordt niet alleen beoordeeld op 
grond van de fysiologische ongeschiktheid, maar ook van de leeftijd, de beroepsopleiding, 
het  aanpassingsvermogen,  de  omscholingsmogelijkheden  en  het  concurrentievermogen 
van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt, welke zelf bepaald wordt door de moge-
lijkheden waarover het slachtoffer, in vergelijking met andere werknemers, nog beschikt 
om arbeid in loondienst te verrichten. De graad van blijvende ongeschiktheid moet dus 
beoordeeld en vastgesteld worden op grond van de vermindering van de economische 
waarde van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt en niet alleen maar op grond van 
het verlies aan geschiktheid voor het beroep dat hij op het ogenblik van het ongeval uitoe-
fende.

Het arrest beslist te dezen dat de graad van blijvende ongeschiktheid van 80 pct., zoals 
deze was vastgesteld door de heer Q., ergoloog-schatter op wie het college van deskun-
digen een beroep had gedaan, verantwoord was, in zoverre het ongeval van 11 oktober 
1993 geleid heeft  tot het volledig verlies van het gebruik van het dominante bovenste 
lidmaat door een persoon die voornamelijk handarbeid verricht. Het arrest wijkt aldus af 
van  het  advies  van  het  college  van  deskundigen,  volgens  hetwelk  de verweerder  nog 
steeds geschikt was om een motorrijtuig te besturen, d.w.z. dat hij gelet op zijn opleiding 
nog over een zekere geschiktheid beschikte, en de verweerder nog steeds geschikt was om 
als privéchauffeur te werken, mits hij van een aangepast voertuig gebruik kon maken.

Het arrest, dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder alleen 
maar beoordeelt op grond van zijn ongeschiktheid om het beroep te blijven uitoefenen dat 
hij op het ogenblik van het ongeval uitoefende, zonder rekening te houden met zijn moge-
lijkheden om, gelet op zijn concrete situatie en de vereisten en de realiteit van het econo-
misch leven, andere beroepen uit te oefenen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht 
om de blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder ten gevolge van het arbeidson-
geval vast te stellen op 80 pct.. (schending van artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971)

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
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Het arrest, dat vermeldt dat "de graad van blijvende ongeschiktheid wordt niet 
vastgesteld  op  grond  van  de  eventuele  aanpassingen  van  de  functies  aan  de 
specifieke handicap van het slachtoffer, maar op grond van de functies die uitge-
oefend  kunnen  worden  door  een  willekeurige  werknemer  die  soortgelijke 
handenarbeid  of  intellectuele  arbeid  als  het  slachtoffer  heeft  verricht,  met 
dezelfde leeftijd en beroepsopleiding als het  slachtoffer,  en rekening houdend 
met de situatie van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt" en om die reden 
uitsluit dat het slachtoffer,  zoals het college van deskundigen had geoordeeld, 
nog steeds kon werken als "privéchauffeur met gebruik van een aangepast voer-
tuig", houdt, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet uitsluitend rekening 
met de ongeschiktheid van de verweerder om het beroep te blijven uitoefenen dat 
hij op het ogenblik van het ongeval uitoefende, maar onderzoekt, overeenkom-
stig artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in welke mate 
zijn economische waarde op de algemene arbeidsmarkt is verminderd.

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

26 oktober 2009 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
Mahieu.

Nr. 619

2° KAMER - 27 oktober 2009

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

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DUUR VAN HET MISDRIJF

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
TIJDSTIP WAAROP HET STRAFBAAR GEBRUIK EINDIGT

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - CONSTRUCTIE VAN 
GEMEENRECHTERLIJKE EN FISCALE VALSHEDEN - EENZELFDE MISDADIG OPZET - OGENBLIK WAAROP 
HET DOEL VAN DE VALSHEID IS BEREIKT - TOEPASSING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - OPDRACHT VAN DE RAADKAMER

6º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OPDRACHT VAN DE RAADKAMER

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
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GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERWEERMIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 
WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE RAADKAMER - VERPLICHTING OM OP HET VERWEER TE 
ANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICHTING

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWEERMIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE RAADKAMER - VERPLICHTING OM OP 
HET VERWEER TE ANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICHTING

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP 
TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
VERWEERMIDDEL WAARBIJ VOOR DE RAADKAMER DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WERD 
AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

10º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWEERMIDDEL WAARBIJ VOOR DE RAADKAMER DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WERD AANGEVOERD - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

1º, 2° en 3° Het door de artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek, artikel 450 Wetboek 
Inkomstenbelastingen  1992  en  artikel  206bis Wetboek  Registratierechten  bedoelde 
strafbare gebruik van een vals stuk is de aanwending ervan om uitwerking te geven aan  
zijn specifieke valsheid; 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, maar eens het doel van die valsheid volledig is bereikt, neemt het strafbare  
gebruik een einde1. 

4º Wanneer verschillende valsheden, zowel gemeenrechtelijke als fiscale, de uitvoering zijn  
van een zelfde misdadig opzet, dit is een constructie van valsheden uitmaken, kan het 
zijn dat, ondanks dat elk soort valsheid een specifiek strafbaar opzet vereist, het doel van  
het geheel van de valsheden slechts volledig is bereikt wanneer elk van die valsheden 
zijn doel volledig heeft bereikt. 

5º  en 6° Bij  de regeling van de rechtspleging overeenkomstig artikel 130 Wetboek van 
Strafvordering staat het de raadkamer te oordelen betreffende welk concreet gebruik er 
voldoende bezwaar bestaat en of de strafvordering daarvoor niet verjaard is; bovendien 
houdt  artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  in,  dat  wanneer  de 
inverdenkinggestelde  daaromtrent  een verweermiddel  aanvoert,  de raadkamer  daarop 
moet antwoorden en, in voorkomend geval, dient te preciseren waaruit het vermeende  
gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk gevolg het beoogde. 

7º, 8°, 9° en 10° Wanneer de inverdenkinggestelde voor de raadkamer een verweermiddel  
aanvoert omtrent de verjaring van de strafvordering voor een telastlegging van gebruik 
van valse stukken, moet de raadkamer daarop antwoorden en, in voorkomend geval,  
dient zij te preciseren waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was 
en welk gevolg het beoogde; dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling, die 
overeenkomstig artikel 235bis, §§1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid 
van de procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik  
van  valse  stukken  aangewezen  concrete  handeling  wel  een  strafbaar  gebruik  van 
valsheid  kan uitmaken en,  indien  dit  het  geval  is,  of  op  grond van het  aangegeven  
concrete gebruik de gevolgtrekking door de raadkamer betreffende de verjaring ervan 

1 Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; Cass., 7 feb. 2007, AR P.06.1491.F, AC, 
2007, nr. 72; Cass., 23 april 2008, AR P.08.0163.F,  AC, 2008, nr. 246; Cass., 27 jan. 2009, AR 
P.08.1639.N, AC, 2009, nr. 68. 
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wettig verantwoord is2. 

(D. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0748.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest  van het  hof van beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 april 2009.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

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

aan. 
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel van de eiser I - Tweede middel van de eiser II - Eerste middel 

van de eiser III
1. Het eerste middel van de eiser I voert schending aan van de artikelen 196, 

197 juncto 213 Strafwetboek, de artikelen 339 en 340 WIB64 en 449 en 450 
WIB92,  de  artikelen  206,  206bis en  207ter  Wetboek  Registratierechten,  en 
artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het fiscale gebruik 
van vermeende valse stukken verliest in de regel zijn nuttig effect bij de defini-
tieve vestiging van de belasting; gezien de feiten zouden zijn gepleegd in 1993 
en 1994, dient te worden nagegaan welke beslissing de fiscale diensten hebben 
genomen  en  wanneer  de  definitieve  vestiging  van  belasting  plaatsvond;  het 
bestreden arrest weigert ten onrechte na te gaan op welke datum de definitieve 
vestiging van de belasting plaatsvond, teneinde de verjaring van de strafvorde-
ring op precieze wijze te kunnen nagaan.

2. Het eerste onderdeel van het tweede middel van de eiser II voert schending 
aan van de artikelen 131, 135, §2, en 235bis Wetboek van Strafvordering en 
miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van  verdediging: 
gevat van een verweermiddel betreffende de verjaring moet de kamer van inbe-
schuldigingstelling kunnen oordelen tot op welke datum het gebruik van dit vals 
stuk heeft geduurd; een andere oplossing maakt het appelrecht tegen de beslis-
sing  van  de  raadkamer  op  dit  punt  een  volkomen  inhoudloos  recht;  daar  de 
appelrechters oordelen gebonden te zijn door de beslissing van de raadkamer met 
betrekking tot de datum tot wanneer het gebruik van de beweerde valse stukken 
heeft geduurd en derhalve het aanvangspunt van de verjaring, verantwoorden zij 

2 .Zie Cass., 31 mei 2005, AR P.05.0536.N, AC, 2005, nr. 305. 
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hun beslissing niet naar recht. 
3. Het tweede onderdeel van het tweede middel van de eiser II voert schending 

aan van de artikelen 131, 135, §2, en 235bis Wetboek van Strafvordering en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het 
door de eiser uitvoerig voor de raadkamer gevoerde verweer werd door de uiterst 
summier  gemotiveerde  beschikking  van  de  raadkamer  niet  beantwoord;  meer 
bepaald had de eiser aangevoerd dat op 28 november 1996 een bericht van wijzi-
ging van aangifte door de fiscale administratie werd uitgevaardigd en dat zulk 
geleid  heeft  tot  de  inkohiering  op  30  december  1996  en  dat  derhalve  het 
beweerde gebruik van valse stukken in elk geval slechts tot op 30 december 1996 
kan worden gesitueerd;  evenmin beanwoordt de raadkamer het  verweer in dit 
verband van de eiser III, waarbij in het bijzonder werd ingegaan op het beweer-
delijk laatste gebruik in het licht van de telastleggingen van fiscale valsheid C en 
D;  hieruit  volgt  dat  de  beslissing  van  de  raadkamer,  die  de  datum  van  het 
gebruikseinde van de valse stukken vaststelt op 30 september 1999, niet tot stand 
is gekomen met respect voor het recht van verdediging van de eiser; de beslis-
sing van de appelrechters die vervolgens oordelen dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling door de vaststelling van deze datum door de raadkamer gebonden is 
en op die grond het middel van het verval van de strafvordering door verjaring 
verwerpt, miskent derhalve eveneens het recht van verdediging van de eiser; het 
resultaat is immers dat de eiser noch voor de raadkamer, noch voor de appelrech-
ters het recht heeft gehad om met betrekking tot het aanvangspunt van de verja-
ring van de strafvordering een verweer te voeren dat op wettelijke gronden werd 
ontmoet.

4. Het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser III voert schending 
aan van de artikelen 135, §2, en 235bis Wetboek van Strafvordering: de beoorde-
ling van de verjaring vergt een onderzoek naar feitelijke omstandigheden; ener-
zijds moet bepaald worden wanneer de verjaringstermijn begint te lopen, ander-
zijds dient men de toepasselijke verjaringstermijn te bepalen en te toetsen aan het 
voorliggend geval, rekening houdend met de aard van het misdrijf en eventuele 
stuitings-  en  schorsingsgronden;  de  appelrechters  die  oordelen  dat  het  hoger 
beroep tegen de beslissing van de raadkamer aangaande het aanvangspunt van de 
verjaringstermijn niet  ontvankelijk  is,  verantwoorden  hun beslissing niet  naar 
recht.

5. Het tweede onderdeel van het eerste middel van de eiser III voert schending 
aan van de artikelen 135, §2, en 235bis Wetboek van Strafvordering: de eiser 
heeft  bij de appelrechters  het verweer gevoerd dat de feiten van de telastleg-
gingen A en B eindigden op 18 februari 1994, de feiten van de telastlegging C op 
30 juni 1996 en deze van de telastlegging D op 1 maart 1994; de raadkamer heeft 
uitsluitend geantwoord op het verweer aangaande de verjaring voor de feiten A 
en B, maar niet aangaande C en D, en toont bovendien niet aan waarom het door 
de eiser voorgedragen 'laatste feit' niet als einddatum van het vermeende voort-
gezet misdrijf kan dienen; dit motiveringsgebrek werd in conclusie bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling aangevoerd; de appelrechters konden dan ook eisers 
hoger beroep in zoverre niet onontvankelijk verklaren.

6. De drie middelen hebben dezelfde draagwijdte. Ze bekritiseren de beslissing 
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van de appelrechters over de verjaring.
7. Het door de artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek, artikel 450 WIB92 en 

artikel  206bis Wetboek Registratierechten bedoelde strafbare gebruik van een 
vals stuk, is de aanwending ervan om uitwerking te geven aan zijn specifieke 
valsheid. 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. Eens het doel van de valsheid volledig is bereikt, neemt 
het strafbare gebruik een einde. 

Wanneer  verschillende  valsheden,  zowel  gemeenrechtelijke  als  fiscale,  de 
uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, dit is een constructie van vals-
heden uitmaken, kan het evenwel zijn dat, ondanks dat elk soort valsheid een 
specifiek strafbaar opzet vereist, het doel van het geheel van de valsheden slechts 
volledig is bereikt wanneer elk van die valsheden zijn doel volledig heeft bereikt.

8. Bij de regeling van de rechtspleging overeenkomstig artikel 130 Wetboek 
van Strafvordering staat het de raadkamer te oordelen betreffende welk concreet 
gebruik  er  voldoende  bezwaar  bestaat  en  of  de  strafvordering  daarvoor  niet 
verjaard is. 

9.  Bovendien  houdt  artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  in,  dat 
wanneer de inverdenkinggestelde daaromtrent  een verweermiddel aanvoert,  de 
raadkamer daarop moet antwoorden en, in voorkomend geval, dient te preciseren 
waaruit het vermeende gebruik bestaat, welk het doel ervan was en welk gevolg 
het beoogde. 

Dit antwoord moet de kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig 
artikel 235bis, §§1 en 2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van de 
procedure controleert, toelaten na te gaan of de door de raadkamer als gebruik 
van valse stukken aangewezen concrete handeling wel een strafbaar gebruik van 
valsheid kan uitmaken en, indien dit het geval is, of op grond van het aange-
geven  concrete  gebruik  de  gevolgtrekking  door  de  raadkamer  betreffende  de 
verjaring ervan wettig verantwoord is. 

10. Het bestreden arrest onderzoekt enerzijds (p. 21 tot 24 - rubriek "II. wat 
betreft de opgeworpen, ontvankelijke argumenten a) de verjaring van de strafvor-
dering") of het door de raadkamer aangenomen gebruik wel een strafbaar gebruik 
van valsheid kan uitmaken, anderzijds (p. 34 tot 37 - rubriek "4. Wat betreft de 
verjaring") of op grond van dit gebruik de gevolgtrekking betreffende de nog 
niet-bereikte verjaring wettig verantwoord is. 

Het bestreden arrest  overweegt in verband met het concrete gebruik van de 
valsheid (p. 24): 

"Wat betreft het gebruik van deze sub A en B bedoelde documenten stelt de 
procureur des Konings, zoals supra aangehaald, dat het laatste feit van gebruik 
minstens voortduurde tot en met 30 september 1999. Er wordt verwezen naar 
stuk  168  hetgeen  bij  nazicht  een  brief  lijkt  te  zijn  van  30  september  1999 
vanwege [de derde eiser] aan de fiscus (dezelfde brief bevindt zich eveneens in 
het dossier, stukken 520 en 1098).
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In dit schrijven gaat [de derde eiser] in op de vraag tot het verstrekken van 
welbepaalde gegevens en bewijsstukken vanwege de fiscus d.d. 29 september 
1999 .

Het lijdt bijgevolg, gezien de duidelijke inhoud van dit schrijven, geen twijfel 
dat de brief van 30 september 1999 gediend heeft om de stukken vermeld sub A 
en B tot op die datum een nuttig effect te geven, onder meer ten overstaan van de 
fiscus (het weze opgemerkt dat het sub de tenlasteleggingen A en B omschreven 
bedrieglijk opzet, ruimer is dan een louter 'fiscaal opzet').

In de huidige fase kan eveneens gesteld worden dat er inzake de feiten vermeld 
onder de tenlasteleggingen C , D en E eveneens voldoende bezwaren aanwezig 
zijn, nu deze laatste kwalificaties gebaseerd zijn op de sub A en B vermelde I 
vermeende, valsheden.

Het gebruik van de onder tenlasteleggingen C en D bedoelde stukken kan om 
voormelde  redenen  eveneens  minstens  blijven  doorlopen  tot  en  met  30 
september 1999 .

Het gevolg van deze vaststellingen is dan ook dat de laatste nuttige stuitings-
daad  de  vordering  tot  het  instellen  van  een  gerechtelijk  onderzoek  betreft 
vanwege de procureur des Konings d.d. 20 september 2004. Gelet op de weer-
houden 'eenheid van opzet'."

11. Aan de hand van deze overwegingen kan het Hof niet,  zonder zelf een 
feitenonderzoek te verrichten waartoe het geen bevoegdheid heeft, toetsen welke 
welbepaalde  gegevens  en  bewijsstukken  de  eiser  III  in  zijn  brief  van  30 
september 1999 aan de fiscus heeft verstrekt, waarin in dit verband het beweerde 
gebruik van de gemeenrechtelijke valsheden A en B zou hebben kunnen bestaan 
en welk mogelijk gevolg dat vermeende gebruik beoogde en kon bereiken. 

Het bestreden arrest is bijgevolg zelf niet wettig verantwoord.
De drie middelen zijn in zoverre gegrond.
Overige middelen
12. De overige middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, 

behoeven geen antwoord meer.

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, kamer van inbeschul-
digingstelling, anders samengesteld.

27 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duins-
laeger,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs.  J.  Vercraeye,  Antwerpen,  M.  Souidi, 
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Antwerpen, L. De Daele, Antwerpen, Ph. Traest, Brussel, J. De Meester, Antwerpen en S. 
Van Dyck, Brussel.

Nr. 620

2° KAMER - 27 oktober 2009

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
67 — ARTIKEL 67TER - OVERTREDING VAN DE VERPLICHTING DE IDENTITEIT VAN DE 
BESTUURDER MEE TE DELEN - VOORWAARDE

De  overtreding  van  de  meldingsplicht  bedoeld  in  artikel  67terWegverkeerswet  is  niet 
afhankelijk  van het  voorafgaande bewijs  dat  er  een overtreding op deze wet  of  haar 
uitvoeringsbesluiten is begaan1. 

(D.)

ARREST

(AR P.09.0778.N)

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

onele rechtbank te Dendermonde van 2 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel in dubio 

pro reo dit in samenhang met schending van artikel 67ter Wegverkeerswet en 
artikel 6 EVRM: daar de overtreding niet is bewezen, is de eiser niet verplicht de 
identiteit van de bestuurder die de overtreding zou begaan hebben, mee te delen.

2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, is de overtreding van de meldings-
plicht bedoeld in artikel 67ter Wegverkeerswet niet afhankelijk van het vooraf-
gaande bewijs dat er een overtreding is begaan.

Het middel faalt naar recht.
(...)

Dictum

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

1  Zie Cass., 14 nov. 2007, AR P.07.1064.F, AC, 2007, nr. 553. 
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27 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. J. De Buck, Gent.

Nr. 621

2° KAMER - 27 oktober 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - DAADWERKELIJKE RECHTSHULP 
VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - VASTSTELLING DOOR DE NATIONALE INSTANTIE VAN DE 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - PASSEND RECHTSHERSTEL - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VASTSTELLING VAN DE 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - PASSEND RECHTSHERSTEL - TOEPASSING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
PASSEND RECHTSHERSTEL - TOEPASSING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Het recht op daadwerkelijke rechtshulp, bedoeld in artikel 13 E.V.R.M.,  
houdt in dat wanneer de nationale instantie vaststelt dat de redelijke termijn, bedoeld in  
artikel 6.1 van dit verdrag, is overschreden, zij een passend rechtsherstel moet bieden, 
maar geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt  dat de overschrijding 
van de redelijke termijn de niet-ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering voor 
gevolg heeft; de rechter beoordeelt welk het passende rechtsherstel is in het stadium van  
de rechtspleging waarin hij uitspraak doet en dit rechtsherstel kan, in het stadium van de 
regeling van de rechtspleging, bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding  
van de redelijke termijn, waarmede de verwijzingsrechter die ten gronde oordeelt dan 
rekening zal moeten houden bij de globale beoordeling van de zaak1. 

(M.)

ARREST

(AR P.09.0901.N)

1 Cass, 24 jan. 1990, AR 7805, AC, 1989-90, nr. 323; Cass., 27 mei 1992, AR 9727, AC, 1991-92, 
nr.  508;  Cass.,  13 okt.  1993,  AR P.93.0389.F,  AC,  1993,  nr.  407;  Cass.,  22 maart  2000,  AR 
P.99.1758.F, AC, 2000, nr. 197; Cass., 17 mei 2000, AR P.00.0275.F, AC, 2000, nr. 302; Cass., 13 
feb. 2001, AR P.99.0739.N, AC, 2001, nr. 86; Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1148.N, AC, 2004, nr. 
97; Cass., 28 mei 2008, AR P.08.0216.F, AC, 2008, nr. 323 en Pas., 2008, I, nr. 323, met concl. 
adv.-gen. Vandermeersch. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, grieven aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1.  De  grief  voert  schending  aan  van  de  artikelen  6.1  en  13  EVRM:  het 

bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, geen maatregel tot herstel 
kan uitspreken; die vaststelling houdt immers in dat het onderzoeksgerecht de 
vastgestelde schending van het verdrag moet sanctioneren; wanneer het onder-
zoeksgerecht geen beoordeling van de grond van de zaak kan doen, belet niets 
dat het oordeelt dat de strafvordering vervallen of niet ontvankelijk is.

2. Artikel 13 EVRM bepaalt: "Eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in 
dit  verdrag  zijn  vermeld,  zijn  geschonden,  heeft  recht  op een  daadwerkelijke 
rechtshulp  voor  een  nationale  instantie,  zelfs  indien  deze  schending  zou zijn 
begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie."

Die rechtshulp houdt in dat wanneer de nationale instantie bedoeld in die bepa-
ling vaststelt dat de redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de 
berechting van  zijn  zaak,  is  overschreden,  zij  een  passend rechtsherstel  moet 
bieden. 

3. Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrij-
ding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1. EVRM de niet-ontvankelijk-
heid of het verval van de strafvordering voor gevolg heeft. De rechter beoordeelt 
welke in het stadium van de rechtspleging waar het uitspraak doet, het passende 
rechtsherstel is. Dit rechtsherstel kan in dat stadium van de rechtspleging bestaan 
in de loutere vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn, waar-
mede de verwijzingsrechter  die ten gronde oordeelt,  dan rekening zal moeten 
houden bij de globale beoordeling van de zaak.

Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
De grief kan niet worden aangenomen. 
(...)

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

27 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
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– Advocaat: mr. B. Coopman, Brussel.

Nr. 622

2° KAMER - 27 oktober 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - STEDENBOUW - 
HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - GEVOLG

3º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
GEWESTPLAN - BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN - GELDIGHEIDSDUUR

1º en 2° De omstandigheid dat de redelijke termijn voor de berechting van een bouwmisdrijf  
is  overschreden,  staat  niet  eraan  in  de  weg  dat  er  bijzondere  wettelijke  dwingende 
redenen kunnen bestaan om alsnog het herstel in de vorige staat te bevelen; wel moet  
de rechter die alsnog het herstel in de vorige staat beveelt, deze redenen opgeven. 

3º Behoudens toepassing van de regeling bepaald in artikel 172 Stedenbouwdecreet 1999,  
blijven de bestemmingsvoorschriften van de geldende gewestplannen van kracht zolang 
zij niet door een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gewijzigd1. 

(D.)

ARREST

(AR P.09.0939.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Brussel, correctionele kamer, van 5 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, drie middelen 

aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.3.c 

IVBPR, artikel  149 Grondwet,  artikel  21ter  Voorafgaande Titel  Wetboek van 

1 Zie  DE ROO,  K.,  "Krachtlijnen  van  het  decreet,  planningsregime  en  nieuwe  administratieve 
organisatie", p. 14, in "Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen ?", referatenbundel 
samengesteld door het Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel, uitg. Larcier, 2002. 



2506 HOF VAN CASSATIE 27.10.09 - Nr. 622 

Strafvordering en de artikelen 146 en 149 Stedenbouwdecreet 1999: door na het 
arrest EHRM nr. 21861/03 van 27 november 2007 (H./België) te oordelen dat in 
verband met de eiser ten laste gelegde bouwmisdrijven de redelijke termijn is 
overschreden, niettemin zonder meer de afbraak te bevelen niet alleen van enkele 
houten tuinhuizen, een hondenhok met ren, verhardingen, vloer- en funderings-
constructies, een poortconstructie, maar tevens een woning, schenden de appel-
rechters de aangewezen bepalingen.

2.  De  omstandigheid  dat  de  redelijke  termijn  voor  de  berechting  van  een 
bouwmisdrijf overschreden is, staat niet eraan in de weg dat er bijzondere wette-
lijk dwingende redenen kunnen bestaan om alsnog het herstel in de vorige staat 
te bevelen. Wel moet de rechter die alsnog het herstel in de vorige staat beveelt, 
deze redenen opgeven.

3. De appelrechters overwegen eerst betreffende de misdrijven:
- "Het staat vast dat de constructies, die het voorwerp zijn van de verschillende 

telastleggingen, ten tijde van de geïncrimineerde periode gelegen waren in het 
natuurgebied volgens het verordenend gewestplan Aarschot-Diest vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 28 december 1972.

- Het feit dat zijn eigendom 'misschien', bij uitvoering van het ruimtelijk struc-
tuurplan Vlaanderen, niet langer in natuurgebied zal behouden blijven en aldus 
een regularisatievergunning zou kunnen krijgen, brengt geenszins de onwettig-
heid van de afbakening van de natuurgebieden noch van de gevorderde herstel-
maatregel mede.

- Uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kan niet worden afgeleid dat de 
bestemming van het kwestieuze perceel tot natuurgebied in het nog steeds veror-
denend gewestplan, achterhaald zou zijn."

Zij overwegen vervolgens betreffende de herstelvordering: 
- "De bestemming van het gebied in het gewestplan heeft onverminderd een 

verordenend karakter.
- Noch het belang dat de gevolgen van het herstel voor de [eiser] kan hebben, 

noch het tijdsverloop doen afbreuk aan de interne wettigheid van de herstelvor-
dering.

- Het zijn evenmin elementen die de herstelvordering zouden aantasten door 
machtsoverschrijding of machtsafwending."

Aldus oordelen de appelrechters dat het tijdsverloop eraan geen afbreuk doet 
dat omwille van het op het ogenblik van hun uitspraak geldende ruimtelijk struc-
tuurplan Vlaanderen op generlei wijze kan worden geregulariseerd zodat alsnog 
het herstel in de vorige staat moet worden bevolen. 

Hiermede verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 26, §2, 2°, tweede lid, Bijzon-

dere Wet Arbitragehof en de artikelen 142 en 149 Grondwet: de appelrechters 
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weigeren onterecht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof 
op grond van de onjuiste reden dat ondanks de verplicht op te stellen ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de gewestplanbestemming niet achterhaald is; bijgevolg moet 
de prejudiciële vraag worden gesteld.

9. Behoudens toepassing van de regeling bepaald in artikel 172 Stedenbouw-
decreet  1999,  blijven  de  bestemmingsvoorschriften  van  de  geldende  gewest-
plannen van kracht zolang zij niet door een ruimtelijk uitvoeringsplan worden 
gewijzigd.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de bestemmingsvoorschriften van de 
gewestplannen geen rechtskracht meer hebben, faalt het naar recht.

10. De appelrechters oordelen dat uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
niet  kan  worden  afgeleid  dat  de  bestemming van  het  kwestieuze  perceel  tot 
natuurgebied in het nog steeds verordenend gewestplan achterhaald zou zijn.

In  zoverre  het  middel  ervan  uitgaat  dat  de  appelrechters  hun oordeel  laten 
steunen op onjuiste en voorbijgestreefde feitelijke gegevens, komt het op tegen 
deze beoordeling in feite en vergt het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof 
niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

27 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. J. Ghysels, Brussel en Y. Sacreas, Brussel.

Nr. 623

2° KAMER - 27 oktober 2009

1º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEPLICHTIGHEID - DADEN DIE DE MISDAAD OF HET 
WANBEDRIJF VERGEMAKKELIJKEN OF VOLTOOIEN - DIEFSTAL - TERUGHALEN VAN DE DADERS OP DE 
PLAATS VAN DE FEITEN - TOEPASSING

2º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL - DEELNEMING - MEDEPLICHTIGHEID - DADEN DIE 
DE MISDAAD OF HET WANBEDRIJF VERGEMAKKELIJKEN OF VOLTOOIEN - TERUGHALEN VAN DE DADERS 
OP DE PLAATS VAN DE FEITEN - TOEPASSING

1º en 2° Onder daden die de misdaad of het wanbedrijf vergemakkelijken of voltooien, in de 
zin van artikel 67, derde lid, Strafwetboek, moeten worden begrepen die handelingen  
waarbij  een  medeplichtige  in  voorafgaandelijk  overleg  met  de  daders,  deze  komt  
terughalen op de plaats der gepleegde feiten, ook al zijn de gestolen voorwerpen door  
andere medeplichtigen weggebracht; die handeling die de medeplichtige met kennis van 
zaken stelt, maakt immers deel uit van het plan waarbij de hoofddaders overgaan tot de 
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diefstal in de overtuiging dat zij nadien veilig de plaats van de feiten kunnen verlaten en 
aldus vergemakkelijkt de medeplichtige het plegen en de voltooiing van het misdrijf totdat  
de hoofddaders de plaats van de feiten hebben verlaten1.

(G. T. M. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0970.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 

Brussel, correctionele kamer, van 13 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest gehecht is, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel
2.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  67  Strafwetboek:  het  arrest 

oordeelt ten onrechte dat de eiser medeplichtig is aan een aantal diefstallen daar 
hij de daders is gaan terughalen op de plaats der feiten; dit is geen daad van straf-
bare deelneming als bedoeld in het voormelde artikel.

3. Artikel 67, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat als medeplichtige aan een 
misdaad of een wanbedrijf worden gestraft zij die buiten het geval van artikel 66, 
§3, met hun weten de dader of de daders hebben geholpen of bijgestaan in daden 
die  de  misdaad  of  het  wanbedrijf  hebben  voorbereid,  vergemakkelijkt  of 
voltooid.

4.  Onder  daden  die  de  misdaad  of  het  wanbedrijf  vergemakkelijken  of 
voltooien, moeten worden begrepen die handelingen waarbij een medeplichtige 
in voorafgaandelijk overleg met de daders deze komt terughalen op de plaats der 
gepleegde feiten, ook al zijn de gestolen voorwerpen door andere medeplichtigen 
weggebracht.  Die handeling die de medeplichtige met kennis van zaken stelt, 
maakt immers deel uit van het plan waarbij de hoofddaders overgaan tot de dief-
stal  in  de  overtuiging  dat  zij  nadien  veilig  de  plaats  van  de  feiten  kunnen 
verlaten.  Aldus vergemakkelijkt de medeplichtige het  plegen en de voltooiing 
van het misdrijf totdat de hoofddaders de plaats van de feiten hebben verlaten.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 

1 Zie Cass., 12 mei 2004, AR P.04.0672.F, AC, 2004, nr. 256. 
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 oktober 2009 – 2° Kamer  – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Vandevelde, Brussel.

Nr. 624

2° KAMER - 28 oktober 2009

DOUANE EN ACCIJNZEN - WET BETREFFENDE DE ALGEMENE REGELING VOOR 
ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN - OPEISBAARHEID - BESLAG - 
VERBEURDVERKLARING TEN GUNSTE VAN DE SCHATKIST - GEVOLG

Een veroordeling wegens een overtreding op basis van art. 39 van de wet van 10 juni 1997 
betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  maakt  een  einde  aan  de 
opeisbaarheid van de accijns, voor zover wordt vastgesteld dat de goederen effectief in  
beslag werden genomen of aan de Schatkist werden afgestaan1. (Artt. 39 en 42, Wet 10 
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0837.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 24 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering tegen de eerste twee verweerders
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  233 Communautair  Douanewetboek gaat  de douaneschuld 

die is ontstaan door het onregelmatig binnenbrengen van goederen, teniet indien 
die goederen bij het binnenbrengen in beslag worden genomen en op hetzelfde 
tijdstip of naderhand worden verbeurdverklaard.

In aansluiting op deze bepaling, bepaalt artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben 

1 Zie Cass., 5 juni 2007, AR P.06.0155.N, AC, 2007, nr 306.
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en het verkeer daarvan en de controles daarop, sinds zijn wijziging door artikel 
320  van  de  programmawet  van  22  december  2003,  dat  de  accijns  niet  meer 
opeisbaar  is op de producten die, naar aanleiding van de vaststelling van een 
overtreding  op  basis  van  artikel  39,  effectief  worden  in  beslag  genomen  en 
naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de Schat-
kist worden afgestaan.

Nadat het arrest de bvba Les Caves Beeckman veroordeelt om de niet gedecla-
reerde  wijnen en alcohol  andermaal  in  te  voeren of  de tegenwaarde  ervan  te 
betalen, beslist het dat deze veroordeling een einde maakt aan de opeisbaarheid 
van de door de verweerders op deze producten verschuldigde accijnsschuld.

Omdat het arrest niet vaststelt dat de goederen die de grondslag van de schuld 
uitmaken,  ofwel  effectief  in  beslag  zijn  genomen  en  naderhand  verbeurdver-
klaard,  ofwel aan de Schatkist werden afgestaan,  schendt het  arrest  het voor-
melde artikel 42.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 

rechtsvordering van de eiser tegen B. L. en de bvba Les Caves Beeckman.
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 eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en alle 

voormelde verweerders in een vierde van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

28 oktober 2009 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 625

2° KAMER - 28 oktober 2009

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE OF INFILTRATIE - SUBSIDIARITEIT - TOEZICHT DOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDINGSTELLING - NIETIGVERKLARING - OPDRACHT VAN HET HOF

De nietigverklaring van een bijzondere opsporingsmethode observatie of infiltratie, wegens 
miskenning  van  de  subsidiariteitsvoorwaarde,  veronderstelt  dat  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  de gewone opsporingsmethoden aanwijst  die volgens haar  ter  
beschikking  stonden van de magistraat,  waarmee hij  hetzelfde  resultaat  had kunnen  
boeken en die hij bijgevolg boven observatie of infiltratie had moeten verkiezen1.  (Art. 
235ter, Sv.)

1 Zie Cass., 21 april 2009, AR P.09.0353.F, AC, 2009, nr.265.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert de schending aan van artikel 47sexies, §2 en §3, Wetboek 

van Strafvordering. Het verwijt het arrest dat het de resultaten van een observatie 
nietig verklaart ofschoon, volgens de eiser, op grond van de vaststellingen van 
het arrest niet tot de aangevoerde nietigheid kan worden besloten.

Krachtens  artikel  47sexies,  §2,  eerste  lid,  Wetboek van Strafvordering,  kan 
observatie worden aangewend wanneer het onderzoek zulks vereist en de overige 
middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te 
brengen.

Artikel 47sexies, §3, bepaalt dat de machtiging de ernstige aanwijzingen van 
het strafbaar feit vermeldt (1°), de redenen waarom de observatie onontbeerlijk is 
(2°), de naam of de beschrijving van de geobserveerde personen, zaken, plaatsen 
of gebeurtenissen (3°), de wijze waarop aan de observatie uitvoering zal worden 
gegeven (4°), de periode van uitvoering (5°) en de naam en de hoedanigheid van 
de officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft over de operatie (6°).

Het proces-verbaal dat door de officier van gerechtelijke politie met toepassing 
van artikel  47septies,  §2,  derde lid,  wordt  opgemaakt,  moet alleen maar,  met 
verwijzing naar de machtiging tot observatie, de vermeldingen bevatten die in 
artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, zijn bedoeld.

Daaruit volgt dat de redenen waarom de procureur des Konings of de onder-
zoeksrechter  geoordeeld hebben dat  de gebruikelijke opsporingsmethoden niet 
volstonden, niet moeten worden vermeld in de machtiging die bij het vertrouwe-
lijk dossier is gevoegd en evenmin in het proces-verbaal dat ernaar verwijst.

De kamer van inbeschuldigingstelling ziet dus niet toe op de wettelijke subsi-
diariteitsvoorwaarde  door  de  redenen  te  onderzoeken  waarmee  de  voormelde 
machtiging op dat punt zou moeten zijn omkleed. Die controle die op alle aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde gegevens steunt, bestaat erin dat 
zij zich ervan vergewist of de opsporings- of onderzoeksmagistraat, afhankelijk 
van het voorwerp van het onderzoek, de geboekte resultaten,  de ondervonden 
moeilijkheden en de beschikbare middelen, heeft kunnen oordelen dat hij alleen 
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vooruitgang kon boeken bij het aan de dag brengen van de waarheid, door een 
beroep te doen op een bijzondere opsporingsmethode.

Nietigverklaring wegens miskenning van de subsidiariteitsvoorwaarde veron-
derstelt dus dat de kamer van inbeschuldigingstelling de gewone opsporingsme-
thoden  aanwijst  die  volgens  haar  ter  beschikking stonden  van  de  magistraat, 
waarmee hij hetzelfde resultaat had kunnen boeken en die hij bijgevolg boven 
observatie of infiltratie had moeten verkiezen.

Ofschoon  de  wetgever  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  inderdaad  de 
bevoegdheid toekent om, zo nodig, de door de opsporings- of onderzoeksmagi-
straat gedane keuze af te keuren, toch kan het onderzoeksgerecht die keuze niet 
veroordelen op grond van de subsidiariteit, zonder dat het de concrete redenen 
opgeeft die het Hof in staat stellen zijn controle uit te oefenen op de toepassing 
van deze wettelijke voorwaarde. 

Om de resultaten van de observatie nietig te verklaren, beperkt het arrest zich 
ertoe erop te wijzen, enerzijds, dat de onderzoeksrechter niet heeft gemotiveerd 
hoe  de  subsidiariteitsvoorwaarde  was  vervuld  en,  anderzijds,  dat  noch  het 
vertrouwelijk dossier noch het strafdossier "het mogelijk maken na te gaan of het 
subsidiariteitsbeginsel wel werd geëerbiedigd".

De eerste reden verantwoordt de beslissing niet naar recht omdat de door het 
bestreden arrest gezochte motivering niet bij wet is bepaald. De tweede reden 
verantwoordt haar evenmin naar recht. Enerzijds toont hij niet aan waarom de 
aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde stukken haar niet in staat 
hebben gesteld het toezicht uit te oefenen waartoe zij is gehouden. Anderzijds 
wijst hij niet de concrete reden aan waarom de door de onderzoeksrechter gedane 
keuze als onwettig werd beschouwd.

Het middel is in dit opzicht 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 Bergen, kamer van inbeschuldi-

ging-stelling, anders samengesteld.

28 oktober 2009 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht.

Nr. 626

1° KAMER - 29 oktober 2009
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1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - 
ONTEIGENING - BILLIJKE ONTEIGENINGSVERGOEDING - BEGRIP

2º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE ONTEIGENINGSVERGOEDING - 
BEGRIP - VERSCHULDIGDE BELASTING - MEERWAARDE - GEVOLG

3º BELASTING - ONTEIGENINGSVERGOEDING - VERBAND - GEVOLG

1º,  2°  en 3°  Om billijk  te  zijn,  moet  de onteigeningsvergoeding even groot zijn  als  het 
bedrag dat  moet  betaald  worden om zich  een onroerend  goed aan te  schaffen  van 
dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet1;  de veschuldigde 
belasting  op  de  onteigeningsvergoeding  staat  in  oorzakelijk  verband  met  de 
onteigening2 ; indien de onteigeningsvergoeding als gedwongen meerwaarde in hoofde  
van de onteigende wordt belast,  moet die vergoeding worden verhoogd met de erop 
verschuldigde belasting teneinde de onteigende toe te laten een gelijkwaardig goed aan 
te kopen. (Art. 16, Gw. 1994)

(SANKT ANTONIO nv T. STAD LEUVEN)

ARREST

(AR C.08.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede middel 
Gronden van niet-ontvankelijkheid
(...)
Middel
7. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en 

voorafgaande  schadeloosstelling  ten  algemenen  nutte  van  zijn  eigendom  kan 
worden ontzet.

Om billijk  te  zijn,  moet  de onteigeningsvergoeding  even  groot  zijn  als  het 
bedrag dat moet betaald worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van 
dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet. 

1 Cass., 24 april 1980, AC, 1979-80, nr. 541.
2 Zie Cass., 31 jan. 2008, AR C.06.0250.N, AC, 2008, nr. 76
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De verschuldigde belasting op de onteigeningsvergoeding staat in oorzakelijk 
verband met de onteigening.

Indien de onteigeningsvergoeding als gedwongen meerwaarde in hoofde van 
de onteigende wordt belast, moet die vergoeding worden verhoogd met de erop 
verschuldigde belasting teneinde de onteigende toe te  laten een gelijkwaardig 
goed aan te kopen.

8. Het arrest dat niet onderzoekt of de onteigende belasting verschuldigd is op 
de naar aanleiding van de onteigening gerealiseerde gedwongen meerwaarde en 
beslist dat de "gebeurlijke belasting" niet het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg 
is van de onteigening en derhalve geen vergoedbare schade uitmaakt, schendt 
artikel 16 van de Grondwet.

Het middel is gegrond. 
Derde middel
(...) 
Vierde middel
(...)
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 aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

29 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 627

1° KAMER - 29 oktober 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN ARTIKELEN - AANGEVOERDE GRIEF - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN 
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN 
ARTIKELEN - AANGEVOERDE GRIEF - ONTVANKELIJKHEID

3º BETALING - VERGOEDING VAN HANDELSTRANSACTIES - WET BETALINGSACHTERSTAND - DOEL 
- TOEPASSINGSGEBIED

4º HANDELSPRAKTIJKEN - VERGOEDING VAN HANDELSTRANSACTIES - WET 
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BETALINGSACHTERSTAND - DOEL - TOEPASSINGSGEBIED

5º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - 
UITWINNINGSVERGOEDING - DRAAGWIJDTE - WET BETALINGSACHTERSTAND - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Aan de verplichting om in het verzoekschrift tot cassatie de wettelijke bepalingen  
te  vermelden  waarvan  de  schending  wordt  aangevoerd,  is  voldaan  wanneer  de  als  
geschonden aangewezen wetsbepalingen slaan op de aangevoerde grief1.  (Art.  1080, 
Ger.W.)

3º  en  4°  De  wet  betreffende  de  bestrijding  van  de  betalingsachterstand  bij  
handelstransacties  beoogt  de  achterstand  tegen  te  gaan  van  contractuele  
betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten;  
de  bepalingen ervan zijn  derhalve  niet  van toepassing  op betalingsverplichtingen die 
strekken  tot  vergoeding  van  schade  wegens  de  ontbinding  of  de  beëindiging  van  
overeenkomsten die  dergelijke  transacties  tot  voorwerp  hebben.  (Artt.  2.1  en  3,  Wet 
Betalingsachterstand)

5º De in de artikelen 20 en 21 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies van cliënteel te compenseren en 
heeft derhalve een vergoedend karakter; de uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd  
aan de handelsagent na de beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet 
onderworpen aan de dwingende bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de  
betalingsachterstand  bij  handelstransacties.  (Artt.  20,  eerste  lid,  en  21,  Wet 
handelsagentuurovereenkomst)

(ARGENTA SPAARBANK nv e.a. T. B.)

ARREST

(AR C.08.0448.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2.1 en 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren in het bestreden eindarrest het incidenteel beroep van de 

verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, trekken de uitspraak over de vordering 
van  de verweerder  aan zich,  verklaren  deze vordering  van  de verweerder  grotendeels 
gegrond en veroordelen dienvolgens eiseressen tot betaling van onder meer de verwijlin-
teresten aan de referentie-interestvoet in de zin van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransac-

1 Zie Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België, 2008, Hoofdstuk II - Belangrijke arresten van 
het  Hof,  Afdeling  6  -  Uitspraken  in  gerechtelijk  recht,  §1.  Ontvankelijkheid  van  het 
cassatiemiddel, 127, B., betreffende Cass., 19 dec. 2008, voltallige zitting, AR C.07.0281.N, AC, 
2008 nr. 746, met concl. O.M.
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ties op de som van 25.198,96 euro (het aan de verweerder nog verschuldigde saldo van de 
uitwinningsvergoeding)  vanaf  31  juli  2005  tot  de  datum  van  de  effectieve  betaling, 
alsmede op de som van 128.505,03 euro (de aan de verweerder reeds betaalde uitwin-
ningsvergoeding) vanaf 31 juli 2005 tot 18 november 2005.

De appelrechters gaan daartoe ervan uit dat een uitwinningsvergoeding, waardoor de 
agent vergoed wordt voor het aanbrengen of terugleveren van het door hem opgebouwde 
cliënteel aan de principaal, als een 'handelstransactie' in de zin van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - zijnde 
een  transactie  die  leidt  tot  het  leveren  van  (roerende  of  onroerende)  goederen  of  het 
verrichten  van diensten tegen  vergoeding - dient  gekwalificeerd  te worden,  en nemen 
bijgevolg aan dat deze wet ratione materiae toepasselijk is.

Op grond  daarvan  kennen  de  appelrechters  uiteindelijk  aan  verweerder  op  de  hem 
toekomende uitwinningsvergoeding verwijlinteresten aan de referentieinterestvoet in de 
zin van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
de betalingsachterstand bij handelstransacties toe.

Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven:
"4.  Over  de  toepassing  van  de  wet  betalingsachterstand  en  de  gevorderde 

interesten/invorderingskosten/advocatenkosten/gerechtskosten.
4.1. (De verweerder) stelt incidenteel beroep in wat betreft de toepasselijkheid van de 

wet  betreffende  de betalingsachterstand  (zowel  wat  de interesten als  de  invorderings-
kosten betreft). Minstens dienen volgens hem de wettelijke vergoedende interesten vanaf 
datum van ingebrekestelling van 1 juli 2005 (en niet vanaf 5 augustus 2005) toegekend te 
worden evenals de kosten van de raadsman op grond van het (arrest van het Hof van 
Cassatie van) 2 september 2004, minstens op basis van het KB van 26 oktober 2007.

4.2. De eerste rechter oordeelde dat nu artikel 3 van de wet van 2 augustus 2002 betref-
fende de betalingsachterstand bij handelstransacties enkel van toepassing is op betalingen 
tot vergoeding van handelstransacties en de uitwinningsvergoeding niet voortvloeit uit een 
handelstransactie maar uit de wet, deze wet ratione materiae niet van toepassing is.

Anders dan de eerste rechter is het  (hof van beroep) van oordeel dat de wet  van 2 
augustus 2002 ratione materiae toepasselijk is: een uitwinningsvergoeding dient als een 
handelstransactie in de zin van de wet van 2 augustus 2002 gekwalificeerd te worden. 
Alle transacties die leiden tot het leveren van (roerende of onroerende) goederen of het 
verrichten van diensten tegen vergoeding zijn handelstransacties in de zin van de wet. 
Door een uitwinningsvergoeding wordt de agent vergoed voor het aanbrengen (of terugle-
veren) van het door hem opgebouwde cliënteel aan de principaal, zodat de wet materieel 
van toepassing is.

4.3. Aan (de verweerder) worden derhalve verwijlinteresten aan de referentieinterest-
voet in de zin van artikel 4 en 5 van de wet van 2 augustus 2002 toegekend vanaf 30 
dagen na de datum van ingebrekestelling van 1 juli 2005, zijnde 31 juli 2005, en derhalve 
niet vanaf de datum van 5 augustus 2005 zoals door de eerste rechter geoordeeld werd. 
Wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de 30 dagen na de wettelijke betalingstermijn, 
dan zijn  van  rechtswege  en zonder  ingebrekestelling  interesten verschuldigd  vanaf  de 
daarop volgende dag. De wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangst 
door de schuldenaar van een factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling."

Grieven
Naar luid van artikel 2.1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 

de  betalingsachterstand  bij  handelstransacties  wordt  voor  de  toepassing  van  deze  wet 
onder "handelstransactie" verstaan: een transactie tussen ondernemingen of tussen onder-
nemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren 
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van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.
Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is deze wet van toepassing 
op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.

De appelrechters kennen te dezen op de aan verweerder verschuldigde uitwinningsver-
goeding verwijlinteresten aan de referentie-interestvoet in de zin van artikel 4 en 5 van de 
wet  van  2  augustus  2002  betreffende  de  bestrijding  van  de  betalingsachterstand  bij 
handelstransacties toe op grond van het motief dat een uitwinningsvergoeding, waardoor 
de agent  vergoed wordt  voor  het aanbrengen of terugleveren  van het door hem opge-
bouwde cliënteel aan de principaal, als een 'handelstransactie' in de zin van de wet van 2 
augustus 2002 dient gekwalificeerd te worden, zodat deze wet ratione materiae toepasse-
lijk is. 

Door een uitwinningsvergoeding, welke zij omschrijven als een (wettelijke) vergoeding 
waardoor "de agent vergoed (wordt) voor het aanbrengen (of terugleveren) van het door 
hem opgebouwde  cliënteel  aan de principal" te kwalificeren als een handelstransactie, 
kennen de appelrechters evenwel een al te ruime draagwijdte toe aan het begrip "handels-
transactie" in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, nu dit wettelijk begrip krachtens de omschrij-
ving ervan in artikel 2.1 van deze wet beperkt blijft tot een "transactie", in de betekenis 
van een "overeenkomst",  die leidt tot "het  leveren van goederen en het verrichten van 
diensten tegen betaling".

Door aan te nemen dat de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties ratione materiae toepasselijk is op de betaling 
van een uitwinningsvergoeding, gaan de appelrechters er bovendien aan voorbij dat deze 
wet,  behoudens  conventionele  afwijking,  niet  van  toepassing  is  op  andere  geldelijke 
verplichtingen die voortvloeien uit handelstransacties dan de betaling van de prijs met 
betrekking tot het voorwerp van de transactie, zodat de betaling van een schadeloosstel-
ling, zoals een uitwinningsvergoeding voor een handelsagent, buiten het toepassingsge-
bied van deze wet valt.

In zoverre de veroordeling van eiseressen tot betaling van verwijlinteresten in de zin 
van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij  handelstransacties op de aan verweerder  verschuldigde uitwin-
ningsvergoeding aldus steunt op een miskenning van zowel de draagwijdte van het begrip 
"handelstransactie" in de zin van deze wet als van het toepassingsgebied ratione materiae 
van voormelde wet, is deze beslissing dan ook niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 2.1 en 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerder werpt op dat het middel onontvankelijk is, nu het nalaat de 

schending in te roepen van de artikelen 4 van 5 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende  de  bestrijding  van  de  betalingsachterstand  bij  handelstransacties 
(hierna: Wet Betalingsachterstand), hetgeen volgens de verweerder noodzakelijk 
was om tot cassatie van de beslissing inzake het recht op verwijlintresten tegen 
de vermeerderde referentie-interest te kunnen besluiten.

2. Het middel komt op tegen de beslissing van de appelrechters dat de uitwin-
ningsvergoeding die de verweerder vordert als een handelstransactie in de zin 
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van de Wet Betalingsachterstand dient te worden gekwalificeerd zodat die wet 
ratione materiae van toepassing is.

3.  De als  geschonden aangewezen  artikelen  2.1 en 3 van  voornoemde wet 
slaan op de aangevoerde grief, zodat aan het vereiste van artikel 1080 van het 
Gerechtelijk Wetboek is voldaan.

De grond van niet-ontvankelijkheid k an niet worden aangenomen.
Middel
4. Luidens artikel 3 van de Wet Betalingsachterstand is deze wet van toepas-

sing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.
In  artikel  2.1  van  dezelfde  wet  wordt  het  begrip  "handelstransactie" 

omschreven als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen 
en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren 
van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Deze wet beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele betalingsver-
plichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten. De 
bepalingen ervan zijn derhalve niet van toepassing op betalingsverplichtingen die 
strekken tot vergoeding van schade wegens de ontbinding of de beëindiging van 
overeenkomsten die dergelijke transacties tot voorwerp hebben.

5. Krachtens artikel 20, eerste lid, Handelsagentuurwet heeft de handelsagent 
na  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  recht  op  een  uitwinningsvergoeding 
wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de 
zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de 
principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren.

Artikel 21 van deze wet bepaalt dat in geval de handelsagent recht heeft op de 
uitwinningsvergoeding en het bedrag van deze vergoeding de werkelijk geleden 
schade niet volledig vergoedt, de handelsagent, mits hij de werkelijke omvang 
van de beweerde schade bewijst, boven deze vergoeding schadeloosstelling kan 
verkrijgen ten belope van het verschil tussen het bedrag van de werkelijk geleden 
schade en het bedrag van die vergoeding.

De in deze artikelen bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies 
van cliënteel te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter.

6. De uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd aan de handelsagent na 
de beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet onderworpen aan 
de dwingende bepalingen van de Wet Betalingsachterstand.

7.  Door  te  oordelen  dat  de  Wet  Betalingsachterstand  toepasselijk  is  op  de 
uitwinningsvergoeding van de handelsagent, schendt het arrest de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseressen veroordeelt tot beta-

ling van de verwijlinterest aan de vermeerderde referentie-interestvoet vanaf 31 
juli 2005 tot 18 november 2005 op de som van 128.505,03 euro en uitspraak doet 
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omtrent 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 Gent.

29 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 628

1° KAMER - 29 oktober 2009

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 173 
- GEMEENTE - HEFFING DIE (NIET) ALS RETRIBUTIE KAN WORDEN BESCHOUWD - AARD - 
INVORDERING - WIJZE

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - HEFFING DIE (NIET) ALS RETRIBUTIE KAN WORDEN 
BESCHOUWD - AARD - INVORDERING - WIJZE

3º RETRIBUTIE - GEMEENTE - HEFFING DIE (NIET) ALS RETRIBUTIE KAN WORDEN BESCHOUWD - 
AARD - INVORDERING - WIJZE

1º, 2° en 3° Uit de bepalingen van de artikelen 170, §4, en 173 van de Grondwet volgt dat 
een  door  de  gemeente  opgelegde  heffing  die  niet  als  een  retributie  kan  worden  
beschouwd, als een belasting moet worden aangemerkt en dus ook overeenkomstig de 
vormen  bepaald  voor  de  invorderingen  van  belastingen  moet  geïnd  worden;  uit  die  
bepalingen volgt daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde heffing die als  
retributie  kan  worden  beschouwd,  moet  worden  geïnd  overeenkomstig  de  vormen 
bepaald voor de invordering van belastingen. (Artt. 170, §4, en 173, Gw. 1994)

(STAD GENT T. L.)

ARREST

(AR C.08.0608.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 december 2007 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
1.  Voor de feitenrechter  werd niet  betwist  dat  de heffing waarvan  betaling 

werd gevorderd, in overeenstemming met wat de eiseres voorhield, een retributie 
is.

2. Artikel 170, §4, van de Grondwet bepaalt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd 
dan door een beslissing van hun raad.

Overeenkomstig artikel 173 van de Grondwet kan, behalve voor de provincies, 
de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, 
het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, van de burgers geen retributie 
worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeen-
schap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

3. Uit deze bepalingen volgt dat een door de gemeente opgelegde heffing die 
niet  als  een retributie kan worden beschouwd,  als een belasting moet worden 
aangemerkt  en dus ook overeenkomstig de vormen bepaald voor de invorde-
ringen van belastingen moet geïnd worden.

Uit die bepalingen volgt daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde 
heffing die als een retributie kan worden beschouwd, moet worden geïnd over-
eenkomstig de vormen bepaald voor de invordering van belastingen.

4.  Het  bestreden  vonnis  beslist  dat  de  retributie  waarvan  betaling  wordt 
gevraagd alleen kan worden gevorderd op de wijze waarop belastingen worden 
ingevorderd, meer bepaald door inkohiering overeenkomstig artikel 3 van de wet 
van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van provincie- 
en gemeentebelastingen.

Door  aldus  te  oordelen,  schendt  het  bestreden  vonnis  de  in  het  onderdeel 
aangewezen wettelijke bepalingen.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Vredegerecht te Gent, tweede kanton.

29 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Lefèbvre.
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Nr. 629

1° KAMER - 30 oktober 2009

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - LANDBOUWEXPLOITATIE - 
OCCASIONELE EXPLOITATIE - GEVOLG

De zelfs occasionele exploitatie van onroerende goederen met het oog op de voortbrenging 
van  landbouwproducten  die  in  hoofdzaak  bestemd  zijn  voor  de  verkoop,  valt  onder  
toepassing van boek III, titel VIII, hoofdstuk III, afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek.  
(Art. 1, eerste lid, 1°, Pachtwet)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0116.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 oktober 2007 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3, 2°, van de wet van 4 november 1969 houdende de regels betref-

fende de pacht in het bijzonder;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de eiser met ingang van 1 november 1993 landpachter 

is om alle redenen die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en meer bepaald 
om de volgende redenen:

"Ook  al  vermeldt  de  overeenkomst  dat  'de  ondertekenende  partijen  uitdrukkelijk 
verklaren dat deze overeenkomst niet onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 7 
november  1988  op  de  landpacht',  kan  dit  beding  niet  worden  aanvaard,  daar  (de 
verweerder) de wettigheid ervan betwist;

De bovenstaande overwegingen moeten in acht genomen worden, ook al was de land-
bouw niet 'het hoofdberoep' van (de verweerder) toen hij het goed in bezit nam; het feit 
dat hij schreef het pachtgoed 'voor zijn ontspanning' te exploiteren betekent gewoon dat 
hij 'occasioneel' landbouwer was, wat de wet toelaat;

(De eerste eiseres) was trouwens van de toestand op de hoogte aangezien zij zelf in 
haar  syntheseconclusie  in  hoger  beroep  het  volgende  schrijft:  "Overwegende  dat  die 
uitsluiting gegrond was op het vaststaande en door (de verweerder) erkende feit dat hij 
niet alleen geen landbouwer was maar zich daarenboven voorgesteld had als bediende";

(De eerste eiseres) wist dus maar al te goed dat haar goed door een landbouwer 'occasi-
oneel' geëxploiteerd zou worden; is het bovendien denkbaar (dat zij) de exploitatie van 
haar goed zou hebben toevertrouwd aan een derde, niet-landbouwer, nu blijkt dat het hier 
een  stuk  grond  betreft  van  wel  meer  dan  zes  hectare  groot  en  dat  de  exploitant  de 
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verplichting heeft te bemesten en te besproeien, met bovendien de overdachten van een 
suikerbietenquota?

Hier kon geen sprake zijn van tuinwerkzaamheden;
Overigens doelt de pachtwet op de goederen die 'in hoofdzaak bestemd zijn' voor een 

landbouwbedrijf;  zulks  betekent  dat  het  betrokken  goed  'hoofdzakelijk'  moet  worden 
geëxploiteerd als een 'landbouwentiteit', wat te dezen uiteraard het geval is; (...);

De  wet  zegt  niet  dat  de  exploitant  landbouw  'als  hoofdberoep'  moet  hebben;  zij 
aanvaardt daarentegen het begrip 'occasionele' landbouwer (cf. bv. artikel 12, tweede lid, 
van de wet);

De conclusie ligt voor de hand dat (de verweerder) door de pachtwet wordt beschermd 
en dat hij het landgoed pacht met ingang van 1 november 1993;

De door (de eerste eiseres) aangevoerde gegevens in feite en in rechte, zoals bijvoor-
beeld het gebruik van vage of niet passende bewoordingen in sommige brieven (van de 
verweerder) en van haarzelf hoeven dus niet in aanmerking te worden genomen".

Grieven
In de door haar regelmatig neergelegde conclusie betwistte de eerste eiseres niet dat de 

producten van de litigieuze grond hoofdzakelijk voor de verkoop bestemd waren maar 
betoogde zij dat de verweerder, toen hij in het genot van het goed trad, geen landbouwer 
maar voltijds bediende was, zich als zodanig had voorgesteld, dat statuut had opgeëist en 
zijn wens te kennen gegeven had om de grond als 'hobby' of, zoals hij zelf zegt 'voor zijn 
ontspanning', te exploiteren. De eerste eiseres betoogde voorts dat de partijen in de loop 
van de pachttijd geen akkoord hadden bereikt over de wijziging van de bestemming van 
het goed maar juist het tegendeel waren overeengekomen, namelijk om het oorspronkelijk 
akkoord te behouden. De eerste eiseres betwistte aldus dat het goed verpacht was om voor 
beroepsdoeleinden te worden geëxploiteerd.

Krachtens artikel 1 van de wet op de landpacht is dat artikel  van toepassing op "de 
pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij 
krachtens  een  overeenkomst  van  partijen  in  de  loop  van  de  pachttijd,  hoofdzakelijk 
gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf (...). Onder 'landbouwbedrijf' wordt verstaan de 
bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van 
landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop".

Het  begrip  'landbouwexploitatie'  veronderstelt  aldus  niet  alleen  dat  de  producten 
bestemd zijn voor de verkoop maar ook dat het goed voor bedrijfsdoeleinden wordt geëx-
ploiteerd,  ook  al  kunnen  de  beroepswerkzaamheden  occasioneel  worden  verricht.  Het 
staat aan de feitenrechter om overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de wet op de land-
pacht na te gaan of het goed bij de ingenottreding van de pachter, voor bedrijfsdoeleinden 
werd geëxploiteerd dan wel of de partijen dienaangaande een akkoord hebben gesloten in 
de loop van de pachttijd.

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt geen enkel gegeven vast, zoals de aansluiting bij een sociale 

verzekeringskas  voor  zelfstandigen,  een BTW-nummer  of belastingaangiften van land-
bouwinkomsten, waaruit kan worden afgeleid dat de verweerder bij de ingenottreding het 
beroep van landbouwer 'occasioneel' uitoefende.

Het beperkt zich tot de vermelding dat "het feit dat (de verweerder) schrijft het pacht-
goed 'voor zijn ontspanning' te exploiteren, gewoon betekent dat hij 'occasioneel' land-
bouwer was, wat de wet toelaat", "dat het hier een stuk grond betreft van wel meer dan zes 
hectare groot en dat de exploitant de verplichting heeft te bemesten, en te sproeien, met 
bovendien de overdracht van een suikerbietenquota", dat uit die gegevens niet kan worden 
afgeleid dat de verweerder het beroep van landbouwer uitoefende en derhalve 'een land-
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bouwbedrijf' exploiteerde in de zin van artikel 1 van de wet op de landpacht (schending 
van de artikelen 1 en 3, 2°, van de wet op de landpacht en, voor zoveel nodig, miskenning 
van het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, vervat in de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Op zijn minst is het bestreden vonnis dat het Hof niet in staat stelt de wettigheid van 
zijn beslissing te toetsen aan artikel 1 van de wet op de landpacht, niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
I. In zoverre het cassatieberoep wordt ingesteld door de eisers sub 2 tot 4:
Het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerder tegen het cassatie-

beroep  aangevoerd:  de  eisers  sub 2  tot  4  waren  geen  partij  bij  de  bestreden 
beslissing :

De eisers sub 2 tot 4 waren geen partij bij het bestreden vonnis.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
II. In zoverre het cassatieberoep is ingesteld door de eiseres sub 1:
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1, eerste lid, 1°, van de wet van 4 november 1969, die afde-

ling 3 vormt van hoofdstuk II,  boek III,  titel VIII,  van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, zijn de bepalingen van 
deze afdeling van toepassing op de pacht van onroerende goederen die, hetzij 
vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van 
partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn land-
bouwbedrijf,  met uitsluiting van de bosbouw. Onder "landbouwbedrijf"  wordt 
verstaan  de  exploitatie  van  onroerende  goederen  met  het  oog  op  het  voort-
brengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de partijen op 12 november 1993 voor de 
duur van één jaar een "teeltovereenkomst" hebben gesloten waarin de eiseres sub 
1 grond ter beschikking gesteld heeft van de verweerder die zich ertoe verbonden 
heeft deze te bewerken en daarop alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden 
uit  te  voeren,  en  dat  de  verweerder  na  het  verstrijken  van  de  contractueel 
bedongen termijn van één jaar in het goed gelaten werd, vermeldt dat die over-
eenkomst "niet voldoet aan het vereiste van artikel 2, 2°, van de wet op de land-
pacht", dat "het feit (dat de verweerder) schrijft het pachtgoed 'voor zijn ontspan-
ning' te exploiteren gewoon betekent dat hij 'occasioneel' landbouwer was, wat 
de wet toelaat", en dat het ondenkbaar is dat de eiseres sub 1 "de exploitatie van 
haar goed zou hebben toevertrouwd aan een derde, niet-landbouwer, nu blijkt dat 
het hier een stuk grond betreft van wel meer dan zes hectare groot, en dat de 
exploitant de verplichting heeft  te bemesten en te sproeien, met bovendien de 
overdracht van een suikerbietenquota", waardoor "hier van tuinactiviteiten geen 
sprake kon zijn".

Het bestreden vonnis dat niet diende na te gaan of de verweerder de sociale en 
fiscale verplichtingen voor landbouwers was nagekomen, heeft op grond van de 
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bovenstaande vermeldingen wettig kunnen beslissen dat hij bij zijn ingenottre-
ding het litigieuze stuk grond occasioneel als landbouwer exploiteerde en dat de 
eiseres sub 1 dat maar al te goed wist.

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

30 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Foriers.

Nr. 630

1° KAMER - 30 oktober 2009

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

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE BEOORDELING - HOF VAN CASSATIE - 
TOEZICHT

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

1º Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

2º  Hoewel  de  feitenrechter  de  feiten  waaruit  hij  het  gebrek  van  de  zaak  afleidt  op  
onaantastbare wijze beoordeelt, gaat het Hof evenwel na of de rechter die beslissing  
wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

3º Het gebrek van de zaak moet in concreto worden beoordeeld2. (Art. 1384, eerste lid, 
B.W.)

(WAALS GEWEST T. KAZAN bvba e.a. )

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0353.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 28 februari  2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.

1 Cass., 29 sept. 2006, AR C.04.0427.N-C.05.0192.N, AC, 2006, nr 449.
2  Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, AC, 2005, nr 55.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken.

Hoewel de feitenrechter de feiten waaruit hij het gebrek van de zaak afleidt op 
onaantastbare wijze vaststelt, gaat het Hof echter na of de rechter die beslissing 
wettig uit zijn vaststellingen heeft kunnen afleiden. 

Het gebrek van de zaak moet in concreto worden beoordeeld.
Het bestreden arrest vermeldt dat "om het gebrek van de Maas te beoordelen, 

ervan moet worden uitgegaan dat een waterweg per definitie vrij moet zijn van 
elk obstakel of van elk extrinsiek element dat de normale scheepvaart  belem-
mert" en dat de eiseres "aanvoert dat de Maas de dag van de feiten gezwollen 
was,  dat  die  toestand de kenmerken  van de stroom wijzigt,  meer bepaald  de 
grootte en de aard van de voorwerpen die erop kunnen drijven en dat aldus het 
feit dat er tal van stukken hout dreven geen abnormaal kenmerk van de stroom 
vormde".

Het arrest beslist vervolgens dat ,"zodra de scheepvaart op de stroom toege-
staan was, deze geacht werd vrij te zijn van elk obstakel of van elk element dat 
de normale scheepvaart belemmert" en dat "de aanwezigheid van een stuk hout 
dat de boot van de eerste verweerster heeft beschadigd in de Maas, opengesteld 
naar de scheepvaart, derhalve een abnormaal kenmerk van de stroom is en als 
een gebrek in de zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek moet worden 
beschouwd".

Aldus beoordeelt het arrest het gebrek van de Maas in concreto en beslist het 
wettig dat de aanwezigheid van het stuk hout dat de schade heeft veroorzaakt, 
een gebrek van de stroom vormde.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
In zoverre het onderdeel  kritiek uit op de onaantastbare beoordeling van de 

appelrechters, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige en op grond van de vaststellingen en overwegingen van het 

arrest die in het antwoord op het eerste onderdeel zijn weergegeven, hebben de 
appelrechters wettig kunnen beslissen dat de Maas door een gebrek was aange-
tast.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Bastelé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

Nr. 631

1° KAMER - 30 oktober 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - VERMELDINGEN - VEREISTEN - 
GEVOLGEN

De beslissing is niet naar recht verantwoord wanneer zij de nietigheid van een aanslag  
enkel  hieruit  afleidt  dat  het  wijzigingsbericht  de  omstandigheid  niet  vermeldt  die  
aanleiding  geeft  tot  de  toepassing  van  artikel  358  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen 1992, aangezien het voor de toepassing van artikel 346 van dat  
wetboek volstaat dat de belastingplichtige in staat gesteld wordt de gegevens en redenen 
na te gaan en te betwisten die de administratie aanvoert en die naar haar oordeel de 
wijzigingen die zij zinnens is aan te brengen, verantwoorden, en noch voormeld artikel  
346 noch voormeld artikel 358 vereisen dat dit wijzigingsbericht noodzakelijk de hoger 
aangegeven vermelding moet bevatten1. (Artt. 346 en 358, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. D. A., V.A.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de  artikelen  339,  eerste  lid,  346,  eerste  lid,  en  voor  zoveel  nodig,  358  van  het 

Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992,  zoals  zij  van  toepassing  waren  op  het 
aanslagjaar 2000, alsook het beginsel dat de aanslagtermijnen van openbare orde zijn.

Aangevochten beslissingen

1 Zie concl. O.M., Pas., 2009, nr. 631. 
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Het hof van beroep stelt het volgende vast:
"Het  staat  vast  dat  de  controle  der  directe  belastingen  Doornik  4  bij  aangetekend 

schrijven van 11 december 2002 de (verweerders), met toepassing van artikel 333, derde 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 vooraf kennis gegeven heeft van 
twee aanwijzingen van belastingontduiking die hij beweert  te hebben gevonden bij een 
belastingcontrole van de nv. La Mouette, teneinde aanvullende onderzoekingen te kunnen 
verrichten en, eventueel, een aanslag vast  te stellen binnen de aanvullende termijn van 
twee jaar als bepaald in artikel 354, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992;

Zoals de eerste rechter op oordeelkundige wijze heeft beslist bestonden de aangevoerde 
aanwijzingen van belastingontduiking niet zozeer hierin dat de nv. La Mouette de kosten 
voor seminaries en verplaatsingen ten laste genomen had, hoewel (de verweerster) deze 
persoonlijk moest dragen gedurende de jaren 1998 tot 2001 dan wel in de niet-aangifte 
van voordelen van alle aard die door deze tenlasteneming verkregen zijn;

Op die voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking is geen 
enkel daadwerkelijk aanvullend onderzoek gevolgd;

Met toepassing van artikel  346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
zond de controle der directe belastingen Doornik 4 op 16 december 2002 de (verweerders) 
een bericht toe tot wijziging van de aangifte voor het aanslagjaar 2000 waarin zij voor-
stelde de inkomsten en andere gegevens die op regelmatige wijze waren aangegeven, als 
volgt te wijzigen:

- voordelen van alle aard 34.986 frank;
- diverse inkomsten 39.282.493 frank;
Dat  wijzigingsbericht  preciseert  nergens  de termijn  waarbinnen  de belastingadmini-

stratie de belasting wil vaststellen: noch de buitengewone termijn (artikel 354, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) noch de bijzondere termijn (in één 
van de gevallen, opgesomd in artikel 358 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992) worden gepreciseerd;

De bijlagen 1 tot 3 bij dat bericht omschrijven nauwkeurig de onregelmatigheden die 
zijn begaan bij de inbreng en de quasi-inbreng in de nv La Mouette, zonder echter te 
preciseren dat het hier overtredingen betreft van de bepalingen van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die gepleegd zijn 
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden;

Het bericht tot wijziging van de aangifte van 16 december 2002 preciseert niet dat de 
belasting die op het bedrag van 34.986 frank wordt geheven betrekking heeft op een voor-
deel  van  alle  aard  dat  erin  bestaat  dat  de  nv  La  Mouette  kosten  voor  seminaries  en 
verplaatsingen in het jaar 1999 op haar genomen heeft, en dat de niet-aangifte hiervan is 
geschied met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden".

Daarna oordeelt het hof van beroep het volgende:
"Het staat aan de belastingadministratie het bedrieglijk opzet van de belastingplichtige 

te bewijzen als zij gebruik wil maken van de aanslagtermijn van 5 jaar, bepaald in artikel 
354, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

Wat dat betreft echter kan dat bedrieglijk opzet niet worden afgeleid uit het feit alleen 
dat een, zelfs aanzienlijk, bedrag niet werd aangegeven (Cass., 3 januari 1997, FJF, 1999, 
nr. 49) of - a contrario - dat een aanzienlijke last werd afgetrokken;

Bedrieglijk opzet veronderstelt een voldoende bewezen strafbaar opzet waarbij gehan-
deld werd met het kennelijk doel de juiste heffing van de belasting te ontduiken (Gent, 29 
januari 1982, RGF, 1982, p. 101; Brussel, 31 maart 1987, JDF, 1987, p. 359); 
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De litigieuze voordelen bestaan in kosten voor een HST-abonnement (30.218 frank) dat 
(de verweerster)  genomen heeft  om een yoga-opleiding te volgen,  alsook in de in het 
kader hiervan gemaakte representatiekosten (4.768 frank);

Het kan niet worden betwist dat yogabeoefening behoort tot het maatschappelijk doel 
van de nv La Mouette en dat de (verweerders) wel degelijk met die activiteiten inkomsten 
hebben verkregen die belastbaar zijn ten name van die rechtspersoon;

In de veronderstelling dat de (verweerders) uit dien hoofde een voordeel van alle aard 
hadden moeten aangeven, kon om die reden die inbreuk op het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992, bij  ontstentenis van bijzonder opzet,  niet als belastingontduiking 
worden aangemerkt;

Gelet op de omstandigheden van de zaak heeft de niet-aangifte van een voordeel van 
alle aard, gesteld dat ze onregelmatig was, niet tot gevolg dat een inbreuk op de belas-
tingwet een strafbaar feit wordt dat gepleegd is met bedrieglijk opzet of met het oogmerk 
de belangen van de Schatkist te schaden, als de administratie niet het bewijs levert van de 
bijzondere omstandigheden waaruit dat bedrieglijk opzet blijkt;

Het bericht tot wijziging van de litigieuze aangifte maakt geen melding van de omstan-
digheid die geleid heeft tot de toepassing van artikel 358 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen, zodat de litigieuze aanslag, zo ze gegrond is op die bijzondere termijn, 
nietig is wegens niet-motivering van het wijzigingsbericht",

Het hof beslist bijgevolg "het beroepen vonnis te bevestigen", dat "de ten name van de 
(verweerders)  vastgestelde  aanslag in de personenbelasting,  referentie  Gemeente  Pecq, 
aanslagjaar 2000, artikel 382.541 "nietig verklaard had" op grond "dat de fiscale toestand 
van (de verweerders in cassatie) voor het aanslagjaar 2000 aan de hand van de onderzoe-
kingen die op grond van de voormelde kennisgeving van aanwijzingen van belastingont-
duiking waren verricht, niet meer kon worden nagegaan en trouwens op het ogenblik dat 
de (eiseres in cassatie) de litigieuze aanslag voor dat aanslagjaar wilde vaststellen ook niet 
meer gewijzigd kon worden op grond van artikel 354 van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen".

Grief
Artikel 339, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 

"de aangifte wordt onderzocht en de aanslag wordt gevestigd door de administratie der 
directe  belastingen.  Deze  neemt  als  belastinggrondslag  de  aangegeven  inkomsten  en 
andere gegevens, tenzij zij die onjuist bevindt". Artikel 346, eerste lid, van het Wetboek 
van  de Inkomstenbelastingen  1992 bepaalt  dat,  "de  administratie,  indien ze  meent  de 
netto-inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft 
vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 
tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk 
heeft erkend, hem bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt van de inkomsten en 
andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aange-
geven of schriftelijk erkend, en de redenen vermeldt die naar haar oordeel de wijziging 
rechtvaardigen".

Zowel uit de tekst zelf van die bepalingen als uit de parlementaire voorbereiding ervan 
volgt dat de wetgever met de woorden "aangegeven inkomsten en andere gegevens" enkel 
doelt op het belastbaar netto-inkomen of de gegevens aan de hand waarvan dat netto-
inkomen kan worden bepaald, alsook op alle andere gegevens die het bedrag van de belas-
ting kunnen beïnvloeden, zodat het wettelijk vereiste van de voorafgaande toezending van 
een  gemotiveerd  wijzigingsbericht  geen  verband  houdt  met  de  aanslagtermijn  die  de 
administratie wil toepassen.

Artikel 358 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat vier bijzondere 
aanslagtermijnen invoert die van toepassing zijn "zelfs nadat de in artikel 354 bedoelde 
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bepaalde termijn is verstreken", vereist al evenmin dat de toepassing ervan voor de inko-
hiering van de aanslag zou worden verantwoord in een bericht tot wijziging ervan.

Daarentegen blijkt dat het de belastingadministratie niet vrij staat afstand te doen van 
de vaststelling van de wettelijk verschuldigde belasting en dat zij meer bepaald, aangezien 
de aanslagtermijnen van openbare orde zijn, niet rechtsgeldig afstand kan doen van haar 
recht om een aanslagtermijn in acht te nemen en dat haar derhalve evenmin het recht kan 
worden ontnomen om zich op die termijn te beroepen.

Daaruit volgt dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "op die voorafgaande kennis-
geving van aanwijzingen van belastingontduiking geen enkel daadwerkelijk aanvullend 
onderzoek is gevolgd" en dat "het wijzigingsbericht nergens de termijn preciseert waar-
binnen  de  belastingadministratie  de  belasting  wil  vaststellen:  noch  de  buitengewone 
termijn (artikel  354,  tweede lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
noch de bijzondere termijn (in één van de gevallen,  opgesomd in artikel  358 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen) worden gepreciseerd",  en na in de lijn van het 
vonnis van 16 juni 2005 van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen te hebben beslist  
dat de aanslagtermijn, bepaald in artikel 354, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 niet van toepassing was op grond "dat gelet op de omstandigheden 
van de zaak, de niet-aangifte van een voordeel van alle aard (...) niet tot gevolg heeft dat 
een inbreuk op de belastingwet een strafbaar feit wordt dat gepleegd is met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om de belangen van de Schatkist te schaden, als de admini-
stratie niet het bewijs  levert  van de bijzondere omstandigheden waaruit  dat bedrieglijk 
opzet blijkt", vervolgens niet wettig beslist dat "het bericht tot wijziging van de litigieuze 
aangifte geen melding maakt van de omstandigheid die aanleiding geeft tot de toepassing 
van artikel 358 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat de litigieuze 
aanslag, zo ze gegrond is op die bijzondere termijn, nietig is wegens niet-motivering van 
het wijzigingsbericht"  en dat  derhalve "het  beroepen vonnis  moest  worden  bevestigd" 
( schending van de in het middel aangegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Gronden  van  niet-ontvankelijkheid,  door  de  verweerders  tegen  het  middel 

aangevoerd
Het middel dat, na te hebben aangegeven dat de artikelen 339, eerste lid, 346, 

eerste  lid,  en  358  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992 
geschonden zijn, aanvoert dat de aanslagtermijnen van openbare orde zijn, berust 
niet op de miskenning van een algemeen rechtsbeginsel.

Het middel dat het arrest verwijt dat het artikel 358 in die zin interpreteert dat 
het de eiser een verplichting oplegt die het niet bevat, geeft aan dat het de schen-
ding van die gehele bepaling aanvoert.

Het  middel  vermeldt  daarenboven  waarom  de  bepalingen  waarvan  het  de 
schending aanvoert, geschonden zijn.

Het is derhalve niet onnauwkeurig.
Voor het  overige  vormt  de  door  het  middel  bekritiseerde  reden  een aparte 

grondslag van het arrest, zodat het middel wel degelijk belang heeft.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Het middel
Artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
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bepaalt dat de administratie, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te 
moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die 
voldoet aan de wettelijke vereisten, dan wel schriftelijk heeft erkend, hem bij een 
ter post aangetekende brief in kennis stelt van de inkomsten en andere gegevens 
die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of 
schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel de wijziging 
rechtvaardigen.

Voor die bepaling is het voldoende dat de belastingplichtige in staat gesteld 
wordt de gegevens en redenen na te gaan en te betwisten die de administratie 
aanvoert  en  die  naar  haar  oordeel  de  wijzigingen  die  zij  zinnens  is  aan  te 
brengen, verantwoorden.

Noch het voormeld artikel 346 noch artikel 358 van dat wetboek bepaalt dat 
dit wijzigingsbericht  noodzakelijk melding moet maken van de omstandigheid 
die aanleiding geeft tot de toepassing van artikel 358.

Het arrest dat alleen al uit de niet-vermelding hiervan in het wijzigingsbericht 
de nietigheid van de litigieuze aanslag afleidt, schendt de bovengenoemde bepa-
lingen.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

30 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Steffens – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 632

1° KAMER - 30 oktober 2009

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - WETBOEK 
VAN REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN - VERPLICHTING

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - WETBOEK VAN REGISTRATIE-, 
HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

3º REGISTRATIE (RECHT VAN) - WETBOEK VAN REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN 
GRIFFIERECHTEN - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING

1º, 2° en 3° Krachtens artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 is het Hof  
ertoe verplicht het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen of artikel 62, eerste lid, van het  
Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, in samenhang met artikel 44 van 
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dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de 
bij  authentieke akte  gedane verkopen,  de  artikelen  10,  11 en  172 van de Grondwet  
schendt  door  een  onderscheid  in  behandeling  te  maken  tussen  de  personen  die  
beroepshalve  onroerende  goederen  kopen  om  ze  te  verkopen,  naargelang  de 
onderhandse akte waarbij zij een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt  
aangeboden voor het verlijden van de authentieke koopakte1.  (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 
1994; Artt. 44 en 62, W.Reg.)

(SOTRINVEST nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44, 62, inzonderheid eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypo-

theek- en griffierechten (hierna het Wetboek van registratierechten);
- de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiseres bij onderhandse overeenkomst van 28 februari 2000 

van een natuurlijk persoon een in Eigenbrakel gelegen stuk grond gekocht heeft voor de 
prijs van 53.000.000 F; dat de overeenkomst bepaalde dat de notariële koopakte uiterlijk 
op 22 december 2000 zou worden ondertekend en dat de eiseres, om de in artikel 62 van 
het Wetboek van  registratierechten bepaalde vermindering  van  de registratierechten te 
genieten, in de overeenkomst verklaarde beroepshalve onroerende goederen te kopen om 
ze te verkopen, wat immers haar werk is; dat die onderhandse overeenkomst die op 22 
juni  2000  ter  registratie  werd  aangeboden,  werd  geregistreerd  tegen  betaling  van  het 
verlaagde recht van 5 pct., bepaald in artikel 62 van het Wetboek van registratierechten; 
dat de ontvanger van de registratie achteraf echter de betaling eiste van een bijkomend 
bedrag van 3.975.000 frank,  zijnde het recht van overgang,  berekend aan het gewone 
tarief van 12,5 pct., verminderd met het reeds betaalde recht van 5 pct.; dat hij die eis 
handhaafde, hoewel de op 22 december 2000 verleden authentieke koopakte aan het vaste 
tarief was geregistreerd op grond dat het recht reeds betaald was bij de registratie van de 
onderhandse koopakte; dat de ontvanger derhalve tegen de eiseres een dwangbevel heeft 
uitgevaardigd tot betaling van het aanvullend recht; dat de eiseres tegen dat bevel verzet 
heeft aangetekend. 

Vervolgens verklaart het arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, 
het verzet tegen het dwangbevel van de eiseres niet gegrond en veroordeelt haar in de 
kosten van beide instanties.

Het beslist aldus om de volgende redenen:
"Artikel 62 van het Wetboek van registratierechten luidt als volgt: 'Het in artikel 44 

1 Concl. adv.-gen., Pas., 2009, nr.632. 
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bepaalde recht wordt tot 5 pct. verminderd voor de verkopingen die uit de hand en bij 
authentieke akte gedaan worden, aan personen die hun beroep maken van het kopen en 
verkopen van onroerende goederen ...'

Het wetboek eist dat de koop uit de hand bij authentieke akte zou worden vastgesteld 
omdat het authentieke karakter de grondslag vormt van onze vastgoedregeling en omdat 
de toekomstige kopers die met de makelaar handelen, te maken moeten hebben met een 
verkoper die in het bezit is van een regelmatige en naar behoren overgeschreven titel die 
als zodanig aan derden kan worden tegengeworpen (artikel 1 van de hypotheekwet van 16 
december  1851)  (Genin,  Commentaire  du  Code  des  droits  d'enregistrement,  2e  uitg., 
1950, p. 261, nr. 687).

Het vereiste van de authentieke akte 'est à considérer à la lumière des aspirations du 
législateur de voir se dérouler l'activité des agents immobiliers en toute clarté' (F. Werde-
froy, Droits d'enregistrement, nr 817-2, p. 847).

Op de  dag  evenwel  van  de  registratie  van  de  overeenkomst  tot  overdracht  van  de 
eigendom van een onroerend goed aan een makelaar waarvoor  in beginsel het aan het 
gewone tarief berekende recht van overgang moet worden betaald, is die makelaar niet in 
het  bezit  van een regelmatige  en naar  behoren overgeschreven  titel  die  op grond  van 
artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851 als zodanig aan derden kan worden 
tegengeworpen. Op die datum kan de makelaar dus geen vermindering van het tarief eisen 
omdat hij niet voldoet aan het in artikel 62 van dat wetboek bepaalde vereiste van een 
authentieke akte.

De wet kent aan de betrokkene niet het recht toe om een voorlopige vermindering van 
het gewone tarief te eisen in afwachting dat achteraf (eventueel)  een authentieke akte 
verleden wordt (...).

Artikel 62 van het wetboek was dus niet van toepassing op de onderhandse akte die op 
22 juni 2000 ter registratie werd aangeboden".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van de registratierechten luidt als volgt: "het in 

artikel 44 bepaalde recht (voor de verkopingen en andere overeenkomsten onder bezwa-
rende titel waarbij  eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overge-
dragen) wordt verminderd tot 5 pct. voor de verkopingen die uit de hand en bij authen-
tieke akte gedaan worden aan personen die hun beroep maken van het kopen en verkopen 
van onroerende goederen".

Het  verslag aan de Koning dat  voorafgaat  aan het  koninklijk  besluit  nr.  64 van  30 
november 1939 houdende het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat 
deze bepaling heeft ingevoerd, rechtvaardigt deze als volgt: "Vooralsnog bleek de wet op 
de registratierechten de handel in onroerende goederen niet te kennen (...). Welnu, het is 
duidelijk dat, indien de tussenpersoon de hoge rechten moet betalen welke op de verkrij-
gingen met patrimoniaal karakter  slaan (...),  onverminderd de notariële honoraria, elke 
mogelijkheid om zaken te doen aan deze tussenpersoon praktisch wordt ontnomen en dat 
hem niets anders overblijft dan zich te onthouden ofwel, buiten de fiscale wet om, hun 
bedrijf uit te oefenen. Inderdaad, het is, normaal genomen, niet mogelijk van een soortge-
lijke verrichting een winst te verwachten, waarvan zulke onkosten zouden worden afge-
trokken". Gelet op de "economische rol van deze beroepspersonen", "verdient het aanbe-
veling (...) degenen die er een beroep van maken het verkeer van onroerende goederen te 
vergemakkelijken en te bespoedigen, zoniet gunstig, dan toch billijk te behandelen. Het 
komt er dus op aan (...) een stelsel van heffing in te voeren dat de tweevoudige verdienste 
zal hebben dat het, enerzijds, de Schatkist nieuwe middelen zal verschaffen en, anderzijds, 
de beroepspersonen in zake onroerende verrichtingen de mogelijkheid zal bieden in volle 
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vrijheid en openbaarheid te handelen en van een praktijk af te zien, die op burgerlijk en 
fiscaal gebied vol gevaar is, en erin bestaat een verkoop onder verschillende vormen te 
vermommen, inzonderheid onder het voorkomen van een lastgeving tot verkoop hun door 
de eigenaar gegeven, of onder de vorm van inbreng in een vennootschap. 

In navolging van een wetgeving welke bewijzen van doelmatigheid heeft gegeven - de 
wet op de overdrachtstaks welke de gehele handelsbedrijvigheid omhelst - vestigt artikel 
62 van het Wetboek een registratierecht van 2,50 t.h. (thans 5 t.h.) op de verkoop in der 
minne en bij authentieke akte van onroerende goederen, aan personen die er hun beroep 
van maken  soortgelijke  goederen  te  kopen met  het oog op wederverkoop,  en die aan 
sommige voorwaarden voldoen".

Hoewel dit verslag aan de Koning, zoals de tekst van artikel 62, doelt op de verkoop 'bij 
authentieke akte',  verantwoordt het nergens dit vereiste dat geen verband houdt met het 
uitdrukkelijk  aangegeven  doel  van  het  in  artikel  62  van  het  Wetboek  van  registratie-
rechten bepaald verlaagd tarief. Blijkbaar heeft de wetgever gewoon niet gedacht aan het 
uitzonderlijke  geval  dat  de  partijen de onderhandse koopakte  ter  registratie  aanbieden 
voor het verlijden van de authentieke akte die op zijn beurt moet worden geregistreerd.

De door het arrest geciteerde auteurs hebben voorstellen gedaan ter verantwoording van 
het feit dat het toepassingsgebied van het verlaagd tarief beperkt blijft tot de authentieke 
akten, maar die voorstellen vinden nergens steun in het voormelde verslag aan de Koning 
en beantwoorden zelf geenszins aan het doel van de bepaling, zoals dit uit het verslag aan 
de Koning blijkt.

De hypotheekwet onderwerpt de overschrijving van de overeenkomst tot verkoop van 
een onroerend goed en de mogelijkheid om deze aan derden tegen te werpen weliswaar 
aan de voorwaarde dat een authentieke akte verleden wordt, maar het lijdt geen twijfel dat 
de makelaar die het verlaagd tarief genoten heeft bij de registratie van de onderhandse 
overeenkomst  waarbij  hij  het  onroerend  goed  heeft  aangekocht,  dit  pas  zal  kunnen 
verkopen na het verlijden van de authentieke koopakte en de overschrijving ervan. De 
registratie  van de onderhandse koopakte  aan het verlaagd tarief levert  dus geen enkel 
gevaar op voor de personen aan wie de makelaar het goed zal doorverkopen.

Noch de burgerlijke wet noch de belastingwet legt aan de partijen die een onderhandse 
overeenkomst tot verkoop van een onroerend goed hebben gesloten de verplichting op om 
de authentieke akte binnen een welbepaalde termijn te verlijden. De belastingwet vereist 
enkel  dat "de  akten  waarbij  de eigendom of het vruchtgebruik  van  in  België  gelegen 
onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt" (Art. 19, 2°, Wetboek van regi-
stratierechten) geregistreerd wordt binnen een termijn van vier maanden (Artikel 32, 4°, 
Wetboek van registratierechten).

Overigens  is de toepassing van het verlaagd  tarief op de registratie van een onder-
handse koopakte in geen enkel opzicht strijdig met het doel dat uit het voormelde verslag 
aan de Koning blijkt, namelijk om een einde te maken aan praktijken die, met de bedoe-
ling de toepassing van  een  peperduur  registratierecht  te  voorkomen,  erin  bestaan een 
verkoop te vermommen als een lastgeving tot verkoop door de eigenaar gegeven of onder 
de vorm van inbreng in een vennootschap of anderszins.

Indien artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratierechten naar de letter zou 
moeten worden geïnterpreteerd, zou die bepaling, in combinatie met artikel 44 van dat 
wetboek,  derhalve een niet  redelijk te verantwoorden discriminatie invoeren tussen de 
makelaars naargelang de onderhandse overeenkomst tot aankoop van een onroerend goed 
al dan niet voor het verlijden van de authentieke koopakte ter registratie wordt aange-
boden, zodat die bepaling het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en non-discriminatie 
zou miskennen.

In beginsel evenwel moet de wet in de mate van het mogelijke worden uitgelegd op een 
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wijze die conform de Grondwet is.
Bijgevolg moet worden aangenomen dat artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van 

registratierechten, om dezelfde redenen, van toepassing is op de onderhandse koopover-
eenkomsten wanneer zij voor het verlijden van de authentieke akte ter registratie worden 
aangeboden.

Deze  interpretatie  is  geenszins  onverenigbaar  met  de  artikelen  63-1  en  64  van  het 
Wetboek van registratierechten. De voorwaarden waaraan artikel 63-1 van het Wetboek 
van registratierechten de toepassing van het verlaagd tarief onderwerpt,  gelden immers 
voor de toepassing van het verlaagd tarief op de registratie van de onderhandse overeen-
komst en het tarief van het verschuldigde recht zal overeenkomstig artikel 64 12,5 pct. 
bedragen in het geval  dat de verkrijger  het onroerend goed niet  heeft  vervreemd door 
wederverkoop, vastgesteld in een authentieke akte, uiterlijk verleden op 31 december van 
het tiende jaar na de datum van de koopakte, die de onderhandse akte is in geval van regi-
stratie van de onderhandse koopakte tegen het verlaagd tarief.

Het arrest schendt derhalve de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen van 
het Wetboek van registratierechten.

Tweede onderdeel
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de niet-

discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten impliceren dat de 
bedoelde maatregel op dezelfde wijze wordt toegepast op al degenen wier toestand voor 
de toepassing van deze maatregel geen relevante verschillen vertoont.

Het beginsel dat die grondwettelijke regels niet uitsluiten dat een onderscheid in behan-
deling wordt ingevoerd tussen bepaalde categorieën van personen geldt enkel op voor-
waarde dat het criterium van onderscheid op een objectieve en redelijke wijze kan worden 
verantwoord gelet op het doel en de gevolgen van de bedoelde maatregel.

Indien artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratierechten, in combinatie met 
artikel 44 van dat wetboek aldus zou worden uitgelegd dat het tarief van 5 pct. niet mag 
worden toegepast in geval van registratie van een onderhandse overeenkomst waarbij een 
onroerend goed wordt verkocht aan een persoon die er zijn beroep van maakt onroerende 
goederen te kopen om ze te verkopen, voert het tussen de makelaars een discriminatie in 
die niet redelijk te verantwoorden valt gelet op het doel van de wet zoals dit blijkt uit het 
in  het  eerste  onderdeel  geciteerde verslag  aan de Koning,  naargelang  de onderhandse 
overeenkomst waarbij zij een onroerend goed aankopen al dan niet ter registratie wordt 
aangeboden voor het verlijden van de authentieke akte.

Het arrest dat toepassing maakt van het aldus geïnterpreteerde artikel 62, eerste lid, van 
het Wetboek van registratierechten, schendt bijgevolg de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof moet het 
Hof van Cassatie,  alvorens uitspraak te doen over  te middel,  althans over  het tweede 
onderdeel ervan,  aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag voorleggen die de 
eiseres voorstelt te formuleren als volgt: "Schendt artikel 62, eerste lid, van het Wetboek 
van registratie, hypotheek- en griffierechten, in combinatie met artikel 44 van genoemd 
wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de bij 
authentieke akte vastgestelde verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door 
een niet te verantwoorden discriminatie in te voeren tussen de personen die er hun beroep 
van maken onroerende goederen te kopen om ze te verkopen, naargelang de onderhandse 
overeenkomst waarin zij een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt aange-
boden voor het verlijden van de authentieke koopakte"?

III. BESLISSING VAN HET HOF



Nr. 632 - 30.10.09 HOF VAN CASSATIE 2535 

Beoordeling
Tweede onderdeel
De eiseres betoogt dat artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratie-, 

hypotheek-  en  griffierechten,  in  samenhang  met  artikel  44  van  dat  wetboek, 
indien het aldus wordt uitgelegd dat het tarief van 5 pct. niet mag worden toege-
past  in  geval  van  registratie  van  een  onderhandse  overeenkomst  waarbij  een 
onroerend goed wordt verkocht aan een persoon die beroepshalve onroerende 
goederen koopt om ze te verkopen, tussen de makelaars een discriminatie invoert 
naargelang de onderhandse overeenkomst waarbij zij een onroerend goed kopen 
al dan niet ter registratie wordt aangeboden voor het verlijden van de authentieke 
akte, zodat het arrest, door toepassing te maken van het aldus geïnterpreteerde 
artikel 62, eerste lid, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt.

Overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, bij wege van 
arrest uitspraak op vragen omtrent de schending, door een wet, van de artikelen 
10, 11 en 172 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die bijzondere wet is het Hof verplicht de in het 
dictum van dit arrest geformuleerde vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op 

de volgende prejudiciële vraag:
Schendt artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en 

griffierechten, in combinatie met artikel 44 van dat wetboek, indien het aldus 
wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de bij authentieke akte 
vastgestelde verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door tussen 
de personen die er hun beroep van maken onroerende goederen te kopen om ze 
te verkopen, een onderscheid in behandeling in te voeren naargelang de onder-
handse overeenkomst waarbij zij een onroerend goed kopen al dan niet ter regi-
stratie wordt aangeboden voor het verlijden van de authentieke koopakte?

30 oktober 2009 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr.  Velu –  Andersluidende conclusie  van de h.  Henkes,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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