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Nr. 219
2° KAMER - 1 april 2003

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDE.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - VOORWAARDE.
3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - EXTERN
COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGEVER - NAVORDERING VAN DE
RECHTEN BIJ INVOER – NIET-INACHTNEMING VAN DE VEREISTE VAN KENNISGEVING
VOORGESCHREVEN DOOR DE TOEPASSELIJKE E.E.G.-VERORDENINGEN - GEVOLG.
6º DOUANE EN ACCIJNZEN - LANDBOUWHEFFINGEN - RECHTEN VERSCHULDIGD
VÓÓR 1 JANUARI 1994 - INNING DOOR DE CENTRALE DIENST VOOR CONTINGENTEN EN
VERGUNNINGEN - OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN DOUANE
EN ACCIJNZEN - VOLLEDIG ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN TOESTAND GEVOLG.
7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 4 LANDBOUWHEFFINGEN - OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN
DOUANE EN ACCIJNZEN - VOLLEDIG ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN
TOESTAND - GEVOLG.
8º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET LANDBOUWHEFFINGEN - RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN RECHTEN GRONDSLAG.
9º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET LANDBOUWHEFFINGEN - RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN - AARD.
1º en 2° Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken1. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)
3º en 4° Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde
bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht2.
(Art. 234 E.E.G.-Verdrag)
1 Cass., 16 april 1997, A.R. P.96.1112.F, nr. 188.
2 Cass., 1 feb. 1995, A.R. P.94.1111.F, nr. 114; 6 okt. 1995, A.R. C.94.0457.F, nr. 419; 20 feb. 1997,
A.R. C.96.0081.F, nr. 99; 16 juni 1997, A.R. S.96.0127.N, nr. 275; R.-M. CHEVALIER en D. MAIDANI,
"Guide pratique article 177 C.E.E.", p.61.
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5º Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 34 van de Verordening (E.E.G.) nr.
2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer
en artikel 49 van de Verordening (E.E.G.) nr. 1214/92 van de Commissie van 21 april
1992, houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair
douanevervoer, en/of van artikel 379, eerste lid, Verordening (E.E.G.) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van Verordening (E.E.G.), nr. 2931/92 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek, gelezen in samenhang met Verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de
Raad van 12 oktober tot vaststelling van het communautair douanewetboek, tast de
rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van de rechten bij invoer
niet aan3 4.
6º en 7° Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van
de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende
kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst 5 6. (Artt. 1, 4° en 4
A.W.D.A.)
8º en 9° De vordering van de minister van Economische Zaken en van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau in betaling van ontdoken rechten is gegrond op artikel
283, Douane en Accijnzenwet en is geen vordering tot vergoeding van schade, gestoeld
op de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek7.
(V. e.a. T. Minister van Financiën e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1547.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 24 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
3 H.v.J., 14 nov. 2002, nr. C-112/01.
4 De feiten waarop het bestreden arrest betrekking had werden gepleegd, zowel vóór als na 1 januari
1994. De feiten gepleegd vóór 1 januari 1994 vallen onder toepassing van artikel 34 van de
Verordening (E.E.G.) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair
douanevervoer en van artikel 49 van de Verordening (E.E.G.) nr. 1214/92 van de Commissie van 21
april 1992, houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair
douanevervoer. De feiten gepleegd na 1 januari 1994 en vóór 3 januari 2001 vallen onder toepassing
van artikel 379, eerste lid, Verordening (E.E.G.) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993,
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (E.E.G.), nr. 2931/92 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek. Het artikel 379 werd sindsdien vervangen bij
artikel 1 en 25 van de Verordening (E.E.G.) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000,
in werking getreden op 3 januari 2001.
5 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 231bis, 332.
6 Artikel 4 A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 27 december 1993, in werking getreden
op 1 januari 1994, maakt het bestuur van de douane en accijnzen bevoegd voor de inning van de
heffingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, bedoeld in artikel 1, 4°, a, 2 en 1,
4°, b, 2 A.W.D.A. Voorheen behoorde deze bevoegdheid, krachtens artikel 1, §1, eerste lid
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van
de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, dat opgeheven
werd door artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 1993, toe aan de Centrale Dienst
voor Contingenten en Vergunningen, die later opgevolgd werd door het Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau.
7 Cass., 30 juni 1998, A.R. P.97.0281.N, nr. 353.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Prejudiciële vraag
Overwegende dat de eisers in hun eerste middel de aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschap te stellen volgende prejudiciële vragen opwerpen;
A."Volstaat het voor de toepassing van artikel 34 van de Verordening (E.E.G.)
nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van de Verordening (E.E.G.) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, respectievelijk artikel 379 van Verordening nummer 2454/93, dat aan de aangever een navolgende kennisgeving wordt
gegeven dat de zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de
plaats van de overtreding niet kan worden vastgesteld, waarin aan de aangever
een termijn van drie maanden wordt gegeven om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, doch dewelke niet
binnen de elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer gebeurt, nadat daarvoor binnen de termijn van elf maanden na
geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, een kennisgeving aan de aangever werd gegeven dat de zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet kan worden vastgesteld, zonder dat hierin aan de aangever een termijn van drie maanden werd gegeven om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan ?";
B. "Moet artikel 34 van de Verordening (E.E.G.) nr. 2726/90 van de Raad van
17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van
de Verordening (E.E.G.) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, respectievelijk artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 aldus
uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die ten gevolge van een
overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair douanevervoer is ontstaan, niet bij de aangever kan invorderen, wanneer deze laatste
niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor
communautair douanevervoer de in artikel 379 TCDW bedoelde kennisgeving
heeft ontvangen waarin aan de aangever een termijn van drie maanden werd gegeven om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan?"
Overwegende dat het Hof krachtens artikel 234 (ex 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap slechts gehouden is tot het stellen van een
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prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van bepalingen noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken; dat het Hof evenwel niet verplicht is een prejudiciële vraag te
stellen wanneer het Hof van Justitie reeds krachtens artikel 234 (ex 177) van dit
verdrag een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door
deze uitleg voldoende ingelicht acht;
Dat het Hof van Justitie in de zaak C-112/01 betreffende een verzoek krachtens artikel 234 EG-Verdrag van het Vestre Landsret (Denemarken) voor recht
heeft verklaard: "Artikel 379, lid 1, van verordening (E.E.G.) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gelezen in samenhang met verordening (E.E.G.) nr.
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een
douaneschuld die naar aanleiding van een overtreding of een onregelmatigheid in
verband met extern communautair douanevervoer is ontstaan, ook dan bij de
aangever kan invorderen wanneer dit kantoor hem niet binnen de termijn van elf
maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer
heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld. Dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van
voorafgaande kennisgeving (SIP), niet heeft toegepast, of wanneer de niet-tijdige
kennisgeving aan een fout of nalatigheid van dat kantoor is te wijten."
Overwegende dat het Hof zich hierdoor voldoende ingelicht acht, zodat het de
opgeworpen vragen niet stelt;
V. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 34 van de
Verordening (E.E.G.) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van de Verordening (E.E.G.) nr.
1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen
betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, en/of artikel 379,
eerste lid, Verordening (E.E.G.) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening
(E.E.G.) nr. 2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gelezen in samenhang met Verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, de rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van de rechten bij invoer niet
aantast;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Eerste onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel, gelet op het antwoord op het tweede onderdeel, geen antwoord behoeft;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 1, § 1, eerste lid, koninklijk besluit van 25 oktober
1971 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde
instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, de
Centrale dienst voor Contingenten en Vergunningen, gemandateerd door de Belgisch-Luxemburgse administratieve commissie, belast met het innen, voor rekening van de Europese Gemeenschappen, van de heffingen, premies, extrabedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de overige in het kader van het landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren
rechten verschuldigd bij de invoer en de bij de uitvoer van sommige producten;
Overwegende dat artikel 4 A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3 wet van 23 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, het bestuur van de douane
en accijnzen
1. bevoegd maakt om de inning te verrichten van de rechten bij invoer bedoeld
in artikel 1, 4°, a, 1, van de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 1 en
van de accijnzen binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld
door de Koning;
2. 2. eveneens bevoegd maakt om, binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld door de Koning, om de rechten bij invoer te innen bedoeld
in artikel 1, 4°, a, 2 en de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 2;
Overwegende dat deze wetsbepaling en de koninklijke besluiten betreffende de
rechtsopvolgers van de Centrale dienst voor Contingenten en Vergunningen,
geen terugwerkende kracht hebben en ook niet toepasbaar zijn op de volledig onder de oude wet ontstane en de definitief voltrokken toestanden; dat de omstandigheid dat artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der
Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, heeft opgeheven, daaraan niet afdoet;
Overwegende dat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van de Centrale dienst voor
Contingenten en Vergunningen, thans de verweerder sub 3;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel blijkt dat de inning
van rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van de Dienst voor Contingenten en vergunningen, thans de verweerder sub 3;
Overwegende dat de vordering van de Belgische Staat (Minister van Economische Zaken) en van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in betaling van
de ontdoken rechten gegrond is op artikel 283 A.W.D.A. en geen vordering tot
vergoeding van schade is gestoeld op de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wet-
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boek;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Houtekier.

Nr. 220
2° KAMER - 2 april 2003

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - DAGVAARDING IN EEN ANDERE TAAL - GEVOLG.
Het vonnis is nietig, wanneer het m.n. gegrond is op een bepaling van een document dat in
een andere taal dan die van de rechtspleging is opgemaakt, en die het vonnis in die taal
weergeeft, zonder vertaling of weergave van de inhoud ervan in de taal van de
rechtspleging1. (Artt. 24, 37 en 40, eerste lid Taalwet Gerechtszaken)
(V. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1695.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 november 2002 in hoger
beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers,
ten gevolge van het arrest van 16 januari 2002 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der ta1 Zie Cass., 30 mei 1996, A.R. C.95.0184.N, nr. 200; 14 april 2000, A.R. C.99.0089.F, nr. 255.
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len in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen en redenen
De Correctionele Rechtbank te Verviers, die op tegenspraak uitspraak doet binnen de
grenzen van haar aanhangigmaking, verklaart de burgerlijke rechtsvordering van eiseres
tegen de n.v. Axa Royale belge, thans Axa Belgium, ontvankelijk maar ongegrond en veroordeelt haar in de appèlkosten, op grond dat
"terwijl, te dezen, de groene kaart die op naam van G.C. is opgemaakt voor de periode
van 18 februari 1994 tot 18 april 1994, door hem is ondertekend (cf. stuk dat door de partij Axa in hoger beroep is neergelegd op de openbare terechtzitting van 3 oktober 2002, en
reeds was neergelegd door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor de Politierechtbank te Hoei - stuk nr. 22);
Dat de handtekening van de betrokkene bewijst dat hij de overeenkomst heeft gesloten;
Dat die overeenkomst, en inzonderheid wat de daarin vermelde duur betreft, bijgevolg
een tegensprekelijk stuk is dat aan G.C. kan worden tegengeworpen;
Overwegende dat dit stuk is ondertekend door de verzekeringnemer zelf en de in artikel
1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 aangevoerde afwijking ten genoege
van recht verantwoordt;
Overwegende dat de groene kaart de aandacht van de verzekerde daarenboven vestigt
op haar beperkte duur, aangezien ze uitdrukkelijk voorschrijft: 'c) vernieuwing van een
kaart waarvan de geldigheidsduur een einde heeft genomen, dient geen contact te worden
genomen met het Bureau van het bezochte land maar moet rechtstreeks aangifte worden
gedaan (behoudens andere instructies van verzekeraar) aan de verzekeraar' [in het Nederlands];"
Grieven
Luidens de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der
talen in gerechtszaken, moet een rechterlijke beslissing volledig zijn opgemaakt in de taal
van de rechtspleging, en in hoger beroep, met name, in de taal waarin de bestreden beslissing is opgemaakt, op straffe dat dit, overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, de nietigheid van zowel vorm als inhoud van de akte meebrengt.
Een akte wordt geacht pas aan die voorwaarde te voldoen als alle gegevens die vereist
zijn voor de regelmatigheid ervan, zoals de redenen en het beschikkend gedeelte, zijn opgemaakt in de taal van de rechtspleging.
Door de letterlijke vermelding, in de rechterlijke beslissing, van een uittreksel van een
stuk, dat is opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging - waarbij die vermelding een reden van de beslissing vormt - wordt de beslissing bijgevolg nietig, tenzij
die beslissing een vertaling van die vermelding bevat of de substantie ervan weergeeft.
Te dezen grondt de rechtbank haar beslissing op het feit dat de groene kaart, die ondertekend is door de verzekeringnemer zelf, de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14
december 1992 naar genoege van recht verantwoordt, aangezien ze zijn toetreding tot de
overeenkomst bewijst, met name tot wat onder de letter c van die groene kaart is bedongen met betrekking tot de beperkte duur ervan, wat door het vonnis volledig wordt aangehaald, zonder echter een vertaling of de inhoud ervan in het Frans weer te geven.
De bestreden beslissing is dus niet helemaal opgemaakt in de taal van de rechtspleging,
en is derhalve nietig.
Het bestreden vonnis, dat een Nederlandstalig citaat bevat zonder vertaling of samenvatting van de inhoud ervan, is gewezen met schending van de artikelen 24, 37 en 40 van
de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

IV. Beslissing van het Hof
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Over het eerste middel :
Overwegende dat, luidens de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, een rechterlijke beslissing
moet worden opgemaakt in de taal van de rechtspleging, waarbij deze in hoger
beroep de taal is waarin de bestreden beslissing is opgemaakt; dat artikel 40, eerste lid, van de voormelde wet bepaalt dat die regel is voorgeschreven op straffe
van nietigheid;
Overwegende dat het bestreden vonnis met name gegrond is op een bepaling
van het internationaal verzekeringsbewijs ("groene kaart"), die voorgeschreven is
bij artikel 5 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, en die door de beklaagde is ondertekend; dat het die bepaling in het Nederlands weergeeft, zonder
vertaling of weergave van de inhoud ervan in het Frans;
Dat het vonnis niet volledig in de taal van de rechtspleging is opgemaakt, zodat het de artikelen 24 en 37 van de voormelde wet schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Eupen, zitting houdende
in hoger beroep.
2 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 221
2° KAMER - 2 april 2003

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OP
CONCLUSIE - BEZWAREN - REDENGEVING.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - VASTSTELLING.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
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RECHTEN VAN DE MENS - EERLIJK PROCES - TOEPASSING.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - TOEPASSING.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE - VOORWAARDEN - ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE.
7º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE.
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OP
CONCLUSIE - BEZWAREN - REDENGEVING - ANTWOORD OP CONCLUSIES - DRAAGWIJDTE.
9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - REDENGEVING ANTWOORD OP CONCLUSIES - DRAAGWIJDTE.
10º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOVEN EN RECHTBANKEN VERPLICHTING - GRENZEN.
1º Wanneer uit de lezing van de processen-verbaal van de terechtzittingen blijkt dat de
rechters die de beslissing hebben ondertekend, tevens de behandeling van de zaak
hebben bijgewoond, kan het Hof vaststellen dat art. 779 Ger. W. is nageleefd, al vermeldt
het proces-verbaal van de terechtzitting van de uitspraak een andere samenstelling van
het rechtscollege1. (Artt. 779, eerste lid en 782 Ger.W.)
2º en 3° De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten
teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen
enkel wettelijke bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te
geven waarom die onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan
van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg
daarop door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan 2. (Artt.
128, 129, 130, 229 en 231 Sv.)
4º en 5° De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging
zijn, in de regel, niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. en van art.
14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig
in het gedrang dreigt te brengen3. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
6º en 7° Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende
omstandigheden of verschoningsgronden aanneemt of de wet haar de bevoegdheid
toekent om als vonnisgerecht over de grond van de zaak te oordelen, wijst ze arresten
die geen gezag van gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van
buitenvervolgingstelling, de heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan
vorderen en de burgerlijke partij ook een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten
kan instellen4. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken)
1 Zie Cass., 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216.
2 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. O.M.
3 Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. 219; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479.
4 Zie Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.
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8º en 9° De beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling
van de rechtspleging, moeten gemotiveerd zijn door de vaststelling van voldoende of
onvoldoende bezwaren; er bestaat, wat dat betreft, evenwel geen wettelijke bepaling die
de omvang van het antwoord op conclusies regelt5. (Art. 608 Ger.W.; Artt. 128, 129, 130
en 135 Sv.)
10º De hoven en rechtbanken kunnen het Arbitragehof niet vragen te onderzoeken of het
ontbreken van wetgeving in een bepaalde materie overeenstemt met de artt. 10 en 11
G.W., aangezien die vraag geen verband houdt met de materies die opgesomd worden
in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof6. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(P. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0040.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest vermeldt te zijn uitgesproken door de heer van der Eecken, voorzitter, mevrouw Hauzeur, raadsheer, en de heer Van der Steen, raadsheer, die het arrest
ondertekend hebben met griffier Houben (stuk 16 van de rechtspleging in hoger beroep).
Grieven
De in het middel bedoelde wettelijke regels vereisen, op straffe van nietigheid, dat de
rechters die een vonnis wijzen alle terechtzittingen van de zaak moeten hebben bijgewoond.
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002 van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling (stuk 13 van de rechtspleging in hoger beroep),
blijkt dat het hof, tijdens het debat dat aan het bestreden arrest voorafging, was samengesteld uit de heer van der Eecken, voorzitter, mevrouw Hauzeur, raadsheer, en de heer Van
der Steen, raadsheer. Dat proces-verbaal is ondertekend door voorzitter van der Eecken en
griffier Houben.
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 november 2002, waarop het bestreden arrest is uitgesproken (stuk 15 van de rechtspleging in hoger beroep), blijkt dat het arrest is uitgesproken door de heer van der Eecken, voorzitter, de heer Van der Steen en mevrouw Bettens, raadsheren. Dat proces-verbaal is eveneens ondertekend door voorzitter
van der Eecken en griffier Houben.
5 Zie Cass., 3 mei 1995, A.R. P.94.1431.F, nr. 220.
6 Zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, nr. 244.
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De tegenstrijdigheid tussen enerzijds de vermeldingen in het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 november 2002 en anderzijds de vermeldingen in het bestreden arrest
van diezelfde dag, stelt het Hof niet in staat te onderzoeken of mevrouw de raadsheer
Hauzeur dan wel mevrouw de raadsheer Bettens een van de raadsheren was die het bestreden arrest hebben gewezen. Bijgevolg kan het Hof niet nagaan of het bestreden arrest, zoals voorgeschreven bij artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is gewezen
door de rechters die alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond.
Het bestreden arrest schendt dus de in het middel bedoelde regels.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 12 maart
1998;
- artikel 129 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli
1994;
- artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wetten van 10 juli
1967 en 11 juli 1994;
- artikel 135, §§ 1, 2 en 3, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet
van 12 maart 1998;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt de beroepen beschikking om de volgende redenen :
"Overwegende dat (eiseres), oudste dochter van (verweerster), betoogt dat er voldoende
bezwaren bestaan om (verweerster) naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens
meineed die ze zou hebben gepleegd tijdens een inventaris, welke is opgemaakt in het kader van de verrichtingen van de vereffening van de nalatenschap van wijlen R. P., echtgenoot van (verweerster);
Dat die bezwaren hierin bestaan dat (verweerster), hoewel ze een eed had afgelegd volgens welke zij niets had verborgen, het bestaan van belangrijke inkomstenbronnen zou
hebben verzwegen; dat zowel uit de opdrachten die zijn verricht in het kader van een bij
het onderzoeksdossier gevoegde vooronderzoek als uit de opdrachten die door de onderzoeksmagistraat zijn bevolen ten gevolge van de burgerlijke-partijstelling, blijkt dat er tegen (verweerster) geen enkel bezwaar bestaat wegens de in de vordering van 2 maart 2001
van de procureur des Konings opgenomen telastlegging; dat, immers, (verweerster), in
haar verklaring van 1 december 1997, aangevuld door de verklaringen van haar jongste
dochter van 1 en 9 december 1997 en 6 en 14 februari 2001, punt per punt en met bewijzen geantwoord hebben op de vaststellingen die de burgerlijke partij in haar klacht had
aangevoerd; dat de argumenten die de burgerlijke partij thans in haar conclusie uiteenzet
en die de daarvoor geuite grieven herhalen, geenszins de vaststelling van de eerste rechter
met betrekking tot de afwezigheid van voldoende bezwaren tegen (verweerster) weerleggen".
Grieven
Artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de raadkamer, indien ze
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van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding
oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, verklaart dat er
geen reden is tot vervolging. Artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat,
indien het misdrijf strafbaar blijkt te zijn met correctionele straffen (...), de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank wordt verwezen. Artikel 135, §1, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het openbaar ministerie en de burgerlijke partij hoger
beroep kunnen instellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer, terwijl artikel 135,
§2, van datzelfde wetboek het recht van hoger beroep van de inverdenkinggestelde beperkt tot de daarin bepaalde gevallen. Artikel 135, § 3, vierde en vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet
over het hoger beroep, nadat de procureur-generaal, de partijen en hun advocaten zijn gehoord, en dat ze, in openbare terechtzitting indien ze op vraag van een partij daartoe besluit, de opmerkingen van de procureur-generaal, de partijen en de inverdenkinggestelde
hoort.
Het recht van hoger beroep van de burgerlijke partij impliceert het recht om het appèlgerecht uitspraak te horen doen over de hem voorgelegde betwisting en daartoe moet dat
gerecht zijn beslissing motiveren, met naleving van artikel 6.1 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens, dat eenieder het recht op een eerlijk proces
waarborgt, en moet het daarenboven het algemeen beginsel van het recht van verdediging
eerbiedigen, alsook, en voor zover nodig, artikel 149 van de Grondwet, en moet het appèlgerecht bijgevolg omstandig antwoorden op de omstandige conclusie die hem wordt voorgelegd door de burgerlijke partij, en mag het zich niet beperken tot de vermelding dat er
onvoldoende bezwaren tegen de inverdenkinggestelde bestaan.
Die vereiste is op zijn minst verantwoord ten aanzien van de burgerlijke partij, appellante, door de overweging dat een beslissing van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat een beslissing tot buitenvervolgingstelling uitspreekt, met name
door bevestiging van een beschikking van de raadkamer, een definitief einde maakt aan de
rechtsvordering van die burgerlijke partij.
Bijgevolg vertrouwt de regel, voortvloeiend uit de artikelen 128, 130, 135, inzonderheid § 3, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering (en daarenboven uit de artikelen
129, 229 en 231 van dat wetboek) aan de leden van de onderzoeksgerechten niet louter toe
te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn verkregen, om de beslissing tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden, zodat, wanneer in
conclusies het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt aangevoerd, het onderzoeksgerecht daarop niet antwoordt met de bewering alleen dat dergelijke bezwaren niet
bestaan en dat de onderzoeksgerechten, die uitspraak moeten doen over de regeling van de
rechtspleging, de beslissing moeten verantwoorden volgens welke er geen grond tot vervolging bestaat, door te antwoorden op de middelen van de burgerlijke partij, die het bestaan van voldoende bezwaren omstandig verantwoorden.
De vereiste van een dergelijke motivering kan daarentegen niet worden verantwoord
ten aanzien van de inverdenkinggestelde, appellant, wiens recht op hoger beroep overigens wordt beperkt door artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, aangezien
de verwijzingsbeslissing die jegens hem is genomen door hetzij de raadkamer hetzij het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, geen eindbeslissing is en de mogelijkheid voor de inverdenkinggestelde onverlet laat om door het vonnisgerecht vrijgesproken
te worden. Op hem en op hem alleen is de regel van toepassing, voortvloeiende uit de artikelen 128, 129, 130, 135, § 3, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering (en daarenboven uit de artikelen 229 en 231 van dat wetboek), volgens welke de wetgever zich op
de leden van de onderzoeksgerechten heeft verlaten om een oordeel te vellen over de
vraag of het onderzoek voldoende bezwaren heeft opgeleverd om de inverdenkinggestelde
naar het vonnisgerecht te verwijzen, op grond, met name, dat geen enkele wetsbepaling
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voorschrijft de bezwaren te vermelden en het onderzoeksgerecht, wanneer in conclusies
het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist, daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat dergelijke bezwaren bestaan.
Het bestreden arrest antwoordt niet op de omstandige middelen van eiseres. Het beperkt
zich tot een algemene weerlegging en miskent aldus de in het middel bedoelde regel, die
voortvloeit uit de voormelde bepalingen.
Als de regel voortvloeiende uit de voormelde bepalingen zo werd uitgelegd dat ze de
onderzoeksgerechten niet verplicht te antwoorden op de conclusie waarin een burgerlijke
partij de bezwaren omstandig motiveert die, volgens haar, op de inverdenkinggestelde
rusten, om diens verwijzing naar het vonnisgerecht te verantwoorden, dan zou die aldus
geïnterpreteerde regel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, samen gelezen
met artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, met het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en,
in voorkomend geval, met artikel 149 van de Grondwet, in zoverre ze twee categorieën
rechtzoekenden op dezelfde manier behandelt, hoewel dezen zich in een fundamenteel
verschillende situatie bevinden met betrekking tot de gevolgen van de beslissing die aan
het einde van het onderzoek wordt gewezen: een beslissing van buitenvervolgingstelling
maakt immers een definitief einde aan de rechtsvordering van de burgerlijke partij, terwijl
een verwijzingsbeslissing niet definitief uitspraak doet over de strafvordering en voor de
inverdenkinggestelde de mogelijkheid onverlet laat om door het vonnisgerecht vrijgesproken te worden.
Eiseres verzoekt het Hof bijgevolg die interpretatie te verwerpen en, zo het meent zulks
niet te kunnen doen, het Arbitragehof de hierna in de slotsom geformuleerde prejudiciële
vraag te stellen, zoals vereist bij artikel 26, § 2, van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het vonnis, luidens artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, ondertekend wordt door de rechters die het hebben gewezen en door de
griffier;
Overwegende dat hieruit kan worden afgeleid dat, wanneer uit de lezing van
de processen-verbaal van de terechtzittingen blijkt dat de rechters die de beslissing hebben ondertekend, tevens de behandeling van de zaak hebben bijgewoond, het Hof kan vaststellen dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek is nageleefd, al vermeldt het proces-verbaal van de terechtzitting van
de uitspraak, wegens een verschrijving, een andere samenstelling van het rechtscollege;
Overwegende dat het bestreden arrest is ondertekend door voorzitter van der
Eecken en door de raadsheren Van der Steen en Hauzeur, zodat het bestreden arrest verondersteld wordt door die magistraten te zijn uitgesproken; dat uit het
proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2002, waarop eiseres een
conclusie neerlegde, en uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002, waarop het openbaar ministerie verslag uitbracht en vorderde, de
partijen in hun middelen zijn gehoord en de zaak in beraad is genomen, blijkt dat
het rechtscollege van de kamer van inbeschuldigingstelling op die twee terechtzittingen wel degelijk was samengesteld uit diezelfde magistraten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen
vonnissen zijn in de zin van dat artikel;
Dat het middel, in zoverre het de schending van die bepaling aanvoert, faalt
naar recht;
Overwegende dat uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van het Wetboek
van Strafvordering volgt dat de wetgever zich op de leden van de onderzoeksgerechten heeft verlaten teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren
bestaan, die door het onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; dat geen enkele wettelijke bepaling verplicht
om de bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende zijn geacht;
Dat, wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, het onderzoeksgerecht daarop bijgevolg antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan;
Dat het middel, in zoverre daarin het tegendeel wordt aangevoerd, eveneens
faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige betoogt dat het arrest van buitenvervolgingstelling "een definitief einde maakt" aan de rechtsvordering van eiseres en dat eiseres' recht van hoger beroep "het recht (impliceert) om het appèlgerecht uitspraak te horen doen over de hem voorgelegde betwisting en dat gerecht (daartoe) zijn beslissing (moet) motiveren, met naleving van artikel 6.1 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, dat eenieder
het recht op een eerlijk proces waarborgt, en het daarenboven het algemeen beginsel van het recht van verdediging (moet) eerbiedigen";
Overwegende dat, evenwel, de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake
regeling van de rechtspleging, in de regel niet onderworpen zijn aan de voorschriften van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens; dat de kamer van inbeschuldigingstelling, behalve wanneer ze verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden aanneemt en de wet haar de bevoegdheid toekent om als vonnisgerecht over de grond van de zaak te oordelen,
arresten wijst die geen gezag van gewijsde hebben, zodat een arrest van buitenvervolgingstelling niet alleen het openbaar ministerie in staat stelt de heropening
van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren te vorderen, maar de burgerlijke
partij ook niet belet vervolgens een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten in te stellen;
Dat, aldus, eiseres hoger beroep heeft kunnen instellen tegen de beschikking
van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, dat zij haar middelen opnieuw
heeft kunnen aanvoeren voor het appèlgerecht en zelfs nog de mogelijkheid heeft
om een rechtsvordering in te stellen na het arrest van buitenvervolgingstelling,
waarin vastgesteld wordt dat er onvoldoende bezwaren bestaan, zodat het vermeende gebrek aan antwoord op haar appèlconclusie, het eerlijk karakter van het
proces dat beoordeeld moet worden ten aanzien van de volledige rechtspleging,
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op zich niet in het gedrang kan brengen, en haar recht van verdediging evenmin
kan miskennen;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiseres, in het kader van het middel, het Hof verzoekt het
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen met betrekking tot de verenigbaarheid van de motiveringsregels, afgeleid uit de artikelen 128, 129, 130 en 135 van
het Wetboek van Strafvordering, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Overwegende dat uit de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering weliswaar volgt dat de beslissingen van de onderzoeksgerechten gemotiveerd moeten
worden door de vaststelling van voldoende of onvoldoende bezwaren; dat er wat
dat betreft evenwel geen enkele wettelijke bepaling bestaat die de omvang van
het antwoord op conclusies regelt;
Overwegende dat de hoven en rechtbanken het Arbitragehof niet kunnen vragen te onderzoeken of het gebrek aan desbetreffende wetgeving al dan niet overeenstemt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien die vraag geen
verband houdt met de materies die opgesomd worden in artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 222
2° KAMER - 2 april 2003

1º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VERWERPING - HOGER BEROEP BEVESTIGING VAN DE VERWERPING DOOR DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - WETTIGHEID.
2º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VERWERPING - HOGER BEROEP BEVESTIGING VAN DE VERWERPING DOOR DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - GEEN OPSCHORTENDE
WERKING - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - RECHTSMIDDEL - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - VERWIJDERING - CASSATIEMIDDEL ONTVANKELIJKHEID.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VERWERPING - HOGER BEROEP -
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BEVESTIGING VAN DE VERWERPING DOOR DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - OPSCHORTENDE WERKING
- VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - RECHTSMIDDEL - DAADWERKELIJK
RECHTSMIDDEL - VERWIJDERING - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
1º Wanneer de verwerping van de asielaanvraag van een kandidaat-vluchteling bevestigd
werd door een uitvoerende beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, kunnen de appèlrechters wettig beslissen dat de
vreemdeling het grondgebied ten onrechte is binnengekomen zonder over de nodige
documenten te beschikken, zodat art. 7, eerste lid, 1° Vreemdelingenwet, op hem kan
worden toegepast en een vrijheidsberovende maatregel tegen hem kon worden
genomen. (Artt. 7, eerste lid, 1°, 63-2 tot 63-5, 71 en 72 Vreemdelingenwet)
2º en 3° Het middel op grond waarvan de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, betoogt dat
hij bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt tegen
een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die
hem, op een dringend beroep, toegang, verblijf of vestiging in het Koninkrijk heeft
geweigerd, zodat hij niet van zijn vrijheid kon worden beroofd zonder dat die maatregel
hem het recht op een bij art. 13 E.V.R.M. gewaarborgd recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel heeft ontzegd, aangezien zijn opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering,
welke zal plaatsvinden vóór het afsluiten van de ingestelde rechtsplegingen, berust op
een veronderstelling en is dus niet ontvankelijk1. (Artt. 7, eerste lid, 1°, 63-2 tot 63-5, 69,
71 en 72 Vreemdelingenwet)
(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0233.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat de verwerping van eisers asielaanvraag is bevestigd op 6
juni 2002 door een uitvoerende beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen; dat de appèlrechters aldus wettig hebben beslist
dat de vreemdeling het grondgebied ten onrechte is binnengekomen zonder over
de nodige documenten te beschikken, zodat artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op hem kon worden toegepast en een vrijheidsberovende maatregel tegen hem kon worden genomen;
1 Zie Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. 133.
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat hij zijn zaak bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt, zodat hij niet van zijn vrijheid kon zijn beroofd zonder dat die
maatregel hem het recht heeft ontzegd op een daadwerkelijk rechtsmiddel, dat
hem gewaarborgd wordt bij artikel 13 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat het middel veronderstelt
dat eisers opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering, welke zou plaatsvinden
vóór het afsluiten van de ingestelde rechtsplegingen;
Dat het middel, dat op een veronderstelling berust, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Denys, Brussel.

Nr. 223
2° KAMER - 2 april 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN – NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE - VERMELDING.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE NEERLEGGING - HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER - GEVOLG - KENNISNAME VAN DE CONCLUSIE
- BEWIJS.
1º Noch art. 780 Ger. W. noch enig andere bepaling verplicht de rechter in zijn beslissing te
vermelden dat een conclusie is neergelegd1. (Art. 780 Ger.W.)
2º Wanneer, door de handtekening van de voorzitter van het hof van beroep, zeker is
vastgesteld dat een conclusie is neergelegd, waarbij die handtekening in dat geschrift is
aangebracht onder de vermelding van de datum van de terechtzitting waarop de zaak is
behandeld, houdt die vaststelling in dat het hof van beroep kennisgenomen heeft van die
schriftelijke conclusie2.
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0446.F)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 28 maart 1979 (A.C. 1978-79, 891); 31 mei 1989, A.R. 7560, nr. 561; 20 feb. 2002, A.R.
P.01.1517.F, nr. 124.
2 Zie Cass., 12 sept. 1984, A.R. 3619, nr. 33.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat noch artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek noch enig andere bepaling de rechter verplicht in zijn beslissing te vermelden dat een conclusie is neergelegd;
Overwegende dat, daarenboven, de neerlegging, door eiser, van een conclusie
met zekerheid is vastgesteld door de handtekening van de voorzitter van het hof
van beroep op dat geschrift, onder de vermelding van de datum van 18 maart
2003, d.i. de datum van de terechtzitting waarop de zaak is behandeld; dat die
vaststelling inhoudt dat het hof van beroep kennisgenomen heeft van die schriftelijke conclusie;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 224
1° KAMER - 3 april 2003

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT VOORAFGAANDE MINNELIJKE SCHIKKING - TUSSENVORDERING BIJ CONCLUSIE - GEEN
VOORAFGAANDE MINNELIJKE SCHIKKING - GEVOLGEN.
Ingevolge art. 1345, eerste lid Ger. W. wordt inzake pacht geen enkele rechtsvordering
toegelaten indien de eiser niet van tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling
verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking op te
roepen; die bepaling is niet van toepassing op een tussenvordering die bij conclusie kan
worden ingesteld. (Art. 1345, eerste lid Ger.W.)
(C. e.a. T. D. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0505.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 6 juni 2002 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807, 809 en 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eisers "in hoger beroep een nieuwe vordering instellen die ertoe strekt de rekeningen op te maken bij het verlaten van het gepachte goed na het verstrijken van de pacht op 31 december 1998". Het arrest beslist dat, volgens artikel 1345 van
het Gerechtelijk Wetboek, "die nieuwe vordering inzake pacht niet kan worden toegelaten
indien de eiser niet van tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft
gedaan om de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking op te roepen; dat aldus,
die vordering in dat stadium niet ontvankelijk is".
Grieven
Luidens artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden tussen de partijen in het geding tussenvorderingen ingesteld - waaronder de wijziging of de uitbreiding van de vordering bedoeld in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek - bij conclusies die ter griffie
worden neergelegd en aan de overige partijen worden overgelegd.
Artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat ertoe strekt procedures te
vermijden, is niet van toepassing op gedingen die voor de rechter worden gebracht via
tussengeschillen die impliceren dat er een hoofdvordering hangende is en die, in de regel,
bij conclusie worden ingesteld.
Het arrest oordeelt dat de vordering om een rekening bij het verlaten van het gepachte
goed op te maken, die een tussenvordering is in een hoofdvordering tot geldigverklaring
van de opzeg en tot ontbinding van de pachtovereenkomst, niet ontvankelijk is omdat er
van tevoren geen verzoening is geweest. Het arrest is aldus naar recht verantwoord
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Tweede middel
Overwegende dat ingevolge artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake pacht geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser
niet van tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking op te roepen;
Dat die bepaling niet van toepassing is op een tussenvordering die bij conclu-
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sie kan worden ingesteld;
Overwegende dat het arrest, dat beslist dat de nieuwe vordering die eiseres in
hoger beroep heeft ingesteld en die ertoe strekt de rekeningen op te maken bij het
verlaten van het gepachte goed na het verstrijken van de pacht, niet-ontvankelijk
is op grond dat de verweersters niet van tevoren tot minnelijke schikking zijn opgeroepen, voornoemde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de nieuwe vordering van de eisers betreffende "de vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed bij het
verstrijken van de pacht op 31 december 1998" niet-ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 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 Brussel.
3 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mr. Draps en De Bruyn.

Nr. 225
1° KAMER - 4 april 2003

EIGENDOM - OVERDRACHT VAN GELDSOM TOT ZEKERHEID - AARD GEVOLG.
De overdracht in eigendom van een som geld door een schuldenaar ten bate van zijn
schuldeiser maakt geen inpandgeving uit ook al geschiedt die overdracht tot zekerheid
van de schuldeiser; het eigendomsrecht aldus verkregen door de schuldeiser heeft tot
gevolg dat, in de regel, de eigenaar recht heeft op wat de zaak voortbrengt 1. (Artt. 544 en
546 B.W.)
(ASSET FINANCING CORPORATION N.V. T. EUROQUARTZ B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.99.0208.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 1998 gewezen
1 Cass., 26 juli 1872, Pas. 1872, I, 452.
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door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 546, 1053 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart vooraf het hoger beroep gegrond, hervormt het beroepen
vonnis en verklaart vervolgens de vordering van verweerster gegrond en veroordeelt eiseres tot de betaling van de som van 348.835 BEF vermeerderd met de gerechtskosten, op
volgende redengeving :
"(...) dat de overeenkomst waarbij een contractant aan zijn wederpartij een geldsom ter
beschikking stelt tot zekerheid van de nakoming van zijn verbintenissen (gemeenlijk
waarborg genoemd) een oneigenlijk pand is; dat immers, behoudens uitzonderlijke gevallen die in huidig geding niet aan de orde zijn gekomen, door de betaling van de geldsom
degene die de zekerheid heeft gesteld niet langer eigenaar is van het (overgedragen) geld,
doch enkel een vordering heeft tegen de schuldeiser (en in geval van faillissement slechts
een gewone schuldeiser is in de boedel);
(...) dat hetgeen door de schuldenaar als zekerheid aan de schuldeiser wordt overgemaakt, behoudens andersluidend beding, enkel strekt tot de zekerheid en de schuldeiser
hieruit lastens de debiteur geen ander voordeel dan de zekerheid mag halen;
dat hieruit volgt dat, steeds behoudens andersluidend beding, de opbrengst van hetgeen
tot zekerheid aan de schuldeiser werd verstrekt, niet aan de schuldeiser toekomt en deze
opbrengst hetzij in mindering wordt gebracht van de schuld, hetzij bij de beëindiging van
de overeenkomst ook moet worden terug overgemaakt aan de schuldenaar;
dat dergelijke overweging ook ten grondslag ligt aan de regeling betreffende de waarborg inzake woninghuur (waar partijen niet de keuze hebben andersluidend te bedingen);
dat, in strijd met hetgeen (eiseres) beweert, de leasingovereenkomst geen gewag maakt
van het lot dat partijen zouden toekennen aan de opbrengst van het tot zekerheid overgemaakte bedrag;
(...) dat (eiseres) hetzij de tot zekerheid betaalde geldsom op een termijnrekening heeft
geplaatst waar dit bedrag intresten heeft opgebracht, hetzij dit bedrag heeft aangewend als
bedrijfsmiddel, waardoor het eveneens inkomsten heeft gegenereerd (weze het maar omdat zij in dat geval geen beroep heeft moeten doen op eigen of vreemde financiering).
Grieven
Uit het aangevochten arrest blijkt dat door het bedrag van 861.700 BEF over te maken
aan eiseres op het ogenblik van het sluiten van het leasingcontract, verweerster de bedoeling had een zekerheid te stellen teneinde de naleving te waarborgen van haar verbintenissen opzichtens eiseres. Het stellen van een zekerheid, welke zij ook moge wezen, heeft
het waarborgen van de uitvoering van de hoofdverbintenis tot voorwerp. Anderzijds stelt
het arrest vast dat door de overdracht van de geldsom die als waarborg werd gesteld, verweerster hiervan geen eigenaar meer was, gezien het vervangbare zaken betrof en het bijgevolg eiseres is die eigenares is geworden van de geldsom die haar werd overgemaakt.
(...)
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2. Tweede onderdeel
De eigendom van de zaak geeft het recht de vruchten ervan te verkrijgen. De eigendom
van een som geld verschaft bijgevolg het recht op de intresten, die de vruchten uitmaken
van deze geldsom. Het arrest stelt niet vast dat de partijen bijzonder afwijkende bedingen
zouden zijn overeengekomen met betrekking tot de intresten die de als waarborg gestelde
geldsom zou opleveren tijdens de uitvoering van de hoofdverbintenis. Door te beslissen
dat het bedrag van de intresten, die geacht worden de vruchten uit te maken van deze
geldsom tijdens deze periode, behoudens andersluidende conventionele bepaling toekomt
aan verweerster, en eiseres te veroordelen deze aan haar te betalen, schendt het arrest de
artikelen 544 en 546 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de overdracht in eigendom van een som geld door een schuldenaar ten bate van zijn schuldeiser geen inpandgeving uitmaakt ook al geschiedt
die overdracht tot zekerheid van de schuldeiser;
Dat het eigendomsrecht aldus verkregen door de schuldeiser tot gevolg heeft
dat, in de regel, de eigenaar recht heeft op wat de zaak voortbrengt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat verweerster, als leasingnemer, aan eiseres, als leasinggeefster, een geldsom heeft overhandigd tot zekerheid van haar verbintenissen en dat door die verrichting, door het arrest gekwalificeerd als een onregelmatig pand, de schuldeiseres, leasinggeefster, eigenares is
geworden van het overgedragen geld;
Dat het arrest voorts vaststelt dat de leasingovereenkomst geen gewag maakt
van het lot dat de partijen zouden toekennen aan de opbrengst van het tot zekerheid overgemaakte bedrag;
Dat het arrest niet oordeelt dat de overeenkomst van eigendomsoverdracht
moet worden uitgelegd in die zin dat de rente aan de schuldenaar toekomt;
Dat het uit de omstandigheid dat de leasinggever een voordeel heeft gehaald
uit die overdracht van geld afleidt dat de leasinggever ook rente hierop moet betalen voor de duur van de leasingovereenkomst;
Overwegende dat de appèlrechters uit de door hen gedane vaststellingen en beoordelingen niet vermochten af te leiden dat rente verschuldigd was door de leasinggever;
Dat het onderdeel gegrond is;
2.2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
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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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
4 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mr. Verbist en Wouters.

Nr. 226
1° KAMER - 4 april 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - AFWEZIGHEID VAN FOUT IN HOOFDE VAN EEN PARTIJ GEVOLGTREKKING.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - AFWEZIGHEID
VAN FOUT IN HOOFDE VAN EEN PARTIJ - GEVOLGTREKKING.
1º en 2° Is niet naar recht verantwoord het vonnis dat, uit het feit dat een botsing
plaatsgreep en uit de afwezigheid van een bewezen fout in hoofde van de ene
bestuurder, een fout in oorzakelijk verband met de schade in hoofde van de andere
bestuurder afleidt en deze bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden
schade1 2. (Artt. 1315, 1382 en 1383 B.W.)
(H. T. BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS v.z.w. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0139.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 oktober 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
1 Zie Cass., 16 feb. 1990, A.R. 6508, nr. 367.
2 Zie Cass., 30 april 1980, A.C. 1979-1980, nr. 555.
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IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat "(v)ermits er een botsing
plaatsgreep en het niet bewezen is dat het door enige fout is vanwege de bestuurder D., hieruit logischerwijze (moet) afgeleid worden dat (eiseres) van rijstrook
veranderde wat een foutieve rijwijze uitmaakt en haar verantwoordelijk maakt
voor het ongeval en diens schadelijke consequenties";
Dat het bestreden vonnis zodoende louter uit het feit van de botsing en de afwezigheid van een bewezen fout in hoofde van de ene bestuurder, een fout in
oorzakelijk verband met de schade in hoofde van de andere bestuurder afleidt en
deze bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden schade;
Dat het vonnis zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
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;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
4 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Bützler en De Gryse.

Nr. 227
1° KAMER - 4 april 2003

HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PARTIJEN - VERBORGEN GEBREKEN - AANSPRAKELIJKHEID
- VORDERING IN RECHTE - TERMIJN.
Uit de samenlezing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat, in
het geval een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs
door de ongeschiktheid van de grond, de vordering op grond van verborgen gebreken
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tegen de aannemer en de architect binnen de tienjarige termijn kan worden ingesteld 1.
(Artt. 1792 en 2270 B.W.)
(V. T. DIMOWO N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0206.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1648, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters oordelen vooraf dat de vastgestelde gebreken in de woning van eiseres
binnen het toepassingsgebied vallen van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en wel in de volgende
bewoordingen :
"Er kan in casu bezwaarlijk betwist worden dat herhaalde lekken aan het gehele koudwatercircuit van de woning van (eiseres), waardoor niet alleen de elektrische vloerverwarming beschadigd en grotendeels onbruikbaar werd, maar ook vochtschade deed ontstaan
aan parket, plafond living, hall, keuken en toilet naast andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade (zie blz. 12 deskundig verslag Ir. G. D. - stavingsstuk 1 van (eiseres)),
verborgen gebreken betreffen die vallen binnen het toepassingsveld van de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in art. 1792-2270 B.W. (zie hierover naar analogie Abbeloos W.,
'de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect', Het Bouwbedrijf, 1987,9)"
(folio nr. 714 van het bestreden arrest, onderaan).
De appèlrechters oordelen verder dat de vordering door eiseres binnen de tien jaar werd
ingesteld, als volgt :
"de decenale aansprakelijkheid raakt de openbare orde, en de termijn van tien jaar na
definitieve oplevering, waarbinnen de bouwheer ten gronde dient te dagvaarden, betreft
een vervaltermijn welke niet voor inkorting vatbaar is. De partijen betwisten niet dat de
oorspronkelijke vordering van (eiseres) binnen de tien jaar na de oplevering der werken
werd ingesteld".
Zij oordelen nochtans vervolgens dat de vordering in aansprakelijkheid gestoeld op de
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer moet worden ingesteld binnen een korte termijn na het ontdekken van de gebreken, en wel in de volgende bewoordingen :
"Nochtans vereisen verborgen gebreken, onverschillig of die de stevigheid van het gebouw of een deel ervan aantasten, dan wel te beschouwen zijn als zgn. 'lichte' gebreken,
dat die steeds binnen een nuttige korte termijn worden ingesteld. Er bestaat geen aanleiding om die beide soorten verborgen gebreken op een andere wijze te behandelen. De ver1 Zie Cass., 15 sept. 1994, A.R. C.93.0414.F, nr. 382.
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borgen gebreken bedoeld in art. 1792-2270 B.W. dienen weliswaar te worden ingesteld
binnen een door de wet vastgestelde vervaltermijn van tien jaar na de definitieve aanvaarding van de bouwwerken, maar ook wat de zgn. 'lichte gebreken' betreft aanvaardt het
overgrote deel van rechtspraak en rechtsleer thans het bestaan van een gelijkaardige termijn waarbinnen de bouwheer zijn vordering lastens de aannemer dient in te stellen. De
bouwheer zal zijn vordering op grond van een verborgen gebrek in beide gevallen binnen
een korte termijn na de ontdekking ervan dienen te stellen: hij oordeelt soeverein over zowel het beginpunt als de duur van die korte termijn, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, met name de aard van het bouwwerk, de aard van de aangeklaagde
gebreken, de gebruiken, de hoedanigheid van de partijen en de door hen verrichte gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, zoals het voeren van onderhandelingen, pogingen om aan de klachten van de bouwheer te verhelpen, het vorderen van een deskundigenonderzoek, de onderhandelingen van de partijen gedurende de expertise e.a..
Onverschillig of een verborgen gebrek valt binnen het toepassingsveld van de artikelen
1792 en 2270 B.W., dan wel een zgn. 'licht gebrek' uitmaakt, heeft de voornoemde 'korte
termijn' - vereiste steeds éénzelfde bestaansreden: verhinderen dat door onnodig tijdverlies een onderzoek naar de oorsprong en de staat van het aannemingswerk en de mogelijkheid van de aangesproken aannemer om derden die hem vrijwaring verschuldigd zijn in
de zaak te betrekken niet in het gedrang komt" (bestreden arrest, folio nr. 715).
Op die grondslag beslissen (de appèlrechters) dat de oorspronkelijke vordering van eiseres onontvankelijk is, op grond dat het :
"aanvaardbaar is dat (eiseres) binnen die 'korte termijn' gebleven is niet alleen gedurende de periode dat (eerste verweerster) en/of (vierde verweerster) sinds 1986 de opeenvolgende ontstane lekken in de koud waterleiding vrijwillig kwam(en) herstellen, maar ook
gedurende het verloop van de expertise uitgevoerd door een gerechtsdeskundige wiens
aanstelling zij in 1991 voor de kort gedingrechter had uitgelokt.
Maar eens dat de resultaten van het definitief verslag van de gerechtsdeskundige bekend waren, en het vaststond dat er geen mogelijkheden meer waren om door onderhandelingen een voor de bouwheer aanvaardbare oplossing te bereiken, diende (eiseres) haar
rechtsvordering alleszins 'onverwijld' in te leiden, op gevaar af de grenzen van de hiervoor
vernoemde 'korte termijn' te overschrijden.
Het hof stelt vast dat daar waar de gerechtsdeskundige zijn definitief verslag afsloot op
16 november 1993, (eiseres) haar rechtsvordering lastens (eerste verweerster) pas op 1 juli
1994 heeft gelanceerd, hetzij 226 dagen na afsluiten van het definitief deskundig verslag.
(Eiseres) heeft hierdoor ontegensprekelijk nagelaten om haar vordering wegens verborgen gebreken binnen een 'korte termijn' in te stellen; vordering welke dan ook als onontvankelijk moet worden afgewezen" (bestreden arrest, folio nr. 716).
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 1788 tot 1792 B.W. zijn aannemer en architect door de
goedkeuring van het werk door de bouwheer ontheven van hun aansprakelijkheid met uitzondering van die gebreken en wanprestaties welke gedurende tien jaar de stevigheid van
het werk aantasten. Artikel 1792 B.W. bepaalt dat, indien een gebouw dat tegen vaste
prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door
de ongeschiktheid van de grond, de aannemer en de architect daarvoor gedurende tien jaar
aansprakelijk zijn. Artikel 2270 B.W. bepaalt dat, na verloop van tien jaren, architecten en
aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken
die zij hebben uitgevoerd of geleid. Eiseres moet als bouwheer te dien einde het bewijs leveren 1° van het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de bouw en 2° van een gebrek in
de bouw of van de ongeschiktheid van de grond, dat het teniet gaan heeft veroorzaakt. Als
de bouwheer in dit bewijs slaagt, kan de aannemer aan de tienjarige aansprakelijkheid en-
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kel ontkomen door het bewijs van overmacht.
De termijn voor het instellen van de vordering op grond van de artikelen 1792 en 2270
B.W. is dezelfde als die van de aansprakelijkheid zelf, met name 10 jaar vanaf de oplevering.
Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek dat, inzake koop, bepaalt dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken "binnen een korte termijn" moet worden
ingesteld, is niet toepasselijk op de aannemingsovereenkomst.
De appèlrechters stellen te dezen in feite vast dat de door eiseres aangevoerde gebreken
binnen het toepassingsveld vallen van de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, en dat eiseres' vordering werd ingesteld
binnen de tienjarige termijn waarvan sprake in die artikelen.
De appèlrechters vermochten vervolgens niet wettig te beslissen dat de oorspronkelijke
vordering van eiseres als onontvankelijk moet worden afgewezen.
Door te oordelen dat in geval van verborgen gebreken de bouwheer zijn vordering binnen een korte termijn na de ontdekking ervan dient in te stellen, ongeacht of het verborgen
gebrek al dan niet valt binnen de toepassingssfeer van de artikelen 1792 en 2270 B.W.,
voegen de appèlrechters aan de artikelen 1792 en 2270 B.W. een voorwaarde toe die daar
niet in staat en schenden zodoende deze wetsbepalingen en passen tevens ten onrechte artikel 1648 B.W. toe op de aannemingsovereenkomst en aldus op de gebreken die onder
het toepassingsgebied vallen van de artikelen 1792 en 2270 B.W. (schending van artikel
1648 B.W.).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien
een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat
door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect en de aannemer daarvoor aansprakelijk zijn gedurende tien jaren;
Dat artikel 2270 van hetzelfde wetboek bepaalt dat na verloop van tien jaren
de architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid;
Overwegende dat krachtens die bepalingen de vordering tegen de aannemer en
de architect binnen de tienjarige termijn kan worden ingesteld in het geval een
gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door
de ongeschiktheid van de grond;
Dat die regel ook geldt wanneer het gebrek verborgen is;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de "decenale aansprakelijkheid de openbare orde (raakt), en de termijn van tien jaar na de definitieve oplevering, waarbinnen de bouwheer ten gronde dient te dagvaarden, een vervaltermijn (betreft) welke niet voor inkorting vatbaar is. De partijen betwisten niet dat
de oorspronkelijke vordering van V.B. binnen de tien jaar na de oplevering der
werken werd ingesteld";
Overwegende dat het arrest, door vervolgens evenwel te beslissen dat eiseres
nagelaten heeft haar vordering wegens verborgen gebreken binnen een korte termijn in te stellen zodat ze dan ook als onontvankelijk moet worden afgewezen,
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de zaken nrs.
1996/AR/2113, 1996/AR/2135 en 1996/AR/2554 voegt en de hoofdberoepen en
de incidentele beroepen 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 Antwerpen.
4 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Bützler.

Nr. 228
1° KAMER - 4 april 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING.
De mogelijkheid dat in een zaak de partijen of derden de indruk zouden kunnen hebben dat
de rechtbank hetzij te streng hetzij te welwillend zou optreden ten aanzien van een
collega-rechter, kan een gewettigde verdenking doen ontstaan aangaande de strikte
onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen, zodat het Hof de zaak aan die
rechtbank onttrekt en verwijst naar een rechtscollege van hetzelfde rechtsgebied 1. (Artt.
648, 2°, 650 en 658 Ger.W.)
(S. T. P.)

ARREST

(A.R. C.03.0077.N)

1. Verzoek en rechtspleging voor het Hof
Verzoekster heeft in eigen naam en in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar dochter een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
de rechter, ter griffie van het Hof neergelegd.
Het Hof heeft het verzoek niet kennelijk onontvankelijk verklaard.
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de in de
wet vermelde verklaring afgelegd.
J.P. heeft geconcludeerd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Cass., 4 mei 2000, A.R. C.00.0131.N, nr. 274.
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2. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoek tot onttrekking gebaseerd is op de omstandigheid dat verzoekster eiseres is in een zaak aanhangig gemaakt voor de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel tegen J.P. die in deze rechtbank rechter is;
Dat uit het verzoekschrift blijkt dat de vordering is gebaseerd op beroepsfouten
die rechter P. zou hebben begaan toen hij advocaat was van verzoekster;
Dat beide partijen wensen dat de zaak zou worden behandeld voor een andere
rechtbank en de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel na
overleg eveneens meent dat de zaak beter voor een andere rechtbank zou worden
behandeld;
Overwegende dat gelet op de mogelijkheid dat in deze zaak de partijen of derden de indruk zouden kunnen hebben dat de rechtbank hetzij te streng hetzij te
welwillend zou optreden ten opzichte van een collega-rechter, een gewettigde
verdenking kan ontstaan aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters die
uitspraak moeten doen;
Dat de zaak moet worden verwezen naar een rechtscollege van hetzelfde
rechtsgebied;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beveelt dat de zaak 03/1833/A ingeschreven op de rol van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel aan die rechtbank wordt onttrokken;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven;
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
De kosten begroot op de som van nul euro.
4 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. De
Meester, Antwerpen.

Nr. 229
3° KAMER - 7 april 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEGRIP FOUT.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - DOOR DE
WERKGEVER GEGEVEN ONTSLAG - VERSCHILLENDE DOOR DE WERKGEVER AANGEVOERDE FEITEN BEDIENDE - GEEN FOUT BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN VOOR ONTSLAG - GEVOLG VOORAFGAANDE FEITEN - ONDERZOEK.
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP BESLISSING VAN DE RECHTER - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN EEN REDEN VAN DE BESLISSING.
4º LOON — BESCHERMING - INTEREST - INHOUDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE
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- OPZEGGINGSVERGOEDING.

1º Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn
te beëindigen1. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Wanneer een arrest de feiten die drie of minder dan drie werkdagen aan het ontslag
wegens dringende reden zijn voorafgegaan, niet als een fout aanmerkt, hoeft het de
feiten die dagtekenen van meer dan drie werkdagen voor dat ontslag niet te
onderzoeken; deze kunnen immers geen invloed hebben op de ernst van een gedrag dat
niet als een fout is aangemerkt2. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet)
3º In beginsel is niet nieuw het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot
staving van zijn beslissing3.
4º De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de
opzeggingsvergoeding dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage
inhoudt4. (Art. 10 Loonbeschermingswet)
(l'Esperanderie v.z.w. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0013.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 2°, en 35, inzonderheid eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond en veroordeelt eiseres
1 Cass., 23 okt. 1989, A.R. 6642, nr. 108, met (gedeeltelijk andersluidende) concl. van adv.-gen.
LENAERTS, in A.C.
2 Cass., 27 nov. 1989, A.R. 8650, nr. 197; zie Cass., 6 maart 1995, A.R. S.94.0071.F, nr. 133.
3 Zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. 9067, nr. 216; 26 nov. 1999, A.R. C.98.0431.F, nr. 634, redengeving;
2 nov. 2001, A.R. C.00.0046.F, nr. 594; zie ook Cass., 30 nov. 1992, A.R. 8038, nr. 759.
4 Cass., 8 nov. 1993, A.R. 8344 - S.93.0076.N, nr. 452, en de noot; art. 10, Wet 12 april 1965, voor
de inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (zie
de artt. 82 en 90, §1 van die Wet), B.S. 9 aug. 2002, p. 34537 (op de dag van de uitspraak van het
arrest van het Hof was art. 82 van die Wet van 26 juni 2002 nog niet van kracht; zie i.v.m. die
bepaling van de Wet van 26 juni 2002, C. W ANTIEZ en S. ROGER, "Intérêts sur le brut: l'article 82 de la
loi du 26 juin 2002", J.T.T. 2003, p. 57: die auteurs zijn van oordeel dat voornoemd artikel 82 een
interpretatieve bepaling is.
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om aan verweerster een compensatoire opzeggings-vergoeding van 456.660 BEF te betalen op de volgende gronden :
"1. Hoewel de directie van [eiseres] alleen de verpleegsters en niet de opvoedsters belast had met de toediening van de medicijnen aan de gehospitaliseerde kinderen, mochten
zij, zoals de door het [arbeids]hof aangewezen geneesheer-deskundige (dokter Nicolas)
zegt, 'de verpleger of verpleegster van dienst in die taak bijstaan overeenkomstig de terzake geldende circulaires' [...].
Zo preciseert dienstnota nr. 106, die als bijlage gevoegd is bij de circulaire nr. 105, dat
'de leden van het opvoedend personeel gehouden zijn hun bijstand te verlenen aan degene
die belast is met de toediening van de medicijnen (brengen van de kinderen, hen helpen
bij het drinken, klaarzetten van de drinkbekers)' [...]. Overigens is het dat wat [verweerster] gedaan heeft. Zij heeft bijstand verleend aan de verpleegster (die belast was) met de
toediening van de medicijnen. De partijen verklaren immers dat het de verpleegster is die
de medicijnen voor de twee kinderen had klaargemaakt en dat het [verweerster] is die aan
het kind G. E. het medicijn heeft toegediend dat voor een ander kind was bestemd.
2. Het feit dat het in de praktijk de opvoedsters waren die de door de verpleger (verpleegster) klaargemaakte medicijnen toedienden blijkt tevens uit de omstandigheid dat
[verweerster] op 2 april 1983 de maaltijd heeft gegeven aan het kind G. E. en hem de medicijnen heeft toegediend die, naar zij vermoedde, voor hem bestemd waren.
Uit de dossiers blijkt dat de vergissing bij de medicatie is vastgesteld door mevrouw D.
of door mevrouw L. (die beiden, zoals [verweerster], op het ogenblik van de feiten het beroep van opvoedsters klasse 3 uitoefenden) op het tijdstip waarop één van beiden het medicijn wilde toedienen aan het kind A. H.
Uit die gegevens volgt dat de opvoedsters in de praktijk, 'die gedoogd, ja zelfs opgelegd
werd door de heer S. '[...], tijdens de maaltijden aan de kinderen de medicijnen gaven die
door de verpleegafdeling waren klaargemaakt. Overigens is het dat wat mevrouw D. en
mevrouw L. hebben verklaard aan de geneesheer-deskundige - dokter Nicolas - die door
het [arbeids]hof was aangewezen.
3. [Eiseres] heeft dus geen enkele reden om [verweerster] de overtreding van enige
richtlijn dienaangaande te verwijten.
[Verweerster] heeft in werkelijkheid per vergissing het voor het ene kind bestemde medicijn toegediend aan het andere. Het is immers de verpleegster die de medicijnen klaarzet
in een beker waarop de naam van het kind staat en de drinkbekers worden bijeengezet op
een plank van fineerhout met openingen waarin de bekers passen. Het is in beginsel de
taak van de verpleger (verpleegster) de medicijnen te distribueren.
Die vergissing kan hierdoor worden verklaard dat [verweerster] ten tijde van de gebeurtenissen van 2 april 1983, bij de avondmaaltijd van 18 uur 30 vele uren had gewerkt, namelijk van 7 uur tot 20 uur 30, en dat de dienst bestond uit vijfentwintig kinderen van 6
tot 21 jaar. Teveel werk, een praktijk of een onoplettendheid kunnen die vergissing verklaren.
d) De gebeurtenissen die zijn gevolgd op de toediening van het verkeerde medicijn.
In feite is het de opeenvolging van de gebeurtenissen na de toediening van het verkeerde medicijn die dramatische gevolgen heeft gehad met het overlijden van het kind, met
name het feit dat het kind niet onmiddellijk werd gehospitaliseerd en dat hem een grote
hoeveelheid zoutwater werd toegediend :
1) - het kind G. nam weliswaar om 18 uur 30 bij zijn maaltijd per vergissing de medicijnen in van het kind A. H., maar de vergissing werd reeds een kwartier later ontdekt op
het ogenblik dat de kinderverzorgster D. het medicijn wilde toedienen aan A. H. De vergissing werd dus zeer vlug ontdekt;
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- de verpleegster (mevrouw G.), die door de opvoedsters was opgeroepen, kwam vijf tot
zes minuten na de oproeping ter plaatse. Zij poogde toen het kind te doen braken door
haar vingers in zijn keel te steken, zonder succes evenwel;
2) - het feit dat het kind niet onmiddellijk naar een ziekenhuis is gebracht dient als een
fout te worden aangemerkt: na te hebben getelefoneerd naar de woonplaats van de aan het
M.P.I. verbonden dokter D. (die echter afwezig was; op het antwoordapparaat stond de
boodschap dat een beroep moest worden gedaan op de geneesheer met wachtdienst), nam
mevrouw G. contact op met het diensthoofd J.M. S., die haar heeft gezegd een beroep te
doen op de geneesheer met wachtdienst V. en het kind G. naar het ziekenhuis te brengen.
Intussen gaf de heer V., die in de dienst van G. was aangekomen, eveneens het advies
het kind in het ziekenhuis te Péruwelz te doen opnemen.
Er is evenwel geen contact opgenomen met de geneesheer met wachtdienst en het kind
is niet in het ziekenhuis opgenomen. Een dergelijke houding dient als een fout te worden
aangemerkt.
3) - de instructies om zoutwater aan het kind toe te dienen volgens een door de verpleegster G. vastgestelde dosering zijn eveneens te beschouwen als een ernstige nalatigheid vanwege een verpleegster. Dat bevel is uitgevoerd door mevrouw L. en mevrouw D.,
maar het kind heeft niet overgegeven;
4) - het feit dat geen volledige informatie werd verstrekt aan dokter C., directeur van
[eiseres], is eveneens als een fout te beschouwen. De heer V. heeft hem immers alleen de
feiten verteld en de rondgedeelde medicijnen opgesomd, zonder echter gewag te maken
van het feit dat aan het kind zoutwater was toegediend.
Het is op grond van die verklaringen dat dokter C., die aanwezig was in zijn woonplaats te Froyennes op 30 kilometer van het M.P.I., besloot het kind niet op te zoeken en,
zonder klinisch onderzoek, tevens besliste het niet te laten hospitaliseren. Hij beperkte
zich ertoe zijn instructies te geven langs de telefoon: bewaking van de bloeddruk, de pols
en de temperatuur;
5) - het ontbreken van daadwerkelijk toezicht op het kind is een fout: omstreeks 19 uur
30 werd het kind door de heer V. en de verpleegster naar de zaal voor verzorging op de
gelijkvloerse verdieping gebracht voor toezicht, zoals dokter C. gevraagd had. Het kind is
dus op de afdeling van de kamers voor bedlegerige patiënten gebleven en niet overgebracht naar de verpleegafdeling, zoals dat voor 19 uur 30 gebruikelijk is voor meervoudig
gehandicapte personen die niet bedlegerig zijn.
6) - Pas toen de gezondheidstoestand zienderogen achteruitging werd tot hospitalisatie
besloten: - vanaf 19 uur 30 werd de arteriële druk van het kind om het halfuur gecontroleerd en vanaf 21 uur werd de hartslag gemeten.
- Omstreeks 20 uur 30 werd de heer W. Dusausoir, nachtverpleger belast met het toezicht; de arteriële druk van het kind ging omhoog, zijn pols versnelde en zijn temperatuur
steeg.
- Omstreeks middernacht werd de toestand kritiek (verhoogde druk, stijgend hartritme,
temperatuurstijging, rillingen over het lichaam en pupilverwijding) en riep de heer D. de
heer V.
Toen dokter C. op de hoogte was gebracht van de kritieke toestand en van de toediening van zoutwater, besloot hij het kind onmidddellijk in het ziekenhuis te laten opnemen.
- Omstreeks halféén riep de heer V. dokter D. op die, ditmaal thuis, snel ter plaatse
kwam en het bevel tot hospitalisatie bevestigde. Het kind werd om één uur in de ochtend
naar de spoedafdeling van het Hôtel-Dieu te Valenciennes overgebracht.
- Bij de opname was het kind in een vrij diepe coma (temperatuur 41°) en werd begon-
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nen met de reanimatie (intubatie, beademing en het aanbrengen van een centraal katheter
voor alkalisatie).
- Het kind werd vervolgens door de D.D.M.H. naar de dienst reanimatie voor kinderen
overgebracht in het ziekenhuis Calmette te Rijsel. Bij zijn aankomst in de dienst, omstreeks vier uur in de ochtend, viel het kind in een niet reactieve coma, was het koortsig,
verkeerde het in een hypotensieve shocktoestand met aanhoudende acidose en verhoogd
natriumgehalte in het bloed.
- Ondanks de verdere reanimatiepogingen ging de toestand van het kind geleidelijk achteruit en omstreeks 17 uur kreeg het een hartstilstand die het overlijden tot gevolg had.
[...]
8) Uit het deskundigenverslag blijkt duidelijk genoeg het volgende :
a) de toediening van het verkeerde medicijn door [verweerster] kon geen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind;
b) wellicht is het de nalatigheid van alle overige personeelsleden geweest die mede aan
de basis lag van het overlijden van het kind dat een motorisch cerebraal gebrek en een
grote intellectuele achterstand vertoonde.
Tot slot blijkt uit de opeenvolging van die verschillende toestanden dat het overlijden
van het kind niet door de vergissing van [verweerster] kan zijn veroorzaakt.
De voorafgaande gebeurtenissen, die aan [verweerster] worden verweten kunnen niet in
aanmerking worden genomen als een verzwarende omstandigheid voor het feit, dat de
werkgever als een dringende reden heeft aangemerkt.
[...] Op 1 september 1982, toen [verweerster] haar dienst hervatte na een maand vakantie, deed [eiseres] de lokalen van de kinderen van de dienst voor bedlegerige patiënten
desinfecteren.
[Verweerster] zet uiteen dat zij op 1 september haar werk hervatte toen zij ziek was en
dat zij, ondanks de instructies van de geneesheer van [eiseres] die haar de raad gaf naar
huis te gaan, op haar werk gebleven is om haar collega's niet in verlegenheid te brengen,
maar dat zij hen niet veel kon helpen; zij werd trouwens er niet van verwittigd dat de lokalen zouden worden gedesinfecteerd en zij heeft haar collega's niet geholpen bij de evacuatie van de kinderen uit de dienst. De rest van de week was zij afwezig wegens ziekte.
Pas bij haar terugkeer op het werk op 14 september was zij in staat de waarschuwingsnota
te ondertekenen.
[...] Op 10 september 1982 richtte [eiseres] een waarschuwingsnota aan de drie kinderverzorgsters die van dienst waren op 1 september om hen erop te wijzen dat tijdens de
ontsmetting een kind in een kamer was achtergebleven en dat die tekortkoming een ernstige beroepsfout opleverde.
[...] [Eiseres] geeft toe dat [verweerster] naar de dienstdoende geneesheer is gegaan
maar zij beweert dat hij haar gevraagd heeft het werk voort te zetten.
[Verweerster] betwist ook maar iets te maken te hebben met de feiten van 1 september
1982. Het aanbod van [eiseres] om het feit door getuigen te bewijzen doet niet terzake,
gelet op het feit dat, zo [verweerster] een dergelijke nalatigheid samen met haar twee andere collega's had begaan, de straf voor die - overigens ernstige - nalatigheid vermeld
stond in de waarschuwingsnota van 10 september die door haar op 14 september was ondertekend.
Tot slot en gelet op de omstandigheden van de zaak kunnen de twee, door [eiseres] opgeworpen grieven niet als een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden beschouwd.
Uit de gegevens van de zaak volgt immers dat, ondanks andersluidende richtlijnen, de
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opvoedsters in de praktijk de medicijnen toedienden aan de kinderen, dat de 'de vergissing
bij de medicatie', een vergissing is die, gelet op de omstandigheden van de zaak, door ieder goed huisvader had kunnen worden begaan en geen dringende reden kan zijn in de zin
van voormeld artikel 35.
Vooreerst omschrijft [eiseres] [zelf] het gedrag van verweerster als een vergissing en
niet als een fout en vervolgens kon die vergissing geen invloed hebben op het overlijden
van het kind, dat, zoals gezegd, andere redenen had.
Ten slotte wijst het [arbeids]hof erop dat de slordigheid waaraan andere personen van
de instelling [eiser] zich schuldig hadden gemaakt ofschoon zij op de hoogte waren van de
begane vergissing, de voornaamste oorzaak was van het overlijden van het kind".
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Opdat er sprake zou zijn van een ernstige tekortkoming in de zin van artikel 35 van de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten is het voldoende dat de verweten tekortkoming
zo erg is dat zij de voortzetting van de professionele samenwerking tussen de werkgever
en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Overeenkomstig artikel 17, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is de werknemer verplicht te handelen volgens de bevelen en de instructies
die hem worden gegeven door het ondernemingshoofd of diens aangestelden met het oog
op de uitvoering van de overeenkomst.
De weigering van een werknemer om gevolg te geven aan de wettige instructies van
zijn werkgever kan derhalve worden beschouwd als een dringende reden in de zin van
voormeld artikel 35.
Uit de ontslagbrief van 11 april 1983 alsook uit de vaststellingen van het arrest dienaangaande blijkt dat eiseres de door verweerster begane overtreding van richtlijnen waarbij
aan de kinderverzorgsters het verbod werd opgelegd om de medicijnen te distribueren aan
de kinderen, had beschouwd als een tekortkoming die een dringende reden opleverde.
Voornoemde dienstnota nr. 105 luidt als volgt: "Wegens verschillende voorvallen [...]
en teneinde elk ongeval te voorkomen dat het leven, de gezondheid van de kinderen en de
veiligheid van de instelling in gevaar brengt, zijn met ingang van 1 maart 1981 de volgende bepalingen van toepassing [...]: de medicijnen worden als volgt verdeeld: derde verdieping: door de verpleegafdeling. Alleen de persoon van dienst mag de medicijnen ronddelen en toezicht houden op het innemen ervan door de kinderen die op de derde verdieping
verblijven; gelijkvloerse verdieping: alleen de verpleger die instaat voor de bedlegerige
kinderen mag de medicamenten van de 3 P. E. ronddelen en toedienen [...]; de verzorging
[...] wordt in de ziekenboeg verstrekt door de verpleger of verpleegster"; nota 106, die als
bijlage gevoegd is bij nota 105 en die door alle betrokken personen, met inbegrip van verweerster is ondertekend, bepaalt dat "de leden van het opvoedend personeel gehouden zijn
hun bijstand te verlenen aan degenen die belast zijn met de toediening van de medicijnen
(brengen van de kinderen, hen helpen bij het drinken, klaarzetten van de drinkbekers,
enz.)".
Uit die stukken blijkt dat het een personeelslid, dat geen verpleger was, strikt verboden
was om medicijnen toe te dienen, zoals eiseres had betoogd ("[verweerster] heeft dus,
door het initiatief te nemen om zelf medicijnen toe te dienen aan een kind, een wettig bevel overtreden"); dat "[verweerster] in strijd met de zeer nauwkeurige instructies van eiseres betreffende de toediening van de medicijnen zelf uit eigen initiatief de medicijnen aan
de kinderen heeft gedistribueerd, ofschoon een dergelijke taak uitsluitend toekwam aan
het verplegend personeel, dat zich door de opvoeders zelf diende te laten bijstaan"; "dat
[nota 105] ten slotte bepaalde dat de distributie van de medicijnen eveneens door de ver-
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plegers diende te geschieden voor de eerste verdieping (waar het [overleden] kind verbleef) en voor de derde verdieping; [...] dat de nota als bijlage was gevoegd bij dienstnota
nummer 105 [...] en ondertekend was door alle leden van het personeel van de dienst voor
bedlegerige patiënten, met inbegrip van [verweerster]; [...] dat dienstnota nummer 106 bepaalde dat de opvoeders hun bijstand moesten verlenen aan degenen die belast waren met
de toediening van de medicijnen door de kinderen bij hen te brengen, hen te helpen bij het
drinken en de bekers met de drank klaar te zetten; [...] dat uit beide dienstnota's nummers
105 en 106 dus blijkt dat alle opvoeders wisten dat de distributie van de medicijnen voortaan enkel kon gebeuren door tussenkomst van de verplegers; [...] dat [verweerster], door
op 2 april 1983 een bevel niet op te volgen dat zij zelf schriftelijk had ondertekend, handelde in strijd met de door [eiseres] voor de gezondheid van de kinderen opgestelde richtlijnen".
Het arrest beslist dat verweerster gehandeld heeft overeenkomstig die richtlijnen, aangezien "het in de praktijk de opvoedsters waren die de door de verpleger (verpleegster)
klaargemaakte medicijnen toedienden", wat blijkt uit het feit dat de vergissing is vastgesteld op het ogenblik dat één van de twee andere opvoedsters het medicijn aan een ander
kind wilde geven, dat het hier een praktijk betrof "die werd gedoogd, ja zelfs opgelegd
door de heer S." en dat "(eiseres) dus geen enkele reden heeft om verweerster de overtreding van enige richtlijnen dienaangaande te verwijten".
De richtlijnen 105 en 106 waarbij aan de opvoeders in het belang van de gezondheid
van de kinderen het verbod werd opgelegd om medicijnen toe te dienen en waarmee verweerster akkoord was gegaan, zijn duidelijk onverenigbaar met elk gedogen van een dergelijke praktijk door eiseres; door te beslissen dat eiseres verweerster niet kan verwijten
dat zij die richtlijnen heeft overtreden op grond dat het hier een algemeen gangbare praktijk betrof, miskent het arrest derhalve de verbindende kracht van die akten (schending
van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).
Bovendien geeft het arrest, door te beslissen dat verweerster gehandeld heeft overeenkomstig dienstnota nr. 106, doordat zij de verpleegster had geholpen bij de toediening van
de medicijnen, aan die nota nr. 106 en aan nota nr. 105, waarvan nota nr. 106 de bijlage
vormt, een draagwijdte die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, aangezien daaruit blijkt dat het opvoedend personeel uitdrukkelijk verbod had gekregen medicijnen te
distribueren of toe te dienen en dat de bijstand die dat personeel aan het verplegend personeel diende te verlenen geenszins het recht omvatte om medicijnen toe te dienen in de
plaats van het verplegend personeel, zoals verweerster gedaan heeft.
Door aldus de overtreding van die richtlijnen niet als dringende reden in aanmerking te
nemen, aangezien het opvoedend personeel op grond van die richtlijnen medicijnen mocht
toedienen daar het geacht werd bijstand te verlenen aan het verplegend personeel, miskent
het arrest de bewijskracht van die akten door er een vermelding aan toe te voegen die ze
niet bevatten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en is het niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 17, 2°, en 35 van
de wet van 3 juli 1978).
1.2 Tweede onderdeel
De tekortkoming in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt in concreto beoordeeld: de rechter moet rekening houden met
alle omstandigheden die aan een feit het karakter van een dringende reden kunnen verlenen; het feit dat de tekortkoming geen schade heeft veroorzaakt, heeft geen invloed op die
beoordeling, daar de door de tekortkoming veroorzaakte radicale en definitieve vertrouwensbreuk tussen degene die opzegging geeft en zijn medecontractant het enige doorslaggevende criterium is om te bepalen of de aangevoerde tekortkoming ernstig is.
Eiseres had aan verweerster tevens verweten dat zij een verkeerd medicijn had toege-

894

HOF VAN CASSATIE

7.4.03 - Nr. 229

diend dat geleid had tot de dood van een kind en dat het hier een zware fout betrof "die
een ervaren kinderverzorgster die op het ogenblik van de feiten slechts over enkele kinderen toezicht had, niet had mogen begaan".
Zij had daartoe in haar conclusie aangevoerd "dat zij, door het bevel van de directie niet
op te volgen, ongelukkigerwijs een materiële vergissing heeft begaan [...] die niet verschoonbaar was, te meer daar de verpleegster voor ieder kind een medicijn had klaargemaakt in een beker waarop de naam van het kind stond; [...] dat de toediening van het verkeerde medicijn dramatische gevolgen had aangezien ze uitliep op het overlijden van een
kind; [...] dat het kind weliswaar stierf aan een te hoog zoutgehalte, maar dat de verpleegster G. pas na de voorafgaande vergissing van [verweerster] die een verkeerd medicijn
toediende, zelf een vergissing beging toen zij poogde het kind te doen overgeven door het
zoutwater toe te dienen; dat de toediening van het verkeerde medicijn ontegensprekelijk
een ernstige tekortkoming oplevert die een inbreuk vormt op de ontvangen en aanvaarde
bevelen en wijst op een totaal gebrek aan oplettendheid - de naam van het kind staat op de
drinkbeker die de medicijnen bevatte -, dat totaal onaanvaardbaar is, te meer daar [verweerster] zich wegens haar beroepsverleden diende te hoeden voor elke nieuwe beroepsfout".
Het arrest beschouwt die vergissing niet als een ernstige tekortkoming, op grond "dat
vooreerst de werkgever zelf het gedrag van [verweerster] als een vergissing en niet als een
tekortkoming omschrijft".
Het geeft aldus aan de ontslagbrief van 11 april 1983 en aan alle appèlconclusies van
eiseres een draagwijdte die onverenigbaar is met de bewoordingen van die akten door er
een verklaring aan toe te voegen die in die akten niet staat, aangezien zij uitdrukkelijk de
begane vergissing "die bestaat in het niet opvolgen van een bevel" en die derhalve volgt
uit de overtreding van de richtlijnen, als een tekortkoming aanmerken (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest beslist bovendien dat de toediening van een verkeerd medicijn niet als een
dringende reden wordt beschouwd, daar "[zij] geen invloed kon hebben op het overlijden
van het kind dat, zoals gezegd, andere redenen had".
Het arrest grondt die beslissing op het relaas van de gebeurtenissen die op de toediening
van het verkeerde medicijn zijn gevolgd en besluit dat "uit de opeenvolging van die verschillende toestanden blijkt [...] dat het overlijden van het kind niet door de vergissing van
[verweerster] kan zijn veroorzaakt".
Zodoende weigert het arrest de in strijd met een richtlijn begane vergissing bij de medicatie te beschouwen als een ernstige tekortkoming in de zin van artikel 35 op grond dat ze
geen schade heeft veroorzaakt, zonder daarbij na te gaan of die feiten de voortzetting van
de professionele betrekkingen al dan niet onmogelijk maakten. Het schendt derhalve artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en is derhalve niet naar recht
verantwoord.
1.3 Derde onderdeel
Bij de beoordeling van het dringend karakter van de aangevoerde reden, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden die aan een feit het karakter van een dringende reden kunnen verlenen; dat zijn onder meer het beroepsverleden, het feit dat de
werknemer slechts éénmaal een fout heeft begaan of het feit dat hij er herhaaldelijk begaat.
Eiseres had in de ontslagbrief uiteengezet dat de twee aangevoerde fouten (overtreding
van een richtlijn en een niet verschoonbare vergissing bij de toediening van een medicijn)
ernstige tekortkomingen waren, te meer daar verweerster reeds tweemaal was gewaarschuwd: "[de] eerste waarschuwing dagtekent van 11 mei 1982 na de feiten van 10 mei
1982 waarbij u zo bruusk te werk bent gegaan dat u de arm van het kind S. B. gebroken
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hebt. Bij die mondelinge waarschuwing komt de schriftelijke waarschuwing van 10 september 1982 die gevolgd is op feiten die ernstiger zijn dan de eerstgenoemde. Dienen we
u er aan te herinneren dat u zo maar een patiënt die niet in staat was zich te verplaatsen alleen hebt achtergelaten in een zaal waar toxische producten werden gesproeid tegen kakkerlakken' ?
Wat het tweede voorval betreft (het kind dat "achtergelaten" werd tijdens het verstuiven
van toxische stoffen), stelt het arrest vast dat "verweerster betwist ook maar iets met [die]
feiten te maken te hebben" en dat "[het aanbod] van eiseres om het feit door getuigen te
bewijzen niet terzake doet, gelet op het feit dat, zo [verweerster] een dergelijke nalatigheid samen met haar twee andere collega's had begaan, de straf voor die - overigens ernstige - nalatigheid vermeld stond in de waarschuwingsbrief van 10 september die door
haar op 14 september was ondertekend".
Het arrest weigert aldus acht te slaan op een feit dat dagtekent van voor de in de ontslagbrief verweten tekortkoming en dat hieraan het karakter van een ernstige tekortkoming kan verlenen, op grond dat voor dat feit reeds een straf werd opgelegd en het feit dus
niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van de ernst van de als een
dringende reden aangevoerde tekortkomingen.
Door aldus niet na te gaan of dat feit, dat dagtekent van voor de beëindiging, geen invloed heeft op de ernst van de tekortkomingen waarvoor verweerster werd ontslagen op
grond dat voor dat feit reeds een straf werd opgelegd, verantwoordt het arrest de beslissing dat de verweten feiten niet ernstig zijn overeenkomstig de wettelijke vereisten van
het begrip dringende reden, zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 35 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 1°, 10, 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 270 (voorheen 180, 1°), 272 (voorheen 182, 1°), 273 (voorheen 183, eerste lid) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992);
- de artikelen 23, § 1, en 26 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest zegt voor recht dat verweerster recht heeft op "de opzeggingsvergoeding van
38.055 BEF x 12 = 456.660 BEF, vermeerderd met de op de bruto bedragen berekende
wettelijke en gerechtelijke interest vanaf de beëindiging van de overeenkomst".
Grieven
Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers naar luid waarvan voor het loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt, slaat enkel op het loon dat de werknemer
van zijn werkgever kan eisen; artikel 270, 1° (voorheen artikel 180, 1°), van het Wetboek
van de Inkomsten-belastingen bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is "door degenen die als schuldenaar (...) bezoldigingen betalen of toekennen" en artikel 272, 1°
(voorheen 182, 1°), van dat wetboek bepaalt dat, behoudens strijdig beding, de in artikel
270, 1°, vermelde belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de
desbetreffende voorheffing in te houden; daaruit volgt dat, behoudens strijdig beding, wat
te dezen in het arrest niet wordt vastgesteld, de werknemer niet het recht heeft het bedrag
van die voorheffing te vorderen; krachtens artikel 23, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot
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herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere
betaling van het loon ingehouden en deze is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die
bijdrage verschuldigd, samen met de zijne; de werknemer kan bijgevolg van de werkgever
de betaling van zijn sociale-zekerheidsbijdrage niet vorderen.
Bijgevolg kon het bestreden arrest niet zonder de in de aanhef van het middel vermelde
wettelijke bepalingen te schenden wettig beslissen dat eiseres aan verweerster op het brutoloon berekende interest verschuldigd was op die opzeggingsvergoeding.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, om te beslissen dat eiseres "geen enkele reden heeft om [verweerster] de overtreding van enige richtlijn" betreffende de
toediening van medicijnen aan de in de instelling geplaatste kinderen te verwijten, op de gronden die het middel overneemt, "uit de gegevens van de zaak afleidt dat de opvoedsters, ondanks andersluidende richtlijnen, in de praktijk de
medicijnen toedienden aan de kinderen";
Dat het arrest niet beslist dat de in het middel gepreciseerde richtlijnen niet aan
verweerster zijn opgelegd of dat zij zich daar niet aan gehouden heeft, maar dat
de overtreding ervan wegens de praktijk "die gedoogd, ja zelfs opgelegd" werd
in de instelling, haar niet als een fout kan worden aangerekend;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest niet ontkent dat voornoemde richtlijnen de opvoedsters het verbod oplegden zelf medicijnen toe te dienen aan de kinderen, maar erop wijst dat zij hun de verplichting oplegden de verpleegsters in
die taak bij te staan; dat het aldus aan die richtlijnen geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht van de
akten die ze bevatten niet miskent door op grond van een feitelijke beoordeling
van de tussenkomst van verweerster te beslissen dat zij "haar bijstand heeft verleend aan de verpleegster die belast was met de toediening van de medicijnen";
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,
vaststelt dat de door eiseres aangevoerde "als een dringende reden te beschouwen
tekortkoming" niet alleen bestaat in de "overtreding van de richtlijnen waarbij
aan de kinderverzorgsters het verbod werd opgelegd de medicijnen te distribueren aan de kinderen van de instelling" maar ook in "een vergissing bij de medicatie die geleid heeft tot de dood van het kind G. E.";
Overwegende dat het arrest bij de beoordeling van dat feit niet alleen erop
wijst dat de aangevoerde vergissing bij de medicatie niet de oorzaak is van het
overlijden van het kind en overigens op zich geen ernstige gevolgen hoefde te
hebben voor zijn gezondheid, maar ook dat "[verweerster] ten tijde van de gebeurtenissen [...] vele uren had gewerkt, namelijk van zeven uur tot acht uur dertig, en dat de dienst bestond uit vijfentwintig kinderen van zes tot eenentwintig
jaar", en beslist dat "teveel werk [...] of onoplettendheid die vergissing kunnen
verklaren";
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Dat het arrest uit het onderzoek van de feiten besluit dat de aan verweerster
verweten vergissing bij de medicatie "gelet op de omstandigheden van de zaak
door ieder goed huisvader" had kunnen worden begaan;
Dat het arrest door het aldus het aan verweerster verweten feit, in zoverre het
dat feit bewezen acht, niet als een tekortkoming aan te merken, de beslissing dat
genoemd feit geen dringende reden tot ontslag was naar recht verantwoordt;
Overwegende dat de overige overwegingen van het arrest waartegen het onderdeel opkomt dus overtollig zijn;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Over de door verweerster tegen het onderdeel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke het onderdeel geen belang heeft :
Overwegende dat het onderdeel kritiek oefent op het feit dat het arrest niet ingaat op het verzoek van eiseres om door alle middelen van recht een feit te bewijzen dat dagtekent van meer dan drie dagen voor de opzegging, hoewel zij dat
feit geschikt achtte om het arbeidshof in te lichten omtrent de ernst van de aangevoerde reden voor het ontslag;
Overwegende dat uit de in beide eerste onderdelen vergeefs bekritiseerde
gronden volgt dat het arbeidshof de feiten die drie of minder dan drie dagen aan
het ontslag om dringende reden zijn voorafgegaan niet als een tekortkoming
heeft aangemerkt;
Dat het derhalve vroegere feiten niet hoefde te onderzoeken, daar die geen invloed konden hebben op de beoordeling van de zwaarwichtigheid van een gedrag
dat het niet als een tekortkoming beschouwde;
Dat die ene overweging een voldoende grondslag oplevert voor de in het onderdeel bekritiseerde beslissing zodat het, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel nieuw is :
Overwegende dat het middel opkomt tegen de grond van het arrest volgens
welke "[verweerster] [...] recht heeft op [een] vergoeding [...] van 456.660 BEF,
vermeerderd met de op de bruto bedragen berekende wettelijke en gerechtelijke
interest vanaf de beëindiging van de overeenkomst";
Dat het arbeidshof in die grond ambtshalve uitspraak heeft gedaan over de
vraag of de aan verweerster verschuldigde interest diende te worden berekend op
het bruto bedrag van de opzeggingsvergoeding;
Dat, in beginsel, het middel dat opkomt tegen een grond waarmee de rechter
zijn beslissing staaft niet nieuw is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel :
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Overwegende dat artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers naar luid waarvan voor het loon van
rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
is, blijkens de bewoordingen en de opzet van dat artikel, enkel slaat op het loon
dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen;
Dat die bepaling van toepassing is op de opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, 1°, van dat wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel
270, 1°, vermelde belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden;
Dat bijgevolg de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arrest het
bestaan niet vaststelt, niet het recht heeft te eisen dat hem die voorheffing zou
worden betaald;
Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de bijdrage van de werknemer door de werkgever
bij iedere betaling van het loon wordt ingehouden en deze die bijdrage, samen
met de zijne, verschuldigd is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
Dat bijgevolg de werknemer van de werkgever de betaling van zijn sociale-zekerheidsbijdragen niet kan vorderen;
Dat, derhalve, het arrest, door interest toe te kennen op het bruto bedrag van de
opzeggingsvergoeding tot betaling waarvan het eiseres veroordeelt jegens verweerster, voormelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om interest te
betalen op het bruto bedrag van de opzeggingsvergoeding die het aan verweerster toekent;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige helft aan voor
uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
7 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.
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Nr. 230
3° KAMER - 7 april 2003

MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - BEDRAG - HERZIENING - AMBTSHALVE
HERZIENING - UITWERKING - ECHTGENOTEN - FEITELIJKE SCHEIDING - PERSONEN DIE EEN
HUISHOUDEN VORMEN - EINDE VAN DE SAMENWONING - WETTELIJKE GRONDSLAG.
De regel volgens welke voor de toepassing van de gepreciseerde verordenende
bepalingen met de feitelijke scheiding van de echtgenoten of met het einde van de
samenwoning van de personen die een huishouden hebben gevormd enkel rekening
wordt gehouden in zoverre die toestanden sedert ten minste een jaar duren is
vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en niet ter uitvoering van artikel 7
van die wet1. (Art. 10, vierde lid Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 10, derde lid
en 23, §2, 1°, c K.B. 6 juli 1987)
(V. T. BELGISCHE STAAT – Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting Maatschappelijke Integratie en sociaal Beleid)

De heer eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoodzaak gezegd (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel faalt naar recht.
Dat onderdeel betoogt dat artikel 7, §1 van de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen
weliswaar, door de Koning te machtigen om te bepalen wat onder “een huishouden vormen” diende te worden verstaan, ongetwijfeld aan de Koning de bevoegdheid heeft opgedragen om het einde van de samenwoning van de gehandicapte en de persoon met wie hij
een huishouden vormde te omschrijven, zoals de Koning dat gedaan heeft in artikel 10,
tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, maar dat genoemd artikel 7, §1 van
de wet aan de Koning niet de bevoegdheid kon toekennen om op grond van een fictie aan
te nemen dat de gehandicapte en voornoemde persoon nog altijd een huishouden vormen
gedurende het jaar dat op hun scheiding gevolgd is. Het eerste onderdeel leidt daaruit af
dat het bestreden arrest artikel 159 van de Grondwet schendt door uitwerking te verlenen
aan een onwettige verordenende bepaling, te dezen het derde lid van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987.
Artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming bepaalt dat voor de
toepassing van de artikelen 4, 6, 6bis, 8 en 9 van dat besluit, met de feitelijke scheiding
van de echtgenoten of met het einde van de samenwoning van de personen die een huishouden vormen slechts rekening wordt gehouden in zoverre deze toestanden sedert minstens één jaar duren.
Om het middel niet te volgen baseer ik mij op het verslag aan de Koning en op het advies van de Raad van State dat voorafgaat aan het koninklijk besluit van 14 april 1993 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende
en de integratietegemoetkoming, alsook op de aanhef van dat koninklijk besluit van 14
april 19932.
Mijn redenering is de volgende:
1) Uit dat verslag aan de Koning blijkt dat de artikelen 8 en 14 van het koninklijk besluit van 14 april 1993 tot wijziging respectievelijk van de artikelen 10 en 23 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 nauw met elkaar verbonden zijn. De door mij daarnet aangehaalde tekst van artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 is die uit
het koninklijk besluit van 14 april 1993 waarover ik thans spreek.
1 Zie concl. O.M.
2 B.S. 9 juni 1993, pp. 14098 e.v
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2) Artikel 14 van het koninklijk besluit van 14 april 1993 tot wijziging van artikel 23
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 is ongetwijfeld vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987. Voornoemd artikel 14 bepaalt immers onder meer dat artikel 23 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 wordt vervangen
door de volgende bepaling: “Art. 23.§ 1. De herziening op aanvraag heeft uitwerking op
de eerste dag van de maand die volgt op de datum van indiening van de aanvraag. § 2. De
ambtshalve herziening heeft uitwerking op: 1°de eerste dag van de maand na die in de
loop waarvan de gerechtigde zich in één of meer van de volgende situaties bevindt: a) …
b) … c) feitelijke scheiding of einde van de samenwoning van minstens één jaar in de zin
van artikel 10, derde lid”. Naar luid van artikel 10, vierde lid van de Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen bepaalt de Koning volgens welke regels de beslissingen na aanvraag
of van ambtswege kunnen worden herzien. Het is trouwens op uitdrukkelijk verzoek van
de Raad van State dat de verwijzing naar artikel 10, vierde lid, van de wet is opgenomen
in de aanhef van het koninklijk besluit van 14 april 1993. Dat blijkt uit de vergelijking
tussen de intenties van de minister die zijn uitgedrukt in het verslag aan de Koning, het
advies van de Raad van State en de aanhef van het koninklijk besluit van 14 april 19933.
De aanhef van het koninklijk besluit van 14 april 1993 verwijst dus, ingevolge het advies
van de Raad van State, klaar en duidelijk naar artikel 10, vierde lid, van de wet.
3) Daar de artikelen 10, derde lid, en 23, § 2, 1°, c van het koninklijk besluit van 6 juli
1987, zoals ze van toepassing waren na het koninklijk besluit van 14 april 1993, zoals gezegd nauw met elkaar verbonden zijn, is die tekst van artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 m.i. eveneens vastgesteld ter uitvoering van artikel 10,
vierde lid, van de wet. Doordat artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 deel uitmaakt van artikel 23, § 2, 1°, c van dat besluit, is het ongetwijfeld tevens een
regel over de uitwerking van de ambtshalve herziening, die zelf één van de regels is volgens welke de beslissingen ambtshalve kunnen worden herzien.
De oplossing is m.i. de volgende: de regel volgens welke voor de toepassing van de gepreciseerde verordenende bepalingen met de feitelijke scheiding van de echtgenoten of
met het einde van de samenwoning van de personen die een huishouden vormen enkel rekening wordt gehouden in zoverre die situaties sedert ten minste een jaar duren, is vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, vierde lid, van de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen en niet ter uitvoering van artikel 7 van die wet4. (Art. 10, vierde lid Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen; artt. 10, derde lid en 23, §2, 1°, c K.B. 6 juli 1987).
2. Het tweede onderdeel berust op de juridische veronderstelling dat artikel 7, § 1 van
de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, in strijd met wat het eerste onderdeel betoogt,
aldus zou moeten worden verstaan dat de Koning bevoegd is te beslissen dat de gehandicapte gedurende een periode van één jaar vanaf het einde van de samenwoning nog een
huishouden blijft vormen met de persoon met wie hij heeft samengewoond. In de in het
tweede onderdeel gemaakte veronderstelling verleent artikel 7, § 1 van de wet derhalve
een wettelijke grondslag aan artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli
1987. Het tweede onderdeel zet vervolgens uiteen waarom daaruit een schending volgt
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 7, § 1 van de wet.
Uit het door mij voorgestelde antwoord op het eerste onderdeel van het middel volgt
dat:
1) de wettelijke grondslag van artikel 10, derde lid van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 niet artikel 7, §1 van de wet van 27 februari 1987, maar artikel 10, vierde lid van die
wet is, zodat de in het tweede onderdeel gemaakte juridische veronderstelling verkeerd is;
2) er geen reden is om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, aangezien
3 B.S. 9 juni 1993, vgl. pp. 14098, 14103 en 14107.
4 Zie thans artt. 23, § 2, 1° en 21, 2° K.B. 6 juli 1987
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de wettigheid van artikel 10, derde lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 niet afhangt van de wijze waarop artikel 7, §1 van voormelde wet dient te worden uitgelegd;
wanneer de juridische veronderstelling van eiser verkeerd is, is er immers geen reden om
daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof5.
Het tweede onderdeel faalt m.i. dus eveneens naar recht.
3. Verweerder dient te worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Artt.
582, 1°, 1017, tweede lid en 1111, tweede lid Ger.W.).
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0135.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 mei 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet;
- artikel 7, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten;
- artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat verweerder
terecht van oordeel was dat de inkomensvervangende en de integratietegemoetkomingen
die aan eiseres waren toegekend bij administratieve beslissing van 25 februari 1999, zouden ingaan op 1 oktober 1998, dat is de eerste dag van de maand volgend op het einde van
de samenwoning van ten minste één jaar in de zin van artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 (artikel 23, § 2, van voornoemd koninklijk besluit) en niet,
zoals eiseres eiste, op 1 oktober 1997, dat is de eerste dag van de maand volgend op het
einde van de samenwoning. Het arrest baseert zijn beslissing op alle gronden van het beroepen vonnis die het overneemt en op eigen gronden - die hier geacht worden volledig
weergegeven te zijn.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 7, § 1, van de wet van 27 [februari] 1987 bepaalt onder meer dat het bedrag van
de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen wordt verminderd met het bedrag van het inkomen van de persoon met wie de gehandicapte een huishouden vormt en
bepaalt dat "de Koning kan bepalen wat moet worden verstaan onder 'een huishouden vormen'". Ter uitvoering van die bepaling heeft de Koning in artikel 10, tweede lid, littera a),
5 Cass., 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331; zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr.169,
met concl. proc.-gen. DU JARDIN.
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van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 bepaald dat "onder 'einde van de samenwoning
van personen die een huishouden vormen' moet worden verstaan de toestand die ontstaat
wanneer de personen die een huishouden vormden onderscheiden hoofdverblijfplaatsen
hebben (...)" en, in artikel 10, derde lid, van dat koninklijk besluit, heeft Hij bepaald dat
"voor de toepassing van de artikelen 4, 6, 6bis, 8 en 9, (...) met het einde van de samenwoning van de personen die een huishouden vormen slechts rekening wordt gehouden in zoverre (deze toestand) sedert minstens één jaar duurt". Door de Koning te machtigen te bepalen wat onder "een huishouden vormen" diende te worden verstaan, heeft de wetgever
Hem ongetwijfeld de bevoegdheid toegekend om het einde te omschrijven van de samenwoning van de gehandicapte met de persoon met wie hij een huishouden vormde, zoals
Hij dat gedaan heeft in artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987,
maar heeft hij Hem niet de bevoegdheid kunnen toekennen om hen door een fictie nog altijd als een huishouden te beschouwen gedurende het jaar dat op hun scheiding gevolgd is.
Bijgevolg heeft het bestreden arrest artikel 159 van de Grondwet geschonden door uitwerking te verlenen aan een onwettige verordenende bepaling - het derde lid van artikel 10
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 - en heeft het derhalve de beslissing dat de litigieuze uitkeringen aan eiseres waren toegekend met ingang van 1 oktober 1998 niet naar
recht verantwoord (schending van de artikelen 159 van de Grondwet en 7, § 1, van de wet
van 27 februari 1987, en, voor zoveel als nodig, 10, derde lid, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1987).
2. Tweede onderdeel
De in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde regels van de gelijkheid en de
non-discriminatie impliceren dat al degenen die in dezelfde situatie verkeren op dezelfde
wijze worden behandeld, maar sluiten niet uit dat tussen verschillende categorieën van
personen een onderscheid wordt gemaakt, voor zover de maatstaf voor dat onderscheid
een objectieve en redelijke grondslag heeft. Het bestaan van die grondslag dient te worden
beoordeeld in het licht van het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel. Het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens miskend wanneer er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Zo artikel 7, § 1, van de
wet van 27 februari 1987, in strijd met wat het eerste onderdeel betoogt, aldus moet worden uitgelegd dat de Koning bevoegd is te beslissen dat de gehandicapte nog gedurende
een jaar vanaf het einde van de samenwoning een huishouden blijft vormen met de persoon met wie hij heeft samengewoond, en, derhalve, een wettelijke grondslag verleent aan
artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, voert dat artikel 7, § 1, een
onderscheid in behandeling in dat elke objectieve en redelijke grondslag mist en niet in
een redelijke verhouding staat tot het beoogde doel, enerzijds, tussen, de gehandicapte die
niet langer een huishouden vormt en degene die geen huishouden heeft gevormd, daar het
bedrag van de aan eerstgenoemde toegekende uitkeringen nog gedurende een jaar verminderd wordt met de in die wettelijke bepaling vastgestelde bedragen en, anderzijds, tussen
de gehandicapte die niet langer een huishouden vormt en degene die wel een huishouden
vormt, daar het bedrag van de aan eerstgenoemde toegekende uitkeringen nog gedurende
één jaar verminderd worden met inkomsten, die zij niet meer ontvangt, van de persoon
met wie zij een huishouden had gevormd. Daaruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat de betwiste uitkeringen terecht aan eiseres waren toegekend met ingang van 1
oktober 1998 heeft gegrond op een wettelijke bepaling die, in de uitlegging die het eraan
geeft, een discriminatie invoert die in strijd is met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet); bijgevolg heeft het bestreden arrest uitwerking gegeven aan een verordenende bepaling - artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 - die elke wettelijke grondslag mist en die het bijgevolg moest weigeren toe te passen (schending van artikel 159
van de Grondwet en, voor zoveel als nodig, artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1987).
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IV. Beslissing van het Hof
Beide onderdelen samen :
Overwegende dat de regels betreffende de datum waarop een beslissing tot
herziening van de uitkeringen ingaat, vervat zijn in artikel 23 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming; dat, wanneer de ambtshalve herziening, zoals het
arrest vaststelt, plaatsvindt op de datum waarop de gerechtigde sedert een jaar
opgehouden heeft een huishouden te vormen, artikel, § 2, 1°, c), zoals het op de
feiten van toepassing was, bepaalt dat de herziening uitwerking heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de maand in de loop waarvan de gerechtigde
zich bevindt in een van de volgende situaties: feitelijke scheiding of einde van de
samenwoning gedurende ten minste een jaar in de zin van artikel 10, derde lid;
Dat die bepalingen zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, vierde lid, van
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, naar luid waarvan de Koning bepaalt volgens welke regels de beslissingen
na aanvraag of van ambtswege kunnen worden herzien;
Overwegende, derhalve, dat, artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1987, in zoverre het de draagwijdte van artikel 23 preciseert, niet is
vastgesteld tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat er geen grond bestaat om de in het tweede onderdeel
voorgestelde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, aangezien de juridische veronderstelling waarop ze berust onjuist is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten.
7 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 231
3° KAMER - 7 april 2003

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — KWIJTING SALDO - AFSTAND - DADING.
De werknemer die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kwijting voor saldo van
rekening geeft, kan tegelijkertijd afstand van rechten doen of een dading aangaan, doch
deze moeten in het kwijtschrift voor saldo van rekening in afzonderlijke bewoordingen
worden bedongen1. (Art. 42 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 12 Loonbeschermingswet)
1 Cass., 7 maart 1988, A.R. 6045, nr. 416; zie Cass., 27 juni 1973 (A.C. 1973, 1062); 10 maart 1976
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(N. T. P & V c.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0110.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 mei 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 42 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht op beperkende wijze moet worden uitgelegd en enkel kan worden afgeleid uit met elkaar overeenstemmende
feiten, gedragingen of handelingen die niet voor een andere uitleg vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat "[eiser], door de vermelding 'voor akkoord' aan te brengen op de
drie stukken die door zijn werkgever zijn opgemaakt op het ogenblik van de beëindiging
van zijn arbeidsovereenkomst, akkoord is gegaan met de raming van de opzeggingsvergoeding, de afrekening van de opzeggingsvergoeding en de afrekening van de forfaitaire
vergoeding voor werkzekerheid, zoals zij door [verweerster] zijn vastgesteld" en "dus
achteraf het gegeven akkoord niet kan betwisten door aan de rechter te vragen dat in de
grondslag voor de berekening van die vergoedingen bedragen zouden worden opgenomen
die daarin niet waren opgenomen op het ogenblik van de ondertekening van de stukken
die de vermelding 'voor akkoord' bevatten".
Het arrest verantwoordt die beslissing met alle gronden, die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, inzonderheid met de overweging, in hoofdzaak, dat "de eerste
rechter ten onrechte heeft beslist dat die stukken kwijtingen voor saldo van rekening waren die geen akkoord van de werknemer met de vermeldingen ervan bevatten en dat hij
dus het recht had ze te betwisten. De kwijting is immers het ontvangstbewijs dat door de
werknemer voor saldo van rekening wordt ondertekend en wordt afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt. Naar luid van artikel 42 van de wet van 3 juli
1978 impliceert die vermelding voor de werknemer niet dat hij van zijn rechten afziet. Zij
betekent dat de werknemer erkent het in het stuk vermelde bedrag te hebben ontvangen.
Dat belet hem niet aanspraak te maken op andere, niet in het stuk vermelde rechten. Wanneer de werknemer echter zijn vermelding 'voor ontvangst' aanvult met de vermelding
'voor akkoord', dient te worden vastgesteld dat hij ook akkoord is gegaan met de inhoud
van het stuk, aangezien hij door die vermelding 'voor akkoord' in klare en duidelijke bewoordingen te kennen geeft de inhoud van dat stuk te aanvaarden. In een arrest van 7
(ibid., 1976, 793) met concl. adv.-gen. LENAERTS in J.T.T. 1976, p. 290; 15 okt. 1979 (A.C. 1979-80,
nr. 110); 11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 354); 21 feb. 1994, A.R. S.93.0037.N, nr. 83.
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maart 1988 heeft het Hof van Cassatie beslist dat de werknemer die bij de beëindiging van
zijn arbeidsovereenkomst kwijting voor saldo van rekening geeft, tegelijkertijd afstand
kan doen van zijn rechten of een dading kan aangaan, doch dat deze in onderscheiden en
uitdrukkelijke bewoordingen moet worden bedongen".
Grieven
Krachtens de artikelen 42 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van
de werknemers, betekent de kwijting voor saldo van elke rekening, die door de werknemer wordt afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt, voor de
werknemer niet dat hij afziet van de rechten die hij kan doen gelden op bedragen die de
ontvangen sommen te boven gaan. De werknemer die kwijting voor saldo van rekening
geeft op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt kan weliswaar in dezelfde akte afstand doen van dergelijke eisen of daarover een dading aangaan, maar dan
op voorwaarde dat die afstand of die dading uitdrukkelijk wordt bedongen in bewoordingen die onderscheiden zijn van de kwijting van saldo van rekening en niet uit de bewoordingen ervan kan worden afgeleid. De afstand van een recht dient immers op een beperkende wijze te worden uitgelegd en kan enkel worden afgeleid uit feiten die niet voor een
andere uitleg vatbaar zijn.
Uit de vermelding "voor akkoord", die door de werknemer wordt aangebracht op een
stuk dat de afrekening bevat van de vergoedingen waarvan de storting hem in het vooruitzicht wordt gesteld, volgt niet noodzakelijk dat hij afstand heeft willen doen van zijn recht
om achteraf bedragen te vorderen die de ontvangen sommen te boven gaan. Het is mogelijk dat hij enkel heeft willen instemmen met het principe van de vergoeding zonder daarom afstand te doen van zijn recht om later een aanvullende vergoeding te vorderen.
Bijgevolg heeft het arrest uit de enkele vaststelling dat eiser op de ontslagbrief, op de
afrekening van de opzeggingsvergoeding en op de afrekening van de bijzondere vergoeding voor werkzekerheid de met de hand geschreven vermelding "voor ontvangst van het
origineel - voor akkoord en saldo van elke rekening" heeft aangebracht niet wettig kunnen
afleiden dat eiser "akkoord is gegaan met de raming van de opzeggingsvergoeding, de afrekening van de opzeggingsvergoeding en de afrekening van de forfaitaire vergoeding
voor werkzekerheid, zoals zij door [verweerster] zijn vastgesteld" en bijgevolg op grond
daarvan evenmin wettig heeft kunnen beslissen dat eiser "dus achteraf het gegeven akkoord niet kan betwisten door aan de rechter te vragen dat in de grondslag voor de berekening van die vergoedingen bedragen zouden worden opgenomen die daarin niet waren opgenomen op het ogenblik van de ondertekening van de stukken die de vermelding 'voor
akkoord' bevatten".
[...]

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat de artikelen 42 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 12, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, krachtens welke de kwijting voor
saldo van rekening, die door de werknemer wordt ondertekend op het ogenblik
dat de overeenkomst een einde neemt, niet impliceert dat de werknemer afziet
van de rechten die hij kan doen gelden op bedragen die de ontvangen sommen te
boven gaan, hem niet verbieden om tegelijkertijd afstand te doen van die claims
of daarover een dading aan te gaan, mits die afstand of die dading uitdrukkelijk
en in van de kwijting onderscheiden bewoordingen wordt bedongen;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij de beëindiging van de overeenkomst drie op 16 oktober 1992 gedagtekende stukken heeft ondertekend, namelijk de brief waarbij hem ontslag wordt gegeven tegen betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van tien maand loon, de afrekening van die
vergoeding en de afrekening van een krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde forfaitaire vergoeding van negen maand loon, en dat hij zijn
handtekening heeft laten voorafgaan door de met de hand geschreven vermelding
"voor ondertekening van het origineel - voor akkoord en saldo van elke rekening";
Dat het arrest beslist dat eiser, door op die drie stukken de vermelding "voor
akkoord" aan te brengen, akkoord is gegaan, enerzijds, met de duur van de opzeggingstermijn, anderzijds, met de berekening van elke vergoeding waarop hij
recht had en waarvan de bestanddelen in klare en ondubbelzinnige bewoordingen
waren gepreciseerd;
Overwegende dat het arrest aldus het bestaan van een uitdrukkelijk en in van
de kwijting onderscheiden bewoordingen gesteld akkoord toelaat en uit dat voor
eiser bindend akkoord afleidt dat laatstgenoemde niet kan vragen "dat in de
grondslag voor de berekening [van de] [litigieuze] vergoedingen bedragen zouden worden opgenomen die daarin niet waren opgenomen op het ogenblik van de
ondertekening van de stukken"; dat het aldus de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen niet schendt en het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel niet miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
[...]
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegenvordering van verweerster en over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat
de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
7 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.
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1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - AAN VERGUNNING ONDERWORPEN WERKEN
- WERKEN VOOR DE AANLEG VAN EEN PARKING.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT
- VORDERING VAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID - VERZAKING - ONWETTIGHEID VAN DE VERZAKING GEVOLG.
1º Werken voor de aanleg van een parking zijn vergunningsplichtig indien zij bestaan in het
oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit
niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op
de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te
blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden1. (Art. 42, §1, 1°
1 Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.98.1290.N, nr. 403.
Krachtens artikel 42, §1, 1° Stedenbouwdecreet mag niemand zonder voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen (o.a.) "bouwen" of "een
grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen". Artikel 42, §1, 1°, tweede lid
Stedenbouwdecreet verduidelijkt dat "onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt
verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit
niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook
uit elkaar genomen of verplaatst worden".
De vraag of de aanleg van verhardingen voor b.v. parkeerplaatsen of tennisterreinen
vergunningsplichtig is, is in de rechtspraak meer dan eens aan bod gekomen. Ook het Hof heeft zich
een aantal keren over deze vraag moeten buigen. Volgens een arrest van 19 september 1978 (A.C.
1978-79, 67) kan het "enkele aanleggen van betonstroken" niet worden beschouwd als "een grond
gebruiken voor het plaatsen van vaste inrichtingen". Met verwijzing naar de wetsgeschiedenis (Parl.
St. Senaat 1969-70, nr. 525, p. 23) oordeelde het Hof dat onder het laatstgenoemde begrip moet
worden verstaan "het gebruiken van de grond voor het plaatsen van voorwerpen die opgesteld
worden op de plaats waar ze moeten blijven, maar daar niet zijn gemaakt". Dit arrest leek nog de
vraag open te laten of de aanleg van de verharding kon worden aangemerkt als "het oprichten van een
gebouw of een constructie". Die vraag werd evenwel beantwoord in een arrest van 8 oktober 1985
(A.R. nr. 8768, nr. 69). Het Hof verwierp het cassatieberoep tegen de beslissing die had geoordeeld
dat de werken bestaande in "het aanbrengen van een zwarte verharding uit tarmac op de fundering
van een vroegere landbouwloods, het plaatsen van een afsluiting in geplastificeerde groene draad en
van een tennisnet" niet vergunningsplichtig waren; het bestreden arrest had zonder schending van
(destijds) art. 44, § 1, 1° Stedenbouwwet kunnen beslissen dat die werken niet kunnen worden
ondergebracht onder de begrippen "bouwen" of "een grond gebruiken voor het plaatsen van één of
meer vaste inrichtingen". Volgens een arrest van 8 november 1988 (A.R. nr. 1517, nr. 140) kon de
rechter uit de omstandigheid dat een tennisveld werd omheind met een twee meter hoge omrastering
en dat naast dat veld eveneens een houten chalet en stal werden opgericht, niet afleiden dat "voor het
aanleggen van een tennisveld zonder dat het reliëf van de bodem aanmerkelijk gewijzigd werd" een
vergunning vereist was. Het voormelde arrest van 19 september 1978 kreeg navolging in een arrest
van 13 december 1989 (A.R. nr. 7769, nr. 239). Het Hof oordeelde dat "het loutere aanbrengen,
zonder aanmerkelijke wijziging van het bodemreliëf, van een met steen verharde weg en van een
betonnen tegel" niet valt onder het begrip "het gebruiken van een grond voor het plaatsen van vaste
inrichtingen". Het hierboven vermelde arrest van 27 juni 2000 aanvaardde evenwel, in tegenstelling
tot voornoemde arresten, het vergunningsplichtige karakter van werken die de aanleg van een
verharding inhouden, al leek het Hof de vergunningsplicht afhankelijk te maken van de vaststelling
dat de verharding deel uitmaakt van een "constructie voor het wegverkeer of het parkeren". Het Hof
overwoog immers dat art. 42, § 1 Stedenbouwdecreet "ook het bouwen van een constructie voor het
wegverkeer of het parkeren bedoelt; dat dergelijke constructie een verharding van de bodem kan
omvatten" en "dat het de feitenrechter staat te oordelen of het aanleggen van een verharding deel
uitmaakt van een constructie voor een weg of een parking of niet". Uit het arrest blijkt evenwel dat
een verharding als zodanig een vergunningsplichtige "constructie" kan uitmaken. Het Hof oordeelde
immers dat het bestreden arrest "uit de omstandigheid dat de grond over een relatief grote
oppervlakte tot een halve meter diepte werd afgegraven, dat de afgegraven grond werd vervangen
door steenafval en gele grond, dat over deze fundering maaskiezel werd gestort en dat daarover
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Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; art. 44, §1, 1° Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw)
2º De regelmatig door de bevoegde bestuurlijke overheid aan de rechterlijke overheid
bekendgemaakte vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat blijft gelden
gedurende de volledige rechtspleging, tenzij de betrokken bestuurlijke overheid haar
verzaakt of de gekozen vorm van herstel wijzigt 2; wanneer de rechter de beslissing van
de bestuurlijke overheid af te zien van de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering
wegens de onwettigheid ervan buiten toepassing laat, heeft dit niet tot gevolg dat de
oorspronkelijke herstelvordering bij hem nog aanhangig is aangezien de vaststelling dat
de verzaking onwettig is, niet noodzakelijk meebrengt dat de begane onwettigheid alleen
kan worden hersteld door het behoud van de oorspronkelijke herstelvordering zodat het
alleen de bestuurlijke overheid toekomt, krachtens haar beoordelingsvrijheid en binnen
de grenzen van de wettigheid, te beslissen over de herstelvordering. (Art. 68, §1
Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; art. 149, §1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(H. T. B. e.a.)

ARREST

siergrond werd gestort, wettig vermag af te leiden dat het om een bouwwerk gaat".
In tegenstelling tot 's Hofs arresten van 19 september 1978 en 13 december 1989 maakt de Raad van
State geen uitdrukkelijk onderscheid tussen "bouwen" en "een grond gebruiken voor het plaatsen van
een vaste inrichting". In tegenstelling tot 's Hofs arrest van 27 juni 2000 maakt de Raad evenmin een
onderscheid tussen de aanleg van een verharding als zodanig en de bouw van een "constructie"
waarvan die verharding deel uitmaakt. Zo beklemtoonde de Raad van state in het arrest nr. 28.001
(VAN SUMERE) van 21 mei 1987 dat de aanleg van het tennisveld uitgevoerd zou worden
"overeenkomstig de regels van vakmanschap en beantwoordend aan de eisen van weerstand en
duurzaamheid met het oog op de beoefening van de tennissport d.w.z. met inbegrip van de "bouw"
van een door middel van al dan niet met cementspeciën gemengde steenslag, kiezel, grind, enz.
Verharde ondergrond en een uit plavuizen, tarmac, beton, gravel, enz., bestaande harde deklaag" en
dat de aanleg van een dergelijk tennisveld niet kon zonder de uitvoering van vergunningsplichtige
werken. De Raad van State oordeelde in soortgelijke zin in de arresten nr. 34.601 (W ALGRAEF) van 5
april 1990 (in verband met de aanleg van een parkeerplaats voor auto's en autobussen door het
aanbrengen van een verharding met grind) en nr. 50.965 (GRYSEELS) van 22 december 1994 (in
verband met de aanleg van een verharding voor een stapelplaats). In dit laatste arrest overwoog de
Raad, na vastgesteld te hebben dat het stapelen van zware materialen en het gebruik van
vrachtwagens en ander materieel de "bouw" van een verharde ondergrond veronderstelt, dat de
werken door de vergunningverlenende overheden terecht werden beschouwd als behorende tot de
categorie "vaste, en dus vergunningsplichtige inrichtingen".
- In de thans aan het Hof voorgelegde zaak beriep eiser zich op de leer van 's Hofs arresten van 19
september 1978 en 13 december 1989. Het Hof verwerpt het middel. Uit het antwoord van het Hof
blijkt dat de rechter moet beoordelen of de werken al dan niet beantwoorden aan de in artikel 42, §1,
1° Stedenbouwdecreet gegeven definitie van "bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen". Enig
onderscheid tussen "bouwen" en "een grond gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting" is
niet van belang voor de beoordeling van het vergunningsplichtige karakter van werken die de aanleg
van een verharding behelzen, net zomin als het onderscheid tussen de "verharding" en de
"constructie" waarvan die verharding deel zou uitmaken.
Op te merken valt dat de vraag of de aanleg van een verharding vergunningsplichtig is, niet meer rijst
onder gelding van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening. Artikel 99, §1, tweede lid vermeldt immers uitdrukkelijk dat onder
"bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen" ook wordt verstaan "het aanbrengen van verhardingen".
Bovendien wordt het gewoonlijke gebruik, de aanleg of de inrichting van een grond voor het
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens als zodanig vergunningsplichtig gemaakt (artikel
99, §1, 5°, b).
Zie en vgl. ook R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedebouw, Antwerpen, Kluwer
rechtswetenschappen, 1983, nr. 117 en R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening in stedenbouw. Planologie,
verordeningen en vergunningen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1999, nrs. 310 en 317.
2 Cass., 16 november 1999, A.R. P.97.1655.N, nr. 608.
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(A.R. P.02.0791.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt
gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 44, § 1, 1°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw;
- artikel 42, § 1, 1°, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd
op 22 oktober 1996.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep heeft uit de volgende feitelijke vaststellingen afgeleid dat eiser in de
periode van 30 september 1994 tot en met 8 september 1997 het misdrijf heeft gepleegd
van het zonder geldige bouwvergunning instandhouden van een vaste inrichting in de zin
van artikel 44, § 1, 1°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en artikel 42, § 1, 1°, van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996:
"Op een vooraf met een kraan geëgaliseerd terrein werd een grote hoeveelheid kiezelstenen (grind) aangebracht, die blijkens de foto's en omwille van het feit dat de parking
werd bestemd voor 12 zware vrachtwagens, functioneel werden samengebracht en samengehouden binnen een grotendeels met een betonrand afgewerkt terrein, waardoor een verharde oppervlakte tot stand werd gebracht, met het oog op de stabiliteit, rustend op en
deels in de bodem; gelet op de gebruikte materialen was de constructie bedoeld om te blijven staan, ook al zou de laag grind volgens de verbalisant naderhand zonder enig probleem kunnen worden afgegraven"(5e blad, nr. 3-4).
Grieven
Artikel 44, § 1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw en artikel 42, § 1, 1°, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 bepaalden het volgende:
"Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen:
1. bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen,
afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd;
2. onder het bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten
van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al
kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden";
De loutere en zonder aanmerkelijke wijziging van het bodemreliëf verrichte verharding
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van de grond met het oog op het gebruiken van de grond als parking, kan niet worden beschouwd als het plaatsen van een vaste inrichting in de zin van deze bepaling.
De enkele omstandigheid dat een grote hoeveelheid grind (kiezelstenen) werd aangebracht, functioneel samengebracht en samengehouden binnen een met een betonrand afgewerkt terrein, kan niet volstaan om te besluiten dat een vaste inrichting werd geplaatst in
de zin van deze bepaling. Op grond van deze feitelijke vaststellingen verantwoorden de
appèlrechters dan ook hun beslissing niet naar recht.
De omstandigheid dat de grond gebruikt werd om zware vrachtwagens te parkeren is
terzake niet relevant. Het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond
voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens is immers pas sedert de inwerkingtreding van artikel 99, § 1, 5°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening op 1 mei 2000 onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Uit de omstandigheid dat de decreetgever het in 1999 noodzakelijk achtte om het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren
van voertuigen, wagens of aanhangwagens vergunningsplichtig te maken, kan worden afgeleid dat deze handelingen voorheen niet vergunningsplichtig waren.
Door er anders over te oordelen schenden de appèlrechters de hierboven aangeduide
wettelijke bepalingen.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- artikel 65, § 1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw;
- artikel 68, § 1, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996;
- artikel 149, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep beveelt eiser om over te gaan tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand op grond van volgende motieven:
"De gemachtigde ambtenaar, thans de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, vorderde in zijn brief van 5 maart 1997 met bijlage (...) het herstel van de plaats in de vorige
toestand.
[Eiser] verzet zich hiertegen omdat de toestand in de vorige staat werd hersteld wat betreft het gedeelte van de verharde parking dat was gelegen in agrarisch gebied (vanaf 50
meter diepte) en voor het overige gedeelte een vergunning werd bekomen op 9 september
1997. Het betreft een regularisatievergunning, die met betrekking tot de zone tot 50 meter
diepte, gelegen in het woongebied met landelijk karakter, de bestaande parking vergunt,
weze het met de verplichting tot het uitvoeren van aanpassingswerken, meer bepaald de
aanleg van een groenscherm. Gelet op het gedeeltelijk herstel en de vergunning voor het
overige heeft de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bij brief van 3 april 2001 te
kennen gegeven dat volgens haar de vordering tot herstel van 5 maart 1997 komt te vervallen".
Artikel 159 van de Grondwet, dat het hof [van beroep] verplicht de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe te passen in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen, maakt geen onderscheid tussen de handelingen die het beoogt;
het is toepasselijk op de zelfs niet-reglementaire beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn zij van individuele aard. Op grond van deze wette-
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lijke bepaling heeft het hof [van beroep] de macht en de plicht na te gaan of de besluiten,
reglementen of verordeningen waarvan de toepassing in het geding is, zoals voormelde
vergunning en de eruit voortvloeiende beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur, met de wetten overeenstemmen. De door dit artikel aan het hof [van beroep]
toegekende bevoegdheid betreft de controle van zowel de interne als de externe wettigheid van de administratieve akten, waaronder de naleving van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.
Het thans vergunde gedeelte van de parking is gelegen in een woongebied met landelijk
karakter; door het verlenen van een vergunning voor de aanleg van een parking voor 12
zware vrachtwagens over quasi het gehele gedeelte van het perceel gelegen in het woongebied met landelijk karakter miskende de vergunningverlenende overheid de bindende
kracht van het gewestplan, voorgeschreven in het toen geldende artikel 2, § 1, van het Coördinatiedecreet betreffende de ruimtelijke ordening. Dergelijke inrichting van een perceel
grond in woongebied met landelijk karakter schendt manifest het woonklimaat in de omgeving. Dit was met betrekking tot een gelijkaardige toestand destijds trouwens ook het
standpunt van de gemachtigde ambtenaar (zie zijn brief van 31 augustus 1995 houdende
beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie die een vergunning had verleend
voor de parking in de mate dat zij gelegen was in de woonzone met landelijk karakter en
mits uitvoering onder meer van een groenscherm). De vergunning van 9 september 1997
steunt overigens blijkens de bewoordingen ervan mede op het gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar die zijn gewijzigde zienswijze geenszins motiveert. De vergunning
die strijdig is met de wet moet het hof [van beroep] buiten toepassing laten; dit geldt evenzeer voor de erop gesteunde en er rechtstreeks uit voortvloeiende beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur om zijn oorspronkelijke herstelvordering niet langer
te handhaven.
Over deze onwettigheid wegens strijdigheid van de bouwvergunning van 9 september
1997 met de planologische bestemming van het gebied heeft de raadsman van [eiser] op
vraag van het hof [van beroep] ter terechtzitting tegenspraak gevoerd.
Het hof [van beroep] dient derhalve nog te beslissen over de oorspronkelijk geformuleerde herstelvordering.
Het herstel van de plaats in de vorige staat, dat slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, is
nog steeds noodzakelijk om aan de wederrechtelijke gevolgen van het misdrijf een einde
te stellen en legt aan [eiser] geen onverantwoord hoge lasten op.
Tot de herstelvordering werd beslist door de bevoegde instantie met inachtneming van
de substantiële vormvoorschriften; het blijkt niet dat zij werd genomen met machtsafwending, machtsoverschrijding of miskenning van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; zij strookt met de wet".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 65, § 1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw (artikel 68, § 1, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) bepaalt dat de rechtbank, naast de straf, op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, beveelt ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken, ofwel bouw- of aanpassingswerken uit te voeren, ofwel een geldsom te betalen die
gelijk is aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Artikel 149, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bevat een gelijkaardige bepaling.
De regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de bevoegde

912

HOF VAN CASSATIE

8.4.03 - Nr. 232

administratieve overheid blijft gelden gedurende gans het verloop van de rechtspleging,
tenzij het betrokken bestuursorgaan eraan expliciet verzaakt of de door hem gekozen
vorm van herstel wijzigt.
Het bestreden arrest stelt vast dat de gemachtigde ambtenaar geldig een herstelvordering heeft aanhangig gemaakt, en dat de stedenbouwkundige inspecteur (die de herstelvordering voortzet krachtens artikel 198 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) hieraan vervolgens heeft verzaakt.
De enkele omstandigheid dat de stedenbouwkundige inspecteur aan de herstelvordering
heeft verzaakt, betekent dat er geen herstelvordering meer aanhangig is. Het hof van beroep kon dan ook geen herstelmaatregel bevelen zonder de artikelen 65, § 1, van de wet
van 29 maart 1962 en artikel 68, § 1, van het decreet van 22 oktober 1996 te schenden.
2.2. Tweede onderdeel
Artikel 65, § 1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw (artikel 68, § 1, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) bepaalt dat de rechtbank, naast de straf, op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, beveelt ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken, ofwel bouw- of aanpassingswerken uit te voeren, ofwel een geldsom te betalen die
gelijk is aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Artikel 149, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bevat een gelijkaardige bepaling.
De regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de bevoegde
administratieve overheid blijft gelden gedurende gans het verloop van de rechtspleging,
tenzij het betrokken bestuursorgaan eraan expliciet verzaakt of de door hem gekozen
vorm van herstel wijzigt.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht om de vordering van de gemachtigde ambtenaar (stedenbouwkundige inspecteur) op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen.
Het bestreden arrest oordeelt dat de verzaking door de stedenbouwkundige inspecteur
aan de herstelvordering onwettig is en niet kan worden toegepast.
Het arrest leidt daaruit af dat de oorspronkelijke herstelvordering herleeft, en aldus op
haar beurt dient te worden onderzocht op haar externe en interne wettigheid.
De enkele omstandigheid dat de verzaking door de stedenbouwkundige inspecteur aan
de herstelvordering onwettig is, betekent evenwel niet dat de oorspronkelijke herstelvordering nog geacht kan worden aanhangig te zijn of te herleven.
De enkele omstandigheid dat de verzaking door de stedenbouwkundige inspecteur aan
de herstelvordering onwettig is, betekent immers niet dat het herstel van de plaats in de
vorige staat nog de enig mogelijke wettige herstelmaatregel is in de voorliggende zaak.
Door te oordelen dat deze oorspronkelijke herstelvordering nog aanhangig is, stellen de
appèlrechters zich in de plaats van de stedenbouwkundig inspecteur en doen zij uitspraak
over de opportuniteit van de gevorderde herstelmaatregel, hetgeen hen verboden is.
Uit de omstandigheid dat de herstelmaatregel onwettig wordt bevonden op grond van
de motieven die eraan ten grondslag lagen, kan immers niet worden afgeleid dat een verzaking of een wijziging van de vordering die gesteund wordt op andere motieven eveneens onwettig zou zijn.

IV. Beslissing van het Hof
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A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat werken voor de aanleg van een parking, krachtens artikel 44,
§ 1, 1°, Stedenbouwwet en artikel 42, § 1, 1° Stedenbouwdecreet, vergunningsplichtig zijn indien zij bestaan in "het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in
de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij
ook uit elkaar genomen of verplaatst worden";
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen: "Op een vooraf met een kraan
geëgaliseerd terrein werd een grote hoeveelheid kiezelstenen (grind) aangebracht, die (...) omwille van het feit dat de parking werd bestemd voor 12 zware
vrachtwagens, functioneel werden samengebracht en samengehouden binnen een
grotendeels met een betonrand afgewerkt terrein, waardoor een verharde oppervlakte tot stand werd gebracht, met het oog op de stabiliteit, rustend op en deels
in de bodem; gelet op de gebruikte materialen was de constructie bedoeld om te
blijven staan, ook al zou de laag grond volgens de verbalisant naderhand zonder
enig probleem kunnen worden afgegraven";
Dat zij op grond van die vaststellingen hun beslissing dat voor de uitvoering
van die werken een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning vereist was, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de regelmatig door de bevoegde bestuurlijke overheid aan de
rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat, blijft gelden gedurende de volledige rechtspleging, tenzij de betrokken bestuurlijke overheid haar verzaakt of de gekozen vorm van herstel wijzigt;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
1. de gemachtigde ambtenaar bij brief van 5 maart 1997 het herstel van de
plaats in de vorige staat vorderde;
2. voor een deel van de werken op 9 september 1997 een regularisatievergunning werd afgegeven en voor het andere deel van de werken de plaats in de vorige staat werd hersteld;
3. de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bij brief van 3 april 2001 aan
de procureur des Konings te kennen heeft gegeven dat zijn oorspronkelijke vordering, wegens de regularisatievergunning en het uitgevoerde herstel, "komt te
vervallen";
Overwegende dat de appèlrechters beslissen dat zowel de regularisatievergunning als de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om af te zien van de
herstelvordering, buiten toepassing moeten worden gelaten; dat zij op die grond
oordelen dat zij over de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering moeten beslissen en zodoende verweerder veroordelen tot herstel van de plaats in de vorige
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staat;
Overwegende dat krachtens artikel 68, § 1, Stedenbouwdecreet 1996 en artikel
149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, de rechtbank, op vordering van de gemachtigde ambtenaar, thans stedenbouwkundig inspecteur, of van het college van burgemeester en schepenen één van de in deze bepalingen bedoelde wijzen van herstel beveelt;
Dat, binnen de grenzen van de wettigheid, de bestuurlijke overheid ter zake
over een beoordelingsvrijheid beschikt;
Dat de vaststelling door de rechter dat de verzaking van een herstelvordering
onwettig is, niet noodzakelijk meebrengt dat de begane onwettigheid alleen kan
worden hersteld door het behoud van de oorspronkelijke herstelvordering; dat de
buitentoepassingverklaring van de verzaking immers niet meebrengt dat de beslissing van de bestuurlijke overheid om niet het herstel van de plaats in de vorige staat te vorderen, noodzakelijk onbestaande zou zijn; dat het bijgevolg ook na
buitentoepassingverklaring van de verzaking alleen de bestuurlijke overheid toekomt, krachtens haar beoordelingsvrijheid en binnen de grenzen van de wettigheid, te beslissen over de herstelvordering;
Dat hieruit volgt dat wanneer de rechter de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur af te zien van de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering, buiten toepassing laat dit niet voor gevolg heeft dat die oorspronkelijke herstelvordering bij hem nog aanhangig is;
Dat het onderdeel mitsdien gegrond is;
2.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het eerste onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden,
geen antwoord behoeft;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit onder verbeurte van een dwangsom, het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand beveelt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; laat de overige kosten ten laste van
de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
8 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaat: mr. Verbist.
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Nr. 233
2° KAMER - 8 april 2003

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - DE RECHTER MAG GEEN
TOEPASSING MAKEN VAN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN HOGERE
BEPALING WORDT GESCHONDEN - STEDENBOUW - REGULARISATIEVERGUNNING EN
VERGELIJK - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - OVEREENSTEMMING TOETSING DOOR DE RECHTER.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 STEDENBOUW - REGULARISATIEVERGUNNING EN VERGELIJK - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - OVEREENSTEMMING - TOETSING DOOR
DE RECHTER.
3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 STEDENBOUW - REGULARISATIEVERGUNNING EN VERGELIJK - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - OVEREENSTEMMING - TOETSING DOOR
DE RECHTER.
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VORDERING VAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID - REGULARISATIEVERGUNNING EN VERGELIJK ONWETTIGHEID VAN DE AFSTAND - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen
toepassing mag maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling wordt
geschonden, waarvan art. 159 G.W. 1994 een bijzondere toepassing vormt, mag de
rechter geen toepassing maken van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, zoals
het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, schendt 1. (Algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een beslissing waarbij een
hogere bepaling wordt geschonden; Art. 159 G.W. 1994)
4º Wanneer de rechter de beslissing van de bestuurlijke overheid af te zien van de
oorspronkelijk ingestelde herstelvordering wegens de onwettigheid ervan buiten
toepassing laat, heeft dit niet tot gevolg dat de oorspronkelijke herstelvordering bij hem
nog aanhangig is aangezien de vaststelling dat de afstand onwettig is, niet noodzakelijk
meebrengt dat de begane onwettigheid alleen kan worden hersteld door het behoud van
de oorspronkelijke herstelvordering zodat het alleen de bestuurlijke overheid toekomt,
krachtens haar behoordelingsvrijheid en binnen de grenzen van de wettigheid, te
beslissen over de herstelvordering2. (Art. 68, §1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt.
1996; art. 149, §1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(D. en P.)

ARREST

(A.R. P.02.1165.N)
1 Zie Cass., 4 september 1995, A.R. C.94.0417.F, nr. 360 en noot F.D. bij Cass., 26 maart 1980, A.C.
1980, nr. 473: krachtens dit algemeen beginsel, waarvan art. 159 G.W. 1994 een bijzonder toepassing
is, kunnen de hoven en rechtbanken geen toepassing maken van, onder andere, een administratieve
beslissing waarbij een algemeen rechtsbeginsel wordt geschonden. Zie ook F. DUMON, La cour de
Justice Benelux, Brussel, Bruylant, 1980, p. 273.
2 Cass., 8 april 2003, A.R. P.02.0791.N, nr. 232.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 28 juni 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters de wettigheid van de regularisatievergunning onderzoeken om reden dat het daarop gefundeerde definitief vergelijk het
verval van de strafvordering met zich meebrengt;
Dat het onderdeel dat opkomt tegen de mogelijke toepassing van een grond
van verval van de strafvordering, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het door artikel 159 Grondwet aan de rechter opgedragen
wettigheidstoezicht over de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en
verordeningen slechts een bijzondere toepassing vormt van het meer algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een
beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling wordt geschonden;
Dat, krachtens dit algemeen rechtsbeginsel, de rechter geen toepassing mag
maken van algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen
waarbij een algemeen rechtsbeginsel, waaronder het algemeen rechtsbeginsel
van behoorlijk bestuur wordt miskend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Geschonden wetsbepalingen
Artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996;
Artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999.

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat zowel de regularisatievergunning als het met toepassing van artikel 158, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, definitief verleende vergelijk met de daarin besloten stilzwijgende afstand van de oorspronkelijke vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, wegens een
door hen vastgestelde onwettigheid, krachtens artikel 159 Grondwet buiten toepassing moeten worden gelaten; dat zij op die grond oordelen dat zij over de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering moeten beslissen en zodoende eisers veroordelen tot herstel van de plaats in de vorige staat;
Overwegende dat de vaststelling door de rechter dat de afstand van een herstelvordering onwettig is, niet noodzakelijk meebrengt dat de begane onwettig-
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heid alleen kan worden hersteld door het behoud van de oorspronkelijke herstelvordering; dat de buitentoepassingverklaring van de afstand immers niet meebrengt dat de beslissing van de bestuurlijke overheid om niet het herstel van de
plaats in de vorige staat te vorderen, noodzakelijk onbestaand zou zijn; dat het
bijgevolg ook na buitentoepassingverklaring van de afstand alleen de bestuurlijke overheid toekomt, krachtens haar beoordelingsvrijheid en binnen de grenzen
van de wettigheid, te beslissen over de herstelvordering;
Dat hieruit volgt dat wanneer de rechter de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur af te zien van de oorspronkelijk ingestelde herstelvordering, buiten toepassing laat, dit niet voor gevolg heeft dat die oorspronkelijke herstelvordering nog bij hem aanhangig is;
Dat de appèlrechters die anders beslissen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de herstelvordering
eveneens de vernietiging meebrengt van de beslissing over de dwangsom wegens
het verband dat bestaat tussen die beide beslissingen;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, alleen wat de beslissing over de herstelvordering en de dwangsom betreft;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in twee derden van de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
8 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaat: mr. N. Verbeest, Gent.

Nr. 234
2° KAMER - 8 april 2003

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 62 BEWIJSLAST.
De strafrechter die, op grond van art. 62, eerste lid Wegverkeerswet, constateert dat de
vaststellingen van de verbalisanten het wettig bewijs opleveren van het materieel
bestanddeel van de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding, daar het

918

HOF VAN CASSATIE

8.4.03 - Nr. 234

tegendeel daarven niet is bewezen, legt hem niet het bewijs van zijn onschuld op 1. (Art.
62, eerste lid Wegverkeerswet)
(L.)

ARREST

(A.R. P.02.1583.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 31 oktober 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat, naar luid van de in het middel vermelde verdragsbepalingen, eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt bewezen;
Overwegende dat de appèlrechters aan eiser niet het bewijs van zijn onschuld
opleggen, maar, op grond van artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, constateren
dat de vaststellingen van de verbalisanten, daar het tegendeel daarvan niet bewezen is, het wettig bewijs opleveren van het materieel bestanddeel van de aan eiser ten laste gelegde verkeersovertreding;
Dat zij zodoende niet laten blijken van het bestaan van twijfel ten aanzien van
de schuld van eiser;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel, dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
1 Cass., 11 sept. 1990, nr. 16.
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Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van zevenenveertig euro eenenzeventig
cent verschuldigd.
8 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaten: mrs. J. Durnez, Leuven en S. Taxier, Leuven.

Nr. 235
2° KAMER - 9 april 2003

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - LICHAMELIJKE LETSELS - MATERIËLE
SCHADE - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - TUSSENKOMST - VOORWAARDEN.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VOLLEDIGE VERGOEDING.
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - LICHAMELIJKE LETSELS - MATERIËLE
SCHADE - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - TUSSENKOMST - VOLLEDIGE
VERGOEDING.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ALGEMEEN - OVERHEID - AMBTENAREN - ONGEVAL
VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - LONEN EN LASTEN - UITBETALING ZONDER TEGENPRESTATIE VERGOEDING - VOORWAARDEN - WETTELIJKE EN REGLEMENTSBEPALINGEN.
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
ALGEMEEN - OVERHEID - AMBTENAREN - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - LONEN EN
LASTEN - UITBETALING ZONDER TEGENPRESTATIE - VERGOEDING - VOORWAARDEN - WETTELIJKE
EN REGLEMENTSBEPALINGEN.
1º Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding
verkrijgen van de schade uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn
veroorzaakt, en ook de door dat voertuig veroorzaakte materiële schade, wanneer geen
enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de
verzekeringsplicht niet werd nageleefd1. (Art. 80, §1, 2° Controlewet Verzekeringen 9 juli
1975; artt. 14 en 19 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)
2º en 3° Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat
impliceert dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou
hebben bevonden wanneer de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld 2; die
verplichting geldt ook voor het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat tussenkomt
teneinde de schade te vergoeden uit lichamelijke letsels die veroorzaakt zijn door een
motorrijtuig, alsook de materiële schade die door een dergelijk voertuig is veroorzaakt,
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de
verzekeringsplicht niet werd nageleefd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 80, §1, 2° W. 9 juli
1975; artt. 14 en 19 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)
1 Zie Cass., 15 mei 1990, A.R. 3628, nr. 543.
2 Zie Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0439.N, nr. 721.
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4º en 5° De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en
de lasten op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of
reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, voor zover uit de
toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar
opgelegde uitbetalingen haar niet definitief ten laste moeten blijven3; om een dergelijke
vergoeding te verkrijgen, hoeft die overheid niet te bewijzen dat zij andere schade heeft
geleden, dan die welke voortvloeit uit de omstandigheid dat zij het loon en de lasten heeft
uitbetaald zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0049.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2002 gewezen
door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van datzelfde wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 60bis van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht, ingevoegd bij artikel 50 van de wet van
9 december 1994, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij artikel 15 van de
wet van 27 december 2000 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel
korps van de rijkswacht;
- artikel 50, inzonderheid § 1, 2° (thans artikel 80, inzonderheid § 1, 2°), van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
- de artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, waarbij laatstgenoemd artikel is gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 mei 1991.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, wegens alle daarin vermelde redenen, en met name op grond van
de volgende redenen :
"Overwegende dat rijkswachter F. D. op 4 oktober 1995 is getroffen door een wegverkeersongeval, waarvoor C. P. gerechtelijk volledig aansprakelijk is gesteld, die daarenboven een niet-verzekerd voertuig bestuurde;
Overwegende dat F.D. ten gevolge van dat ongeval volledig arbeidsongeschikt is verklaard van 4 oktober 1995 tot 11 november 1995, waarbij de Belgische Staat hem even3 Zie Cass., 30 jan. 2002, A.R. P.01.1393.F, nr. 63; 4 maart 2002, A.R. C.01.0284.N, nr. 154; 24
sept. 2002, A.R. P.01.0455.N, nr. 471; 2 okt. 2002, A.R. P.02.0643.F, nr. 498.
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wel een volledige wedde is blijven uitbetalen;
Dat de Belgische Staat verzocht heeft om C.P. en het 'Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds', op grond van zowel artikel 60bis van de wet van 27 december 1973 als van artikel 80 van de wet van 9 juli 1975, in solidum te veroordelen om hem 122.332 frank terug te betalen, d.i. 3.032,53 €, wat overeenkomt met het brutosalaris van F. D. tijdens de
periode van totale arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat de eerste rechter recht heeft gedaan op die vordering;
Dat hij geoordeeld heeft dat de Belgische Staat te dezen gelijkgesteld moest worden
met de 'benadeelde', bedoeld in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975;
Overwegende dat de Belgische Staat, geïntimeerde, in de huidige stand van de rechtspleging alleen concludeert over de aard en het bedrag van het salaris dat het van het 'Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds' wenst terug te vorderen, en het hof [van beroep]
uitdrukkelijk uitnodigt 'het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen te bevestigen' (slotsom van de op de terechtzitting van 7 november 2002 neergelegde conclusie);
Overwegende dat de Belgische Staat dus impliciet maar zeker erkent dat het 'Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds' geen 'aansprakelijke derde' is in de zin van artikel 60bis
van de wet van 27 december 1973;
Overwegende dat de rechtbank, wat dat betreft, een pertinente analyse heeft gemaakt
van de voormelde wettekst en met betrekking tot de opdracht en de verplichtingen van het
'Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds' de enige mogelijke conclusie heeft getrokken
die verenigbaar is met zowel de inhoud als de draagwijdte ervan;
Dat immers vaststaat dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, in geval van
schade die veroorzaakt werd door een niet-verzekerd motorrijtuig, in de plaats wordt gesteld van de voor het ongeval aansprakelijke persoon;
Overwegende, voor het overige, dat de Belgische Staat zijn standpunt - waarbij de eerste rechter zich overigens aansluit - stilzwijgend blijft verdedigen, volgens hetwelk zijn
vordering gegrond is op artikel 80 van de wet van 9 juli 1975;
Overwegende dat, luidens die wetsbepaling, elke benadeelde van het 'Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds' de vergoeding kan verkrijgen van de schade voortvloeiende uit
lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, met name wanneer, zoals
te dezen, geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, omdat de
verzekeringsplicht niet nageleefd werd;
Overwegende dat de benadeelde, in de zin van artikel 80 van de wet van 9 juli 1975,
degene is die schade heeft geleden die volgens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid kan worden vergoed;
Overwegende dat de rechter, die uitspraak dient te doen over een geschil betreffende
het bestaan van schade die door een werkgever is geleden ten gevolge van het feit dat een
werknemer is getroffen door een fout van een derde, uitbetalingen heeft verricht overeenkomstig wettelijke, reglementaire of overeengekomen verplichtingen, overigens niet alleen moet vaststellen dat die werkgever uitbetalingen heeft verricht zonder daarvoor een
tegenprestatie te hebben ontvangen, maar ook dat er schade is veroorzaakt die geen verband houdt met die verplichtingen;
Dat de overheid die, ten gevolge van de fout van een derde, een van haar ambtenaren
lonen en de lasten op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, slechts recht heeft op een vergoeding voor de aldus geleden schade, voor zover
zij zodoende schade heeft geleden;
Overwegende dat dus moet worden bepaald of de Belgische Staat, waarvan niet wordt
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betwist dat hij, in de hoedanigheid van werkgever en ter uitvoering van zijn wettelijke
verplichtingen, zijn ambtenaar een normaal loon heeft uitbetaald tijdens diens tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, aldus schade heeft geleden in de zin van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord;
Dat de Belgische Staat niet bewijst en niet aanbiedt te bewijzen dat hij specifieke schade heeft geleden ten gevolge van de tijdelijke onbeschikbaarheid van zijn ambtenaar, die
hij, ondanks zijn afwezigheid, alleen de litigieuze bedragen heeft uitbetaald, zoals hij dat
krachtens de wet diende te doen;
Dat meer bepaald moet worden opgemerkt dat de Belgische Staat niet aanvoert dat hij,
om het hoofd te bieden aan de situatie waarmee hij geconfronteerd werd, de organisatie
heeft moeten wijzigen van de dienst waartoe de ambtenaar behoorde, de dienstverlening
heeft moeten verminderen ten nadele van de gebruikers of de kosten ervan heeft moeten
dragen, die bestaan in hetzij het loon van een werknemer die tijdelijk was aangeworven
om de tijdelijk onbeschikbare ambtenaar te vervangen, hetzij overuren die aan een andere
aangestelde zijn uitbetaald of verplaatsingskosten die deze heeft moeten maken om dezelfde redenen;
Overwegende dat uit het geheel van die overwegingen volgt dat de vordering van de
Belgische Staat niet gegrond is".
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest stelt - overigens terecht - vast dat de eerste rechter geoordeeld
heeft dat eiser gelijkgesteld diende te worden met de "benadeelde" die bedoeld wordt in
artikel 80 van de wet van 9 juli 1975.
Uit het beroepen vonnis volgt dat de eerste rechter akte heeft genomen van de stelling
die verweerder hem toen heeft voorgelegd, maar in die stand van de rechtspleging geen
uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid van die stelling, en in dat vonnis zodoende
vermeldt: "(verweerder) beroept zich op die wetsbepaling (artikel 60bis van de wet van 27
december 1973 betreffende het statuut van het personeel van de rijkswacht), maar werpt
tevens op dat de wettelijke indeplaatsstelling alleen betrekking heeft op de rechten en
rechtsvorderingen ten aanzien van de aansprakelijke derden, wat (hij) uiteraard niet is".
Even verder volgt uit het beroepen vonnis dat het op dat ogenblik en alleen op dat
ogenblik uitspraak doet over de door verweerder aangevoerde stelling en dat verwerpt, op
grond "dat de tussenkomst zelf (van verweerder) evenwel alleen verantwoord wordt door
de noodzaak om de getroffenen, en dus de rechthebbenden op de indeplaatsstelling, een
vergoeding te waarborgen, ook al is de aansprakelijke derde niet regelmatig verzekerd op
de dag van het ongeval; dat artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 immers bepaalt dat elke
benadeelde (van verweerder) de vergoeding van de schade kan verkrijgen, die voortvloeit
uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt; dat de Belgische Staat
wel degelijk in die situatie verkeert".
Wanneer het bestreden arrest vermeldt dat eiser, door de bevestiging van het beroepen
vonnis in al zijn beschikkingen te vorderen, impliciet maar zeker erkent dat verweerder
niet de aansprakelijke derde is waarnaar artikel 60bis van de wet van 27 december 1973
verwijst, geeft het aan het beroepen vonnis derhalve een uitlegging die helemaal in strijd
is met de bewoordingen van dat vonnis en daar dus niet verenigbaar mee is, zodat het de
bewijskracht van die bewoordingen en, bijgevolg, de bewijskracht van eisers appèlconclusie miskent (schending van de artikelen 1329, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest antwoordt aldus op zijn minst niet op die conclusie (schending van artikel 149
van de Grondwet).
Tweede onderdeel
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Het arrest beslist, net als de eerste rechter, dat verweerder in de plaats is gesteld van de
voor het ongeval aansprakelijke persoon, wat impliceert dat hij, met toepassing van artikel
80, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 en van de artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 - vrijstelling of andere uitzonderingen, die te dezen niet dienend zijn, daargelaten - gehouden is dezelfde verplichtingen na te komen als die welke
rusten op de persoon die voor het ongeval aansprakelijk is krachtens de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet degene die een
ander door zijn fout schade berokkent, die schade volledig vergoeden, wat impliceert dat
de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden als
de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld.
Bijgevolg heeft de overheid die, ten gevolge van de fout van een derde, een van haar
ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, in zoverre zij aldus schade heeft geleden.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit immers
niet uit dat er schade bestaat in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer uit de inhoud of de draagwijdte van de overeenkomst, van de wet of van het reglement blijkt dat die toekomstige uitgave of prestatie definitief ten laste moet blijven van
diegene die zich daartoe verbonden heeft of deze moet verrichten krachtens de wet of het
reglement.
Het bestreden arrest stelt vast dat eiser zijn ambtenaar, ondanks zijn afwezigheid, de litigieuze bedragen heeft uitbetaald ("alleen [...] heeft uitbetaald"), zoals hij daartoe wettelijk gehouden was. Het beslist vervolgens dat de overheid die, ten gevolge van de fout van
een derde, een van haar ambtenaren de lonen en de lasten op die lonen moet blijven uitbetalen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, slechts recht heeft op
vergoeding voor zover ze aldus schade heeft geleden. Het beslist ten slotte dat eiser niet in
die situatie verkeert, aangezien deze niet beweert - en volgens het bestreden arrest dus niet
bewijst - dat hij, om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de situatie waarmee hij geconfronteerd werd, de organisatie heeft moeten wijzigen van de dienst waartoe de ambtenaar behoorde, de dienstverlening heeft moeten terugschroeven ten nadele van de gebruikers of de kosten ervan heeft moeten dragen, die bestaan in hetzij het loon van een werknemer die tijdelijk was aangeworven om de tijdelijk onbeschikbare ambtenaar te vervangen, hetzij overuren die aan een andere aangestelde zijn uitbetaald of verplaatsingskosten
die deze om dezelfde redenen heeft moeten maken.
Het arrest, door aldus van eiser te eisen dat hij het bewijs van vergoedbare schade levert
door het bestaan aan te tonen van andere omstandigheden dan die welke voortvloeien uit
de betaling van de lonen en de lasten op die lonen, zonder als tegenprestatie het voordeel
van arbeidsprestaties te hebben genoten, miskent het begrip van vergoedbare schade en
schendt dus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Door op die grond te
weigeren verweerder te veroordelen de door eiser geleden schade te vergoeden, weigert
het bestreden arrest verweerder te veroordelen om de verplichtingen na te komen die voor
hem voortvloeien uit artikel 80, inzonderheid § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 en uit de
artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, en schendt het bijgevolg die wettelijke en reglementaire bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat, krachtens artikel 80, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en de artikelen 14 en 19
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 79 en 80 van die wet, elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, en de door een dergelijk motorrijtuig veroorzaakte materiële schade,
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is
omdat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, degene die een ander schade berokkent, die schade volledig dient te
vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld
waarin hij zich zou hebben bevonden als de daad waarover hij zich beklaagt, niet
zou zijn gesteld;
Overwegende dat die verplichting, voortvloeiende uit de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, ook geldt voor het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat tussenkomt met toepassing van de voormelde bepalingen van
de wet van 9 juli 1975 en van het koninklijk besluit van 16 december 1981, met
betrekking tot de in die bepalingen bedoelde schade;
Overwegende dat de overheid die, ten gevolge van de fout van een derde, een
van haar ambtenaren lonen en de lasten op die lonen moet blijven uitbetalen
krachtens de haar opgelegde wettelijke of reglementaire verplichtingen, zonder
als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten, recht heeft op een vergoeding voor de aldus geleden schade, voor zover uit de toepasselijke wettelijke of
reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar opgelegde uitbetalingen
haar niet definitief ten laste moeten blijven ;
Overwegende dat die overheid, om een dergelijke vergoeding te verkrijgen,
niet hoeft te bewijzen dat zij andere schade heeft geleden dan die welke voortvloeit uit de omstandigheid dat zij het loon en de lasten heeft uitbetaald, zonder
als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben genoten;
Overwegende dat het bestreden arrest met name vermeldt "dat [...] bepaald
moet worden of [eiser], waarvan niet wordt betwist dat hij, in de hoedanigheid
van werkgever en ter uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen, zijn ambtenaar een normaal loon heeft uitbetaald tijdens diens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, aldus schade heeft geleden in de zin van de artikelen 1382 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek; dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord;
dat [eiser] niet bewijst en niet aanbiedt te bewijzen dat hij specifieke schade
heeft geleden ten gevolge van de tijdelijke onbeschikbaarheid van zijn ambtenaar, die hij, ondanks zijn afwezigheid, alleen de litigieuze bedragen heeft uitbetaald, zoals hij dat krachtens de wet diende te doen; dat meer bepaald moet worden opgemerkt dat [eiser] niet aanvoert dat hij, om het hoofd te bieden aan de situatie waarmee hij geconfronteerd werd, de organisatie heeft moeten terugschroeven van de dienst waartoe de ambtenaar behoorde, de dienstverlening
heeft moeten verminderen ten nadele van de gebruikers of de kosten ervan heeft
moeten dragen, die bestaan in hetzij het loon van een werknemer die tijdelijk
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was aangeworven om de tijdelijk onbeschikbare ambtenaar te vervangen, hetzij
overuren die aan een andere aangestelde zijn uitbetaald of verplaatsingskosten
die deze om dezelfde redenen heeft moeten maken";
Dat het hof van beroep zijn beslissing dat eisers vordering ongegrond is, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten van het cassatieberoep;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
9 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 236
2° KAMER - 9 april 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTBANK - BEGRIP - CRITERIA.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONPARTIJDIGE
RECHTBANK - BEGRIP - CRITERIA.
1º en 2° Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de rechter niet
onpartijdig is, moeten de vermoedens die een beklaagde zegt te hebben in aanmerking
worden genomen, zonder dat zij evenwel een exclusief criterium mogen vormen; er moet
immers worden onderzocht of de vrees van de betrokkene objectief verantwoord kan
zijn1; dat is niet het geval wanneer de beklaagde alleen een klacht vermeldt die hij zelf
tegen die rechter heeft neergelegd, zonder enig verifieerbaar gegeven aan te voeren dat
de vrees die hij zegt te hebben ervaren, objectief kan staven. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.V.B.P.R.)
(D. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0072.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2002 gewezen
1 Zie concl. O.M. Cass., 16 juni 1999, volt. terechtz., A.R. P.98.0738.F, nr. 362, inz. blz. 884 en 885,
nr. 11, en de vermelde verwijzingen.
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door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1. van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955;
- artikel 14, § 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis gedeeltelijk wijzigt, de aan eiser verweten
telastlegging 1 wat dat betreft bewezen verklaart en de telastlegging 5, zoals het die gewijzigd heeft, eveneens bewezen verklaart, beslist dat de door de eerste rechter uitgesproken straf thans alle telastleggingen straft en eiser, met bevestiging van het beroepen vonnis, tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeelt met drie jaar uitstel, en hem in de
kosten van het hoger beroep veroordeelt, gewezen is door het Hof van Beroep te Luik, dat
met name was samengesteld door de raadsheren Drèze en Fréson.
Grieven
Artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, artikel 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten en het algemeen beginsel van het recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie geven eenieder tegen wie een strafvervolging is ingesteld, het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie.
De onpartijdigheid van de rechter is een grondregel van de rechterlijke organisatie en
vormt, samen met het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter ten aanzien van de
andere machten, de grondslag zelf van de grondwettelijke bepalingen die het bestaan van
de rechterlijke macht en van elke democratische staat regelen.
Niet alleen kan de onpartijdigheid worden beoordeeld volgens een subjectieve benadering, die tracht te bepalen wat die rechter in een dergelijke omstandigheid diep in zijn binnenste dacht, waarbij die "subjectieve" onpartijdigheid verondersteld wordt zolang het tegendeel niet bewezen is, maar ze moet daarenboven en vooral worden beoordeeld volgens
een objectieve benadering, omdat schijn in dit geval van essentieel belang is, zodat elke
rechter, van wie redelijkerwijs kan worden gevreesd dat hij niet onpartijdig is, zich van de
zaak moet onthouden.
De zesde correctionele kamer van het Hof van Beroep te Luik is gewoonlijk samengesteld uit de raadsheren Drèze, Fréson en Ancia, waarbij laatstgenoemde de zaak, althans
in eerste instantie, heeft onderzocht.
Ten gevolge van eisers verzoek tot wraking heeft raadsheer Ancia weliswaar beslist
zich van de zaak te onthouden, terwijl de raadsheren Drèze en Fréson, van hun kant, geweigerd hebben zich van de zaak te onthouden, op grond, met name, dat de kritiek die eiser voor hen kon uiten, hen niet ervan zou kunnen weerhouden de zaak op onpartijdige
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wijze te onderzoeken.
Bij een aan mevrouw de procureur-generaal overhandigde akte, waarvan het hof van
beroep op de hoogte werd gebracht, heeft eiser op 24 september 2002 evenwel klacht
neergelegd tegen mevrouw de raadsheer Ancia, wegens valse getuigenis, ten gevolge van
zijn verhoor, op 20 november 2001, door de eerste rechter, waarbij hij uitdrukkelijk had
verzocht strafvervolgingen tegen die magistraat in te stellen.
In die omstandigheden heeft eiser zich niet beperkt tot gewone kritiek op het onderzoek
van mevrouw de raadsheer Ancia, hoe fel die ook was, maar heeft hij tevens aangifte gedaan van een misdaad die deze magistraat, volgens hem, in de uitoefening van haar ambt
had gepleegd, en kon hij een redelijke en gewettigde twijfel koesteren inzake de geschiktheid van de twee raadsheren die gewoonlijk samen met die magistraat zitting houden, om
zijn zaak met volstrekte onpartijdigheid te berechten. Die gewettigde twijfel moet de nietigheid van het arrest tot gevolg hebben.
Het bestreden arrest, dat met name gewezen is door de raadsheren Drèze en Fréson,
miskent bijgevolg de bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn
aangegeven.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de strafvordering, eiser veroordeelt wegens schending van de artikelen 322, 323, 325,
329, 512, 513, 515 en 545 van het Strafwetboek :
Over het middel :
Overwegende dat eiser aanvoert dat hij klacht heeft ingediend, wegens valse
getuigenis, tegen een magistraat van het rechtscollege van het hof van beroep die
in haar hoedanigheid van onderzoeksrechter van de rechtbank bij wie de vervolgingen oorspronkelijk aanhangig waren gemaakt, was gevorderd om een onderzoek in te stellen naar, met name, de voormelde misdrijven;
Overwegende dat de door eiser aangeklaagde magistraat geen deel heeft uitgemaakt van de rechtscolleges die de zaak hebben behandeld en berecht; dat eiser
niettemin uit de neerlegging van zijn klacht bij de procureur-generaal afleidt dat
hij wettige twijfel kan koesteren met betrekking tot de geschiktheid van twee leden van de correctionele kamer die het arrest hebben gewezen, om op onpartijdige wijze uitspraak te doen, op grond dat de laatstgenoemden gewoonlijk samen
met de door de klacht bedoelde raadsheer zitting houden;
Overwegende dat, om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen
dat de rechter niet onpartijdig is, de vermoedens die een beklaagde zegt te hebben weliswaar in aanmerking moeten worden genomen, zonder dat zij evenwel
een exclusief criterium mogen vormen; dat immers moet worden onderzocht of
de vrees van de betrokkene objectief verantwoord kan zijn;
Overwegende dat eiser alleen een klacht vermeldt die hij zelf tegen die rechter
heeft neergelegd, zonder enig verifieerbaar gegeven aan te voeren dat de vrees
die hij zegt te hebben ervaren, objectief kan staven ;
Dat uit die omstandigheid alleen bijgevolg niet kan worden afgeleid dat eiser
geen recht op een eerlijk proces heeft gehad in de zin van de artikelen 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint, J.-M. Defourny en F. Kuty, Luik.

Nr. 237
2° KAMER - 9 april 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - RAADKAMER - BESCHIKKING HOGER BEROEP - TERMIJN - BEREKENING.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - HOGER BEROEP TERMIJN - BEREKENING.
1º en 2° De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet
de dag waarop de beschikking is gewezen1. (Art. 135, §3 Sv.; artt. 2 en 52 Ger.W.)
(M. e.a. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0330.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 januari 2003 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij artikel 30 van
de wet van 12 maart 1998.
1 Vgl. A.A., 12 juni 2001, nr. 81/2001, B.S., blz. 35244; 9 jan. 2002, B.S., 2002, blz. 11236.

Nr. 237 - 9.4.03

HOF VAN CASSATIE

929

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de tweede en derde verweerster ontvankelijk, op grond: "dat het hoger beroep is ingesteld op 4 oktober 2001, terwijl de bestreden beschikking is gewezen op 19 september 2001; (...) dat, luidens artikel 135 van
het Wetboek van Strafvordering, als ingevoegd bij artikel 30 van de wet van 12 maart
1998 en in werking getreden op 2 oktober van datzelfde jaar, het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke partij en, in bepaalde omstandigheden, van de
inverdenkinggestelde, ingesteld moet worden binnen een termijn van vijftien dagen door
een verklaring ter griffie van de rechtbank die de beschikking heeft gewezen, waarbij de
tekst preciseert: 'Deze termijn gaat in op de dag waarop de beschikking is gewezen' (§ 3,
eerste lid); (...) dat de (tweede en derde eiser) hieruit afleiden dat de dag zelf van de beschikking meegeteld wordt in de termijn, zodat, te dezen, het hoger beroep (van de [...]
verweerders) tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling één dag te laat zou zijn ingesteld; (...) dat de artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek, met toepassing van
artikel 2 van datzelfde wetboek, moeten worden toegepast in strafzaken en dat, bijgevolg,
de dies a quo -dag van de uitspraak of, zoals te dezen, van de ondertekening van de beslissing - niet is begrepen in de termijn, maar wel de dies ad quem, aangezien de termijn niet
als "vrij" wordt omschreven; dat die regel verantwoord wordt door de omstandigheid dat
het voldoende is dat de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, na middernacht plaatsvindt
opdat laatstgenoemde dag onvolledig is en slechts hooguit enkele uren telt (...); (...) dat de
dies a quo, voor alle termijnen met betrekking tot het hoger beroep, niet meegeteld wordt
(...); (...) dat die dag dus niet is begrepen in de termijn, ongeacht of bijvoorbeeld gebruik
wordt gemaakt van de uitdrukking 'uiterlijk vijftien dagen na de dag van de uitspraak (van
het vonnis)' (artikel 203, § 1, van het Wetboek van Strafvordering), dan wel van de uitdrukking 'binnen vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis' (artikel
205, zelfde wetboek) (...); (...) dat de termijn van vierentwintig uur waarbinnen het hoger
beroep krachtens artikel 20 van de wet van 20 april 1874 moest worden ingesteld, jegens
het openbaar ministerie begon te lopen 'vanaf de dag van de beschikking'; dat aangenomen werd dat die termijn niet werd gerekend 'de momento ad momentum', maar 'de die ad
diem', waarbij de dag van de beschikking of van de betekening ervan niet meegerekend
werd (...); (...) dat volgens artikel 31, § 1, van de wet van 20 juli 1990, de arresten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis gehandhaafd wordt, aan de inverdenkinggestelde
binnen vierentwintig uren worden betekend, in de bij artikel 18 bepaalde vormen; dat de
termijn van vierentwintig uren niet wordt berekend 'de momento ad momentum', maar de
volle dag na de datum van de beslissing bevat (...); (...) dat geenszins blijkt dat de wetgever in 1998, die dezelfde uitdrukking heeft gebruikt als die in het voormelde artikel 20, bij
de regeling van de rechtspleging, ten aanzien van de burgerlijke partij die voor het onderzoeksgerecht tussenkomt de berekeningswijze van een termijn, die niet als vrij wordt beschouwd, heeft willen wijzigen; dat de wetgever, ten aanzien van die partij, de appèltermijn - die van vierentwintig uren op vijftien dagen is gebracht - niet meer heeft willen
doen ingaan vanaf de dag van de betekening van de beschikking, maar wel te rekenen van
die dag (...); (...) dat die oplossing niet in vraag wordt gesteld door de door de (tweede en
derde eiser) aangevoerde arresten van het Arbitragehof, waarbij die rechtspraak in een totaal ander kader is gewezen; dat dit hooggerechtshof immers, op de vraag of voormeld artikel 135, § 3, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie al dan niet miskende, in
zoverre het de termijn van hoger beroep van de burgerlijke partij deed ingaan de dag
waarop de beschikking van de raadkamer was gewezen, heeft vastgesteld dat die termijn
redelijk was en voor alle partijen voor de raadkamer op dezelfde wijze berekend werd
(...); (...) dat het hoger beroep (van de tweede en derde verweerster) bijgevolg op de laatste dienstige dag en in de wettelijk geldende vorm is ingesteld, en dus ontvankelijk is".
Grieven
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Krachtens artikel 135, § 3, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, moet het hoger beroep worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen door een verklaring ter
griffie van de rechtbank die de beschikking heeft gewezen. Die termijn gaat in op de dag
waarop de beschikking is gewezen.
Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de bepalingen van dat wetboek
slechts aanvullend van toepassing op alle rechtsplegingen, teneinde de leemtes op te vullen. De artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek zijn dus niet van toepassing op
de strafrechtspleging, wanneer het Wetboek van Strafvordering een termijn bepaalt.
Artikel 135, § 3, eerste lid, in fine, van dat wetboek, is een duidelijke tekst waarvan de
draagwijdte bevestigd wordt door de parlementaire voorbereiding van de wet van 12
maart 1998. De termijn van hoger beroep van vijftien dagen "gaat in op de dag waarop de
beschikking is gewezen". De laatste dienstige dag om tegen die beschikking hoger beroep
in te stellen, is dus de veertiende dag die volgt op die van de uitspraak.
Het Arbitragehof beslist daarenboven dat "het feit dat de termijn van vijftien dagen begint te lopen de dag waarop de beschikking is gewezen, en niet de dag erna, in die omstandigheden geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan opleveren",
met name op grond dat "de rechtspleging voor de raadkamer, zowel wat haar algemene
kenmerken als wat de situatie van de burgerlijke partij betreft, fundamenteel verschilt van
de rechtspleging voor de vonnisgerechten" en dat "het Wetboek van Strafvordering de
burgerlijke partij een tijdige kennisneming van de beschikking van de raadkamer waarborgt en haar een redelijke termijn laat om te oordelen over de opportuniteit van een eventueel hoger beroep".
Het arrest verklaart de hogere beroepen van de tweede en de derde verweerder ontvankelijk en schendt aldus artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die, met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering, de hogere beroepen
van de verweerders ontvankelijk verklaart :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun cassatieberoep, op grond, met
name, dat het arrest geen uitspraak doet met toepassing van die wetsbepaling;
Dat die afstanden berusten op dwaling;
Over het middel :
Overwegende dat de termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de
raadkamer, krachtens artikel 135, § 3, van het Wetboek van Strafvordering, ingaat op de dag waarop de beschikking is gewezen;
Dat, aldus, dat artikel zich ertoe beperkt de akte te bepalen vanaf wanneer de
door die akte opgelegde termijn ingaat;
Overwegende dat de wetgever de berekeningswijze van die termijn niet heeft
bepaald, zodat er grond bestaat om, met toepassing van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, die termijn te bepalen overeenkomstig artikel 52 van datzelfde
wetboek;
Dat het voormelde artikel 52 bepaalt dat de termijn wordt gerekend vanaf de
dag na die van de akte die hem doet ingaan;
Dat, bijgevolg, de voormelde appèltermijn niet de dag omvat waarop de beschikking wordt gewezen, ook al doet deze hem ingaan;
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Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die een "verder onderzoek" beveelt, de kosten aanhoudt en de zaak sine die verdaagt :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre ze gericht
zijn tegen de beslissing die een "verder onderzoek" beveelt, houdt de kosten aan
en verdaagt de zaak sine die;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
9 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 238
1° KAMER - 10 april 2003

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - W.A.M.-WET 1989 - ARTIKEL 29BIS VERKEERSONGEVAL WAARBIJ EEN BROMFIETS KLASSE A EN EEN ANDER MOTORRIJTUIG BETROKKEN
ZIJN - SCHADE VOORTVLOEIEND UIT LICHAMELIJKE LETSELS OF OVERLIJDEN.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - ONDERSCHEIDEN
BESLISSING WAT DE OMVANG VAN CASSATIE BETREFT.
1º De bestuurder van een bromfiets klasse A die het slachtoffer is van een verkeersongeval
en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op art. 29bis W.A.M.-wet 1989
teneinde van de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de
bestuurder of de houder van een ander motorrijtuig dat betrokken is bij het
verkeersongeval, vergoeding te verkrijgen voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden van de bestuurder van de bromfiets. (Artt. 1 en 29bis W.A.M.-wet
1989; art. 2.17 Wegverkeersreglement 1975)
2º Kan, wat de omvang van cassatie betreft, niet worden beschouwd als een beslissing die
niet onderscheiden is van de bestreden beslissing, de beslissing waartegen de
verweerder een ontvankelijk cassatieberoep had kunnen instellen1.
(AXA ROYALE BELGE N.V. T. V. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 16 feb. 1951, Bull. en Pas., I, 395 met conclusie van eerste advocaat-generaal HAYOIT DE
TERMICOURT; 11 juni 1993, A.R. 7938, nr. 279; 12 okt. 1998, A.R. S.97.0155.F, nr. 440.
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(A.R. C.01.0165.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 december 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 29bis (ingevoegd bij wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij wet van
13 april 1995, en zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 19 januari 2001), in het
bijzonder §§2 en 3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 2.16 (zoals van kracht voor de hernummering bij koninklijk besluit van 16 juli
1997) en 2.17 (zoals van kracht na deze hernummering) van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg, na te hebben vastgesteld dat onderhavige zaak betrekking heeft op een verkeersongeval "waarbij een vrachtwagen combinatie trekker-oplegger
bestuurd door X en een bromfiets klasse A Piaggio, bestuurd door wijlen X betrokken waren" (vonnis, p. 3, nr. 3, tweede alinea) en te hebben beslist dat X "niet aansprakelijk (kan)
worden gesteld voor het op 2 september 1997 aan X overkomen ongeval" (vonnis, p. 6,
derde alinea) veroordeelt eiseres in het bestreden vonnis op grond van artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989 tot betaling van 202.272 BEF aan de verweerders gezamenlijk, 300.000 BEF aan eerste verweerster en 150.000 BEF aan elk van de tweede tot en
met zesde verweerders, al deze bedragen te vermeerderen met de vergoedende interesten
aan de wettelijke interestvoet vanaf 17 september 1997 en de gerechtelijke interesten vanaf de datum van het vonnis.
De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende gronden :
"De vordering van (de verweerders) overeenkomstig artikel 29bis WAM-wet.
In de op 3 november 1999 door (de verweerders) neergelegde besluiten wordt verwezen
naar de plicht van (eiseres) tot vergoeding van de letselschade ingevolge artikel 29bis van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.
Door (eiseres) wordt ter zake geen verweer gevoerd.
(Eiseres) is overeenkomstig artikel 29bis van de WAM-wet als verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van het bij het verkeersongeval betrokken en door X bestuurd motorvoertuig, gehouden om alle schade - met uitzondering van de stoffelijke schade - aan het
slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijk letsel of het overlijden
te vergoeden. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het slachtoffer een onverschoonbare fout zou hebben begaan die de enige oorzaak was van het ongeval.
(Eiseres) is er dan ook toe gehouden om de schade gevorderd door (de verweerders),
zijnde de rechthebbenden van het slachtoffer dat door het ongeval is overleden, te vergoeden, met uitsluiting van de stoffelijke schade. Dit betekent dat de schadeposten materiële
schade, medische kosten en verplaatsingskosten niet kunnen worden toegekend. De scha-
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deposten kosten overlijden, schade ex haerede, morele schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid, post lucratieve schade, morele schade - weduwe en morele schade - kinderen
zijn in beginsel wel toekenbaar" (vonnis, p. 6, nr. 5).
Grieven
Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, krachtens artikel
29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989, alle schade, met uitzondering van
de stoffelijke schade, veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig de wet van 21 november 1989.
De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich, overeenkomstig artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989, niet beroepen op de bepalingen
van dit artikel.
Onder motorrijtuigen wordt krachtens artikel 29bis, §3 van de wet van 21 november
1989, verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van deze wet, met uitzondering van rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden
gebracht.
In artikel 1 van de wet van 21 november 1989 wordt onder motorrijtuigen verstaan, rijen voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische
kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden en al wat aan
het rij- of voertuig is gekoppeld als deel daarvan wordt aangemerkt.
Bromfietsen worden in artikel 1 van de wet van 21 november 1989 gedefinieerd als de
in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aldus genoemde motorrijtuigen.
In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (artikel 2.17 of, vóór de hernummering bij koninklijk besluit van
16 juli 1997, artikel 2.16) wordt onder "bromfiets" onder meer verstaan de "bromfiets
klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een
elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur.
Een bromfiets klasse A maakt derhalve ontegensprekelijk een motorrijtuig in de zin van
artikel 1 van de wet van 21 november 1989 uit.
De bestuurder van een bromfiets klasse A, die betrokken was in een verkeersongeval,
en zijn rechthebbenden, kunnen zich derhalve niet beroepen op artikel 29bis van de wet
van 21 november 1989 teneinde vanwege de aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar, bestuurder of houder van een ander bij dit verkeersongeval betrokken motorrijtuig
vergoeding te bekomen voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden
van de bromfietser.
De rechtbank, die in het bestreden vonnis vaststelt dat X op het ogenblik van het verkeersongeval een bromfiets klasse A bestuurde (p. 3, nr. 3, tweede alinea) en dat de verweerders zijn rechthebbenden zijn (p. 6, laatste alinea), kon eiseres derhalve niet wettig
veroordelen tot vergoeding van de door de verweerders ingevolge het overlijden van X
geleden schade, de stoffelijke schade uitgezonderd.
Het feit dat eiseres geen verweer zou hebben gevoerd betreffende de door de verweerders op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 gesteunde vordering, doet hieraan
geen afbreuk.
De rechters zijn immers verplicht de rechtsregel aan de hand waarvan zij een geschil
oplossen correct toe te passen, temeer daar artikel 29bis van de wet van 21 november
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1989 de openbare orde raakt.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door eiseres, wier verzekerde niet aansprakelijk
is voor het verkeersongeval waarbij bromfietsbestuurder X om het leven kwam, te veroordelen tot vergoeding van de door de rechthebbenden van deze bromfietser geleden schade,
de stoffelijke schade uitgezonderd, de artikelen 1 en 29bis (ingevoegd bij wet van 30
maart 1994 en gewijzigd bij wet van 13 april 1995, en zoals van kracht voor de wijziging
bij wet van 19 januari 2001), in het bijzonder §§2 en 3, van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 2.16 (zoals
van kracht voor de hernummering bij koninklijk besluit van 16 juli 1997) en 2.17 (zoals
van kracht na deze hernummering) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is,
alle schade, met uitzondering van de stoffelijke schade veroorzaakt aan elk
slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het
overlijden, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van
de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig
deze wet;
Dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden, krachtens artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989, zich niet kunnen beroepen op
de bepalingen van dit artikel;
Dat, luidens artikel 29bis, §3, van de wet van 21 november 1989, onder motorrijtuig moet worden verstaan, ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van deze wet
met uitzondering van rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht;
Overwegende dat artikel 1 van de wet van 21 november 1989 voor de toepassing van deze wet onder 'motorrijtuigen' verstaat, rij- en voertuigen, bestemd om
zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; dat dezelfde wetsbepaling 'bromfietsen' definieert als de in het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer aldus genoemde motorrijtuigen; dat in artikel 2.17 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, onder 'bromfiets' onder meer wordt verstaan, "de bromfiets
klasse A";
Overwegende dat een bromfiets klasse A derhalve een motorrijtuig is als bedoeld in artikel 1 van de wet van 21 november 1989;
Dat dienvolgens de bestuurder van een bromfiets klasse A, die het slachtoffer
is van een verkeersongeval, en zijn rechthebbenden, zich niet kunnen beroepen
op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 teneinde vanwege de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder
van een ander motorrijtuig dat betrokken is bij het verkeersongeval, vergoeding
te verkrijgen voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden
van de bestuurder van de bromfiets;
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Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat X op het
ogenblik van het ongeval een bromfiets klasse A bestuurde en dat de verweerders zijn rechthebbenden zijn, niet wettig kon beslissen dat eiseres overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 gehouden is tot vergoeding
van de schade geleden door de verweerders ingevolge het overlijden van X;
Dat het middel gegrond is;
2. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing met betrekking tot de vordering van de verweerders tegen eiseres op grond van artikel 29bis WAM-wet,
niet dient uitgebreid tot de beslissing van het bestreden vonnis met betrekking tot
de vordering van de verweerders tegen eiseres op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat de verweerders belang hadden om een cassatieberoep in te stellen tegen
deze laatste beslissing, nu zij in het kader van een vordering op grond van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, aanspraak konden maken op de vergoeding
van alle schade en dus ook van de stoffelijke schade die krachtens artikel 29bis
WAM-wet van vergoeding uitgesloten is;
Dat de verweerders derhalve een ontvankelijk cassatieberoep konden instellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerders tegen eiseres op grond van artikel 29bis WAM-wet en over
de kosten;
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.
10 april 2003 - 1° kamer (beperkt) – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Bützler en Gérard.

Nr. 239
1° KAMER - 10 april 2003

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL DIEFSTAL - BEWIJSLAST VAN DE DIEFSTAL - VERZEKERDE.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - LANDVERZEKERING - OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL - DIEFSTAL - BEWIJSLAST
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- VERZEKERDE.

1º en 2° De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren
van de diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn1. (Art. 1315, tweede lid B.W.)
(ZURICH N.V. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0213.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1315, inzonderheid eerste lid, 1349, 1353, 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om de door de rechtsvoorganger van verweerder "qualitate qua" tegen eiseres ingestelde vordering in beginsel gegrond te verklaren, baseert het arrest zich op het hiernavolgende:
"2.1 Strikt genomen is de verzekerde die beweert het slachtoffer van een diefstal te zijn
geweest en die bijgevolg de schadeloosstelling vordert waarop hij krachtens de verzekeringsovereenkomst aanspraak kan maken, zoals iedere eiser in rechte, gehouden de feiten
te bewijzen waarop hij zijn aanspraken grondt.
Wanneer echter, zoals te dezen, de gestolen zaak een autovoertuig is dat op een openbare parkeerplaats achtergelaten is, er geen enkele getuige van de diefstal kon worden aangetroffen en de gestolen zaak niet werd teruggevonden, verkeert de verzekerde doorgaans
in de onmogelijkheid het bewijs te leveren waartoe hij normaal gehouden is.
Gelet derhalve op de specifieke aard van de verzekering tegen diefstal, die impliceert
dat de verzekeraar een onbeperkt vertrouwen heeft in de verzekerde en dat laatstgenoemde dus volledig loyaal is, gelet tevens op de noodzaak om het juiste evenwicht te waarborgen dat de wederkerige verbintenissen van de partijen moet kenmerken en de noodzaak
om, in geval van schade, niet systematisch aan de verzekerde of de verzekeringnemer een
verplichting op te leggen waaraan hij in concreto niet kan voldoen, is de medecontractant
van de verzekeraar enkel in het geval dat laatstgenoemde aantoont dat het door zijn medecontractant gegeven relaas van de feiten of de door hem verstrekte uitleg niet waarheidsgetrouw of geloofwaardig is, werkelijk gehouden het bestaan van de diefstal aan te tonen.
2.2 [Eiseres] legt geen enkel stuk over, brengt geen enkel argument naar voren en verstrekt geen enkele informatie die, met betrekking tot de feiten van 29 november 1993, de
vraag doet rijzen of ze wel werkelijk gebeurd zijn.
1 Zie Cass., 10 jan. 1991, nr. 236.
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Als zodanig kan derhalve de waarschijnlijkheid van die gebeurtenissen niet in twijfel
worden getrokken.
[Eiseres] verklaart enkel dat de zaakvoerder van de [failliete vennootschap] over de gehele lijn niet 'op zijn woord kan worden geloofd' omdat hij ter gelegenheid van andere
schadegevallen waarbij hij betrokken was of zou zijn geweest, door zijn gedrag blijk zou
hebben gegeven van de ondubbelzinnige wil om op bedrieglijke wijze schadevergoedingen op te strijken waarop hij geen recht had.
Met andere woorden, [eiseres] stelt [de zaakvoerder van de failliete vennootschap] voor
als een persoon die door zijn gedrag aantoont dat hij niet aarzelt schadegevallen te veinzen, zodat het niet kan worden uitgesloten dat de diefstal van 29 november 1993 deel uitmaakt van een constructie die is opgezet om op onwettige wijze vergoedingen van de verzekering op te strijken.
Aldus beschuldigt [eiseres] [de zaakvoerder van de failliete vennootschap] van kwaad
opzet waarop de volgende commentaar kan worden gegeven :
-het enkele feit dat een verzekerde naar aanleiding van een schadegeval zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen, ja zelfs strafbare feiten heeft gepleegd, levert niet het
afdoende bewijs of zelfs maar het vermoeden op dat hij bij een later schadegeval iets gelijkaardigs zal doen;
-zelfs als [eiseres] [de zaakvoerder van de failliete vennootschap] wegens gebeurtenissen die met onderhavig geschil niets te maken hebben, verdenkt van kwade trouw of van
poging tot bedrog, dan nog moet worden opgemerkt dat zij met betrekking tot de diefstal
van de Renault Clio, ondanks haar eigen nasporingen en die van de politie, over geen enkele inlichting en over geen enkel gegeven beschikt dat een dergelijk oordeel wettigt;
-de 'verdachte omstandigheden' rond de total loss van het voertuig 'Renault Safrane' die
zich enkele dagen tevoren had voorgedaan, gesteld dat zij werkelijk als zodanig zouden
kunnen worden omschreven, geven het hof [van beroep] nog niet het recht te beslissen of
te veronderstellen dat de diefstal van de 'Renault Clio' enkel het resultaat is van een enscenering, bedoeld om de verzekeraar te misleiden en hem te dwingen tot betaling van een
onverschuldigde vergoeding;
-de door [eiseres] gevolgde gedachtegang bestaat in een syllogisme waarvan de major
in werkelijkheid slechts een postulaat is, zodat ze indruist tegen elke regel van de logica
en niet als basis kan dienen voor in juridisch opzicht sluitend betoog.
Voor het overige is het, gelet op de gemaakte opmerkingen niet nodig de verschillende
inlichtingen in te winnen waarover de rechtbank graag zou beschikken alvorens een definitieve beslissing te nemen.
Uit het geheel van de bovenstaande overwegingen volgt dat de aanspraken van de [failliete vennootschap] in beginsel gegrond zijn".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De verzekerde die zich ten aanzien van zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling dient niet alleen het bewijs te leveren van de schade en van de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, maar hij dient tevens aan te tonen dat het ingetreden risico
overeenkwam met het in de overeenkomst omschreven en door die overeenkomst niet uitgesloten risico.
Op grond van die beginselen was het de verzekerde, rechtsvoorganger van verweerder,
die het bewijs diende te leveren van de diefstal waarvan hij beweerde het slachtoffer te
zijn.
Daaruit volgt dat het arrest, door de tegen eiseres ingestelde vordering gegrond te ver-
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klaren op grond dat "de medecontractant van de verzekeraar enkel in het geval dat laatstgenoemde aantoont dat het door zijn medecontractant gegeven relaas van de feiten of de
door hem verstrekte uitleg niet waarheidsgetrouw of geloofwaardig is, werkelijk gehouden is het bestaan van de diefstal aan te tonen" en dat eiseres "geen enkel stuk overlegt,
geen enkel argument naar voren brengt en geen enkele informatie verstrekt die, met betrekking tot de feiten van 29 november 1993, de vraag doet rijzen of ze wel werkelijk gebeurd zijn", de bewijslast op onwettige wijze heeft omgekeerd (schending van de artikelen
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
De verklaringen die een partij in haar eigen zaak aflegt zijn loutere beweringen waarop
de rechter zich niet kan baseren, als zij niet vergezeld gaan van andere gegevens of van
enig vermoeden.
Bij ontstentenis van dergelijke gegevens of vermoedens kan de bewering van een partij
alleen in aanmerking worden genomen wanneer zij door de tegenpartij niet wordt betwist.
Te dezen wijst het arrest geen enkel gegeven aan dat de verklaringen van de verzekerde, rechtsvoorganger van verweerder, betreffende het bestaan van de door hem aangevoerde diefstal zou staven, en het wijst erop dat volgens eiseres haar verzekerde "niet 'op
zijn woord kan worden geloofd'".
Daaruit volgt dat het arrest, door de vordering van de rechtsvoorganger van verweerder
gegrond te verklaren op basis van de enkele verklaringen van die rechtsvoorganger :
1°het wettelijk begrip vermoeden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek) en/of bekentenis (schending van de artikelen 1354 tot 1356 van het
Burgerlijk Wetboek) miskent door bewijswaarde te hechten aan die verklaringen die eiseres had betwist;
2°bijgevolg op onwettige wijze de bewijslast omkeert (schending van de artikelen
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
3. Derde onderdeel
De partij die een feit dient te bewijzen levert dat bewijs niet door gewag te maken van
gegevens die dat feit alleen maar waarschijnlijk of mogelijk maken;
Het arrest verklaart de tegen eiseres ingestelde vordering in beginsel gegrond op de volgende grond :
[Eiseres] legt geen enkel stuk voor, brengt geen enkel argument naar voren en verstrekt
geen enkele informatie die, met betrekking tot de feiten van 29 november 1993, de vraag
doet rijzen of ze wel werkelijk gebeurd zijn.
Als zodanig kan (derhalve) de waarschijnlijkheid van die gebeurtenissen niet in twijfel
worden getrokken".
Door aldus de waarschijnlijkheid van de door verweerders rechtsvoorganger aangevoerde diefstal als afdoende bewezen te beschouwen, ontslaat het arrest genoemde rechtsvoorganger op onwettige wijze van de op hem rustende verplichting om het bewijs van
die diefstal te leveren (schending van de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Zelfs als het als voldoende zou worden beschouwd - quod non - dat het bewijs wordt
geleverd van de door verweerders rechtsvoorganger aangevoerde waarschijnlijkheid van
de diefstal, dan nog had het bewijs van die waarschijnlijkheid dienen geleverd te worden
door die rechtsvoorganger, die de bewijslast droeg.
Het arrest beslist klaar en duidelijk dat de enige reden waarom de waarschijnlijkheid
van de door de verzekerde aangevoerde gebeurtenissen niet in twijfel kan worden getrokken is dat "de medecontractant van de verzekeraar enkel in het geval dat laatstgenoemde
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aantoont dat het door zijn medecontractant gegeven relaas van de feiten of de door hem
verstrekte uitleg niet waarheidsgetrouw of geloofwaardig is werkelijk gehouden is het bestaan van de diefstal aan te tonen" en dat "[eiseres] geen enkel stuk overlegt, geen enkel
argument naar voren brengt en geen enkele informatie verstrekt die, met betrekking tot de
feiten van 29 november 1993, de vraag doet rijzen of ze wel werkelijk gebeurd zijn".
Het arrest legt aldus aan de verzekeraar de verplichting op te bewijzen dat de door zijn
verzekerde aangevoerde feiten niet waarheidsgetrouw of waarschijnlijk zijn.
Aldus keert het arrest de bewijslast op onwettige wijze om (schending van de artikelen
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1370 van het Gerechtelijk
Wetboek) en het neemt, zonder enige wettelijke grondslag, het bestaan aan van het vermoeden dat de aangifte van de verzekerde waarheidsgetrouw is (schending van de artikelen 1349 en 1353 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verzekerde, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs dient te leveren van de diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn;
Overwegende dat de rechter oordeelt of het bewijs al dan niet is geleverd, zonder dat hij evenwel de bewijslast kan omkeren;
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres, in haar hoedanigheid van verzekeraar, gehouden is tot schadeloosstelling van verweerder, haar verzekerde, wegens de diefstal van zijn voertuig, op grond dat verweerder onmogelijk het bewijs kan leveren waartoe hij normaal gehouden is en dat het derhalve aan eiseres
staat aan te tonen dat de uitleg van verweerder niet waarheidsgetrouw of geloofwaardig is, welk bewijs zij te dezen niet levert;
Dat het arrest aldus de bewijslast omkeert en artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
En overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest de vernietiging
tot gevolg heeft van het arrest van 8 oktober 2001 dat er het gevolg van is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest alsook het arrest van 8 oktober 2001 dat er het
gevolg van is;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest en van het nietigverklaarde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

940

HOF VAN CASSATIE

Nr. 240 - 10.4.03

Nr. 240
1° KAMER - 10 april 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS CASSATIEBEROEP DOOR DE ADOPTANT INGESTELD TEGEN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 14 – VERBOD VAN DISCRIMINATIE - TOEPASSINGSGEBIED.
3º ADOPTIE - ADOPTIE TUSSEN EEN BELG EN EEN VREEMDELING GEADOPTEERDE OUDER DAN VIJFTIEN JAAR - HOMOLOGATIE - VOORWAARDEN - PERSOONLIJK
STATUUT - VREEMDE WET DIE ALLEEN ADOPTIE VAN MINDERJARIGEN IN HUN EIGEN BELANG
TOESTAAT - EERBIEDIGING VAN PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - ARTIKEL 8 E.V.R.M. - BEPERKINGEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - ADOPTIE - ADOPTIE TUSSEN EEN BELG EN EEN VREEMDELING - GEADOPTEERDE
OUDER DAN VIJFTIEN JAAR - HOMOLOGATIE - VOORWAARDEN - PERSOONLIJK STATUUT - VREEMDE
WET DIE ALLEEN ADOPTIE VAN MINDERJARIGEN IN HUN EIGEN BELANG TOESTAAT - EERBIEDIGING VAN
PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - ARTIKEL 8 E.V.R.M. - BEPERKINGEN.
5º ADOPTIE - ADOPTIE TUSSEN EEN BELG EN EEN VREEMDELING GEADOPTEERDE OUDER DAN VIJFTIEN JAAR - HOMOLOGATIE - VOORWAARDEN - PERSOONLIJK
STATUUT - VREEMDE WET DIE ALLEEN ADOPTIE VAN MINDERJARIGEN IN HUN EIGEN BELANG
TOESTAAT - EERBIEDIGING VAN PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - ARTIKEL 8 E.V.R.M. - BEPERKINGEN GEVOLGEN.
6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - ADOPTIE - ADOPTIE
TUSSEN EEN BELG EN EEN VREEMDELING - GEADOPTEERDE OUDER DAN VIJFTIEN JAAR HOMOLOGATIE - VOORWAARDEN - PERSOONLIJK STATUUT - VREEMDE WET DIE ALLEEN ADOPTIE
VAN MINDERJARIGEN IN HUN EIGEN BELANG TOESTAAT - EERBIEDIGING VAN PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN
- ARTIKEL 8 E.V.R.M. - BEPERKINGEN - GEVOLG.
1º Het cassatieberoep dat door de adoptant wordt ingesteld tegen de procureur-generaal
bij het hof van beroep die enkel een advies heeft uitgebracht over de zaak waarin hij
geen partij was, is niet-ontvankelijk1.
2º De toepassing van art. 14 E.V.R.M. krachtens hetwelk het genot van de rechten en de
vrijheden die in dat Verdrag zijn vermeld, verzekerd moet zijn zonder enig onderscheid
ook, vereist dat de feiten van het geschil onder toepassing van ten minste een van zijn
bepalingen of van zijn aanvullende protocols vallen2. (Art. 14 E.V.R.M.)
3º en 4° In zoverre art. 8 E.V.R.M. eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé- en
gezinsleven waarborgt, legt het de Staten niet op een persoon het statuut van adoptant
of geadopteerde toe te kennen. (Art. 8 E.V.R.M.; art. 344, §2 B.W.)
5º en 6° Aangezien art. 8 E.V.R.M. geen adoptierecht waarborgt, kan het middel dat het
bestreden arrest verwijt het begrip gezinsleven te miskennen niet tot cassatie leiden en is
het dus zonder belang. (Art. 8 E.V.R.M.; art. 344, §2 B.W.)
(D. T. Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 22 feb. 1979 (A.C. 1978-79, 754).
2 Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
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(A.R. C.02.0112.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 3, 6 en 343, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- [Belgische] internationale openbare orde.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijst eisers aanvraag tot homologatie van de adoptieakte van de heer C. af op
de volgende gronden :
"Artikel 344, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij adoptie tussen een Belg en
een vreemdeling, wanneer de geadopteerde meer dan 15 jaar oud is, zoals hier het geval
is, elk van de partijen moet voldoen aan de voorwaarden van zijn persoonlijk statuut.
Die verwijzing naar het persoonlijk statuut om de aanknoping te bepalen moet volgens
het Belgisch recht worden begrepen als een verwijzing naar de nationaliteit;
Er wordt niet betwist dat [eiser] de bij de Belgische wet gestelde grondvereisten vervult;
De heer C. is van Moldavische nationaliteit en moet dus voldoen aan de grondvereisten
die de Moldavische wetgeving stelt;
Artikel 99, eerste lid, van het Wetboek inzake huwelijk en gezin van de republiek Moldavië van 1 april 1970 bepaalt dat alleen de adoptie van minderjarigen in hun belang is
geoorloofd;
Er wordt niet betwist dat de geadopteerde, die op 23 augustus 1976 is geboren, op het
tijdstip dat de akte van adoptie is opgemaakt, meerderjarig was;
Bijgevolg is de in de Moldavische wet bepaalde grondvereiste in dit geval niet vervuld;
[Eiser] betoogt vervolgens dat de toepassing van artikel 99, eerste lid, van het Wetboek
inzake huwelijk en gezin van de republiek Moldavië als strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden beschouwd;
De Belgische internationale openbare orde is alleen betrokken in zoverre de rechtsregels die normaal van toepassing zijn, strijdig zouden zijn met een beginsel dat van wezenlijk belang moet worden geacht voor de morele, politieke of economische orde zoals die
thans in België bestaat;
Een vreemde wet mag door een Belgische rechter alleen worden afgewezen als de toepassing ervan onverenigbaar is met de normale werking van de instellingen en de juridische grondregels die in België van kracht zijn;
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Inzake adoptie zijn de grondvereisten van het Belgische recht minder beperkend dan
die van het Moldavische recht;
De Belgische wetgever heeft in die materie blijk gegeven van een vrij grote ruimdenkendheid zodat de Belgische internationale openbare orde alleen in het gedrang kan worden gebracht door een buitenlandse wet die nog toleranter staat tegenover adoptie en die
de grenzen van het toelaatbare dermate overschrijdt dat het instituut adoptie daardoor elke
inhoud dreigt te verliezen;
Dat is hier niet het geval omdat de Moldavische wet integendeel adoptie zeer precies
begrensd, in het kader van een opvatting van het instituut die samenhangt met de finaliteit
ervan;
De toepassing van artikel 99, eerste lid, van het Wetboek inzake huwelijk en gezin van
de republiek Moldavië kan dus niet als onverenigbaar met de Belgische internationale
openbare orde worden beschouwd;
Des te meer daar de Belgische wetgeving, die het instituut van adoptie van meerderjarigen weliswaar kent, dergelijke adopties beperkt, door de adoptie ten volle van een meerderjarige radicaal te verbieden (artikel 368, §2, van het Burgerlijk Wetboek) en door een
tweede (gewone) adoptie te verbieden na de herroeping van de eerste adoptie of na het
overlijden van de eerste adoptant (artikel 346, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek);
[Eiser] verwijt de eerste rechter dus ten onrechte dat hij het begrip Belgische openbare
orde te beperkend heeft uitgelegd;
[Eiser] betoogt tenslotte dat artikel 99, eerste lid, van het Wetboek inzake huwelijk en
gezin van de republiek Moldavië leidt tot discriminatie die strijdig is met de gezamenlijke
artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens;
Het is juist [...] dat de Belgische rechter, zelfs als een aanknopingsregel van het Belgisch internationaal privaatrecht die rechter oplegt een vreemde wet toe te passen, de toepassing van die vreemde wet dient af te wijzen als zij een bepaling van internationaal
recht met directe werking in het Belgisch recht schendt;
De Belgische rechter die verzocht wordt een vreemde wet toe te passen zou immers bijdragen tot de door die wet gepleegde schending door ze over te nemen en uitwerking te
verlenen, zelfs als dat gebeurt door middel van de toepassing van een bepaling van internationaal privaatrecht;
Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens kan enkel worden
aangevoerd in zoverre een door [dat] verdrag beschermd materieel recht [...] door de aangeklaagde discriminatie wordt bedreigd;
[Eiser] voert dienaangaande de schending aan van artikel 14 in combinatie met artikel 8
van het Verdrag inzake de bescherming van het gezinsleven;
Adoptant en geadopteerde hebben elkaar in augustus 1995 op de Zuidkermis te Brussel
voor het eerst ontmoet, toen de heer C. als kandidaat politiek vluchteling in België verbleef;
[Eiser] zegt in een persoonlijke noot dat hij de heer C. vanaf die dag herhaaldelijk in
zijn gezin heeft ontvangen, dat hij hem gedurende verschillende weken heeft gehuisvest
en dat die sympathie zich tijdens dat verblijf in zijn gezin tot een grote wederzijdse
vriendschap heeft ontwikkeld;
De heer Carauleanu heeft de raad van [eiser] gevolgd en is dan naar Moldavië teruggekeerd om er met [eisers] financiële steun zijn studies voort te zetten;
Nadien zijn zij nauw contact blijven houden en hebben zij elkaar herhaaldelijk ontmoet
in Roemenië, Turkije, in de republiek Tsjechië en in Moldavië (op het huwelijk van de
heer C. in september 1997);
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[Eiser] leeft in Italië waar hij sedert 28 februari 1989 zijn woonplaats heeft gevestigd
[...];
Op de terechtzitting van 11 april 2001 van het hof [van beroep] heeft [eiser] verklaard
dat hij geregeld naar België terugkeert, gemiddeld een keer per maand.;
Blijkbaar leeft de heer C. samen met zijn echtgenote sedert 1999 ononderbroken in België;
Er wordt niet betwist dat (eiser) en de heer C. nooit hebben samengewoond;
Het is juist [...] dat, hoewel samenwonen doorgaans wordt vereist om een verhouding
tussen twee personen als een gezinsleven te kunnen beschouwen in de zin van artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, uitzonderlijk andere factoren
kunnen bijdragen tot het bewijs dat een verhouding voldoende diepgang heeft om de facto
gezinsbanden te doen ontstaan;
In dit geval hebben de vriendschapsbanden en de wederzijdse achting tussen [eiser] en
de heer C., die in verschillende landen leven en elkaar slechts occasioneel ontmoeten,
evenwel onvoldoende diepgang om als een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te kunnen worden beschouwd;
[Eiser] kan dus artikel 14 in combinatie met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens niet aanvoeren".
Grieven
Hoewel ingevolge artikel 344, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de geadopteerde meer dan 15 jaar oud is, de adoptie wordt toegelaten tussen vreemdelingen of tussen Belgen en vreemdelingen, mits elk van de partijen voldoet aan de voorwaarden van
zijn persoonlijk statuut en hoewel artikel 99, eerste lid, van het Wetboek inzake huwelijk
en gezin van de republiek Moldavië bepaalt dat "alleen adoptie van minderjarigen in hun
eigen belang geoorloofd is", die vreemde wet, die door de conflictregel van het Belgisch
internationaal privaatrecht toepasselijk is gemaakt, ingevolge de Belgisch internationale
openbare orde, toch moet worden afgewezen, aangezien de toepassing ervan strijdig is
met een beginsel dat van wezenlijk belang wordt geacht voor de morele, politieke of economische orde van onze rechtsorde of voor de door een internationaal verdrag gewaarborgde rechten.
België heeft door de bekrachtiging van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, zich ertoe verbonden om binnen zijn rechtsorde de
door dat verdrag beschermde rechten te waarborgen. Het recht op de eerbiediging van het
privé- en gezinsleven (artikel 8) zonder enig onderscheid naar nationaliteit, afstamming of
leeftijd (artikel 14) behoort met name tot die rechten.
Het begrip gezinsleven in de zin van genoemd artikel 8 moet autonoom en ruim worden
uitgelegd; het impliceert noch het bestaan van een huwelijk noch zelfs van samenwonen,
maar enkel van een verhouding die voldoende diepgang heeft.
Verder omvat het begrip eerbiediging van het privé-leven, dat door die bepaling eveneens wordt gewaarborgd, noodzakelijk het recht om een beginnend gezinsleven te onderbouwen en het juridisch vast te leggen, met name door een adoptie wanneer die in het belang is van alle betrokken personen.
Het arrest stelt vast dat er een "nauwe band" bestaat tussen eiser en de heer C., dat de
eerste de tweede financieel heeft gesteund, met name om zijn studies te voltooien, dat eiser aanwezig was op het huwelijk van de heer C. in Moldavië, dat zijn echtgenote met wie
hij in België ononderbroken samenleeft met de adoptie heeft ingestemd, en oordeelt helemaal niet dat de adoptie niet op eerlijke gronden zou zijn gesteund of strijdig zou zijn met
iemands belangen. Het kon bijgevolg, op grond van die gegevens, niet beslissen dat er
geen daadwerkelijk gezinsleven was en dat eiser artikel 14 in combinatie met artikel 8 van
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het Verdrag niet kon aanvoeren, zonder, enerzijds, het begrip gezinsleven in de zin van
dat artikel te miskennen en, anderzijds, het recht op de eerbiediging van eisers privé-leven, dat het recht omvat om een gezinsleven in ontwikkeling juridisch vast te leggen
(schending van de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden).
Het arrest miskent, door aldus uitspraak te doen, tevens de Belgische internationale
openbare orde (vastgelegd in de artikelen 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek), die de Belgische rechter ertoe verplicht de normaal toepasselijke vreemde wet af te wijzen wanneer
de toepassing ervan onaanvaardbare gevolgen heeft voor de fundamentele waarden van
onze rechtsorde, onder meer de beginselen die zijn vastgelegd in de voormelde bepalingen
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
Het arrest had dus de Belgische wetgeving moeten toepassen en kon bijgevolg het verzoek tot homologatie van de adoptie niet verwerpen zonder vast te stellen dat de daartoe
in artikel 343 van het Burgerlijk Wetboek gestelde vereisten niet waren vervuld (schending van de artikelen 3, 6 en 343, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie ambtshalve, overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek, tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid in zoverre het tegen de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel is gericht :
Overwegende dat de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel in
die zaak waarin hij geen partij was enkel een advies heeft gegeven;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Het middel
Overwegende dat het middel de aangevoerde schending van de bepalingen van
intern recht alleen afleidt uit de draagwijdte die het hecht aan de artikelen 8 en
14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en uit de uitwerking die deze bepalingen van het internationaal
recht bijgevolg in België hebben;
Overwegende dat, enerzijds, de toepassing van artikel 14 van het Verdrag
krachtens hetwelk het genot van de rechten en verplichtingen die daarin zijn vermeld, verzekerd moet zijn zonder enig onderscheid ook, vereist dat de feiten van
het geschil onder toepassing van ten minste een van de bepalingen van het Verdrag of van zijn aanvullende protocols vallen;
Dat, anderzijds, artikel 8 van het Verdrag in zoverre het eenieder het recht op
eerbiediging van zijn privé- of gezinsleven waarborgt, de Staten niet oplegt een
persoon het statuut van adoptant of geadopteerde toe te kennen;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het het arrest verwijt het begrip gezinsleven in de zin van dat artikel 8 te miskennen, terwijl dat
artikel het recht om te adopteren niet waarborgt, niet tot vernietiging kan leiden
en bijgevolg zonder belang is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 241
1° KAMER - 10 april 2003

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHT WAARVAN DE ZETEL IN HET FRANSE TAALGEBIED
GEVESTIGD IS - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - CONCLUSIE - AANGIFTE VAN
SCHULDVORDERING.
2º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TAAL - IN EERSTE AANLEG –
BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHT WAARVAN DE ZETEL IN HET FRANSE TAALGEBIED GEVESTIGD IS CONCLUSIE - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING.
3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHT WAARVAN DE ZETEL IN HET FRANSE TAALGEBIED
GEVESTIGD IS - PLEIDOOIEN IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING VOORWAARDEN.
4º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — BETEKENING EN
TENUITVOERLEGGING — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHT WAARVAN DE ZETEL IN HET FRANSE
TAALGEBIED GEVESTIGD IS - KENNISGEVING VAN HET VONNIS IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED BIJGEVOEGDE VERTALING VAN HET VONNIS - ONTSTENTENIS - GEVOLG.
5º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BEGIN - VONNIS VAN EEN GERECHT WAARVAN DE ZETEL IN
HET FRANSE TAALGEBIED GEVESTIGD IS - KENNISGEVING VAN HET VONNIS IN HET NEDERLANDSE
TAALGEBIED - BIJGEVOEGDE VERTALING - ONTSTENTENIS - GEVOLG.
1º en 2° Voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel in het Franse
taalgebied hebben, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans
gevoerd; die taal moet bijgevolg gebruikt worden om zowel de conclusie als de aangifte
van schuldvordering op te stellen, die bedoeld is in art. 1675/9, §2 Ger.W. en betrekking
heeft op de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een onderdeel is.
(Art. 1 Taalwet Gerechtszaken)
3º Ingevolge art. 36, eerste lid Taalwet Gerechtszaken kan de rechter, op verzoek van een
partij en indien hij zulks volstrekt nodig acht, slechts toestaan dat de raadsman van die
partij voor de pleidooien gebruik maakt van een andere taal dan die van de
rechtspleging, indien deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te kennen en zijn
woonplaats heeft in een ander taalgebied; die mogelijkheid bestaat dus niet wanneer de
raadsman van die partij voor de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit
het Franse taalgebied, een advocaat is van een balie uit dat taalgebied. (Art. 36, eerste
lid Taalwet Gerechtszaken)
4º en 5° Het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk te
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verklaren, oordeelt dat de kennisgeving, in het Nederlandse taalgebied, van het
beroepen vonnis van de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit het
Franse taalgebied, de beroepstermijn heeft doen ingaan, ook al was er geen
Nederlandse vertaling van dat vonnis bijgevoegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht, aangezien het onwettig beslist dat de partij aan wie de betekening is gedaan, het
Frans als taal van de rechtspleging heeft aangenomen. (Artt. 38, tweede en achtste lid en
40, eerste lid Taalwet Gerechtszaken)
(AXA BANK BELGIUM N.V. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0120.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 10 december 2002 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld :
(...)
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 36, inzonderheid eerste en tweede lid, 38, inzonderheid tweede en achtste lid, en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
- de artikelen 1051 en 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet-ontvankelijk wegens laattijdigheid
en verwerpt het verweer van eiseres als zou de kennisgeving van het beroepen vonnis nietig zijn omdat de door de wet opgelegde Nederlandse vertaling ontbreekt.
Die beslissing steunt op de redenen
"Dat uit de gegevens van de zaak volgt dat (eiseres) geacht wordt de Franse taal te hebben gekozen zodat artikel 38, achtste lid, van de wet van 15 juni 1935 op haar van toepassing is, volgens hetwelk van de voorschriften van dat artikel mag worden afgeweken, indien de partij aan wie de betekening moet worden gedaan, voor de rechtspleging de taal
heeft gekozen of aanvaard waarin de akte, het vonnis, of het arrest is gesteld;
Dat (eiseres) inderdaad (haar) aangifte van schuldvordering in het Frans afgelegd, in
die taal geconcludeerd en gepleit (heeft), terwijl artikel 36 van de wet van 15 juni 1935,
gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 23 september 1985, bepaalt dat voor de pleidooien
de taal van de rechtspleging wordt gebruikt, maar daaraan toevoegt dat de rechter echter,
op verzoek van een partij en indien hij zulks volstrekt nodig acht, kan toestaan dat de
raadsman van die partij gebruik maakt van een andere taal dan die van de rechtspleging,
mits deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te kennen en zijn woonplaats heeft in
een ander taalgebied;
Dat eiseres, doordat zij geen gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid waarin artikel
36 van de wet van 15 juni 1935 uitdrukkelijk voorziet, op impliciete maar vaststaande
wijze de taal van de rechtspleging heeft aanvaard, zodat in artikel 38, achtste lid, van die
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wet, de griffie ervan ontsloeg om bij de kennisgeving van (de) bestreden beslissing een
Nederlandse vertaling ervan te voegen".
Grieven
Krachtens artikel 1 van de wet van 15 juni 1935, diende eiseres haar akten van rechtspleging in het Frans te stellen zo niet zouden haar geschriften overeenkomstig artikel 40
van die wet nietig of niet-ontvankelijk worden verklaard.
Bijgevolg moest eiseres haar conclusie, die een akte van rechtspleging is, in het Frans
stellen. Zij moest eveneens haar aangifte van schuldvordering, die een akte is met soortgelijke uitwerking als een dagvaarding in rechte, of nog "een virtuele akte van rechtspleging", aangezien de betwisting ervan tot gevolg heeft dat de zaak overeenkomstig artikel
1675/11, § 3,van het Gerechtelijk Wetboek bij de bodemrechter aanhangig wordt gemaakt.
Overigens diende de raadsman van eiseres in het Frans te pleiten op grond van artikel
36 van de wet van 15 juni 1935 luidens hetwelk voor de pleidooien de taal van de rechtspleging wordt gebruikt.
De voorwaarden van artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 om een andere taal te mogen gebruiken waren hier trouwens niet vervuld, aangezien de raadsman van eiseres geen
verandering van taal had gevraagd door te verklaren dat hij de taal van de rechtspleging
niet kende en aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat die
raadsman, meester Van Durme, zijn woonplaats in het Franse taalgebied heeft en ingeschreven is aan de balie te Luik.
Overigens bepaalt artikel 38, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 dat bij elke in het
Frans gestelde akte van rechtspleging en elk in het Frans gesteld vonnis of arrest, waarvan
de betekening of de kennisgeving moet gedaan worden in het Nederlands taalgebied, een
Nederlandse vertaling gevoegd moet worden.
Het achtste lid van artikel 38 bepaalt evenwel dat van de voorschriften van dat artikel
mag worden afgeweken, indien de partij aan wie de betekening moet worden gedaan, voor
de rechtspleging de taal heeft gekozen of aanvaard waarin de akte, het vonnis of het arrest
is gesteld.
In casu blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat eiseres het Frans
niet als taal van de rechtspleging heeft gekozen of aanvaard.
Bovendien kon eiseres, aangezien zij qua taal in de minderheid verkeerde doordat de
meeste overige partijen hun woonplaats in Brussel of in het Franse taalgebied hadden,
geen verandering van taal verkrijgen of aanvragen.
Dat een dergelijke aanvaarding evenmin kan worden afgeleid uit het feit dat geen beroep wordt gedaan op de mogelijkheid waarin artikel 36 uitdrukkelijk voorziet, in zoverre
die mogelijkheid hier niet bestond.
Bijgevolg zijn de bepalingen van de artikelen 36 en 38, achtste lid, van de wet van 15
juni 1935 aldus geldig, zodat het arrest artikel 38, tweede lid, van die wet had moeten toepassen.
De kennisgeving van het vonnis door de griffie op 15 november 2000 zonder bijvoeging van een Nederlandse vertaling van het vonnis was bijgevolg nietig en had met toepassing van artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 geen enkele uitwerking.
Bijgevolg gold die kennisgeving niet als betekening in de zin van artikel 1675/9 van het
Gerechtelijk Wetboek en kon zij de in artikel 1051 van dat wetboek bedoelde termijn om
hoger beroep in te stellen, niet doen ingaan.
Het arrest, dat beslist dat eiseres, door haar conclusie en haar aangifte van schuldvordering in het Frans te stellen en door in het Frans te pleiten, geen gebruik heeft gemaakt van
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de mogelijkheid die in artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 uitdrukkelijk is bepaald, op
impliciete maar vaststaande wijze het Frans als taal van de rechtspleging heeft aanvaard,
zodat de in artikel 38, achtste lid, van die wet bedoelde afwijking de griffie ervan ontsloeg
om bij de kennisgeving van de bestreden beslissing een Nederlandse vertaling te voegen
en dat bijgevolg beslist dat het hoofdberoep van eiseres niet-ontvankelijk is omdat het te
laat is ingesteld, schendt alle in het middel aangegeven bepalingen (artikelen 1, 36, inzonderheid eerste en tweede lid, 38, inzonderheid tweede en achtste lid, 40 van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 1051 en 1675/9 van het Gerechtelijk
Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat eiseres op 28 februari 2001 hoger beroep heeft ingesteld tegen
het vonnis van 15 november 2000 waarbij de beslagrechter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik geweigerd heeft zijn beslissing te herroepen waarbij
hij de vordering van de eerste twee verweerders tot collectieve schuldenregeling
heeft aangenomen;
Overwegende dat het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid
niet-ontvankelijk te verklaren, vaststelt dat het beroepen vonnis aan eiseres ter
kennis is gebracht op de dag waarop het gewezen is, overweegt dat die kennisgeving de beroepstermijn deed ingaan ook al was er geen Nederlandse vertaling
van dat vonnis bijgevoegd;
Overwegende dat artikel 38, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der taal in gerechtszaken bepaalt dat bij elke in het Frans gestelde akte
van rechtspleging en elk in het Frans gesteld vonnis of arrest, waarvan de betekening of de kennisgeving moet gedaan worden in het Nederlands taalgebied, een
Nederlandse vertaling gevoegd moet worden;
Dat krachtens artikel 38, achtste lid, van voornoemde wet mag worden afgeweken van die regel, die luidens artikel 40, eerste lid, van die wet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, indien de partij aan wie de kennisgeving moet worden gedaan voor de rechtspleging het Frans heeft gekozen;
Overwegende dat het arrest, op grond van de redenen die het middel weergeeft
en bekritiseert, beslist dat eiseres het Frans als taal voor de rechtspleging heeft
aanvaard;
Overwegende dat, enerzijds, volgens artikel 1 van de wet van 15 juni 1935
voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel hebben in het arrondissement Luik, de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans wordt
gevoerd;
Dat eiseres derhalve die taal moest gebruiken, zowel voor haar conclusie als
voor de in artikel 1675/9, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde aangifte
van schuldvordering, die past binnen de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een bestanddeel is;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 36, eerste lid, van de wet van 15 juni
1935 bepaalt dat de rechter, op verzoek van een partij en indien hij zulks volstrekt nodig acht, slechts kan toestaan dat de raadsman van die partij gebruik
maakt van een andere taal dan die van de rechtspleging, mits deze verklaart de
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taal van de rechtspleging niet te kennen en zijn woonplaats heeft in een ander
taalgebied;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de raadsman
van eiseres voor de eerste rechter een advocaat van de balie te Luik was;
Overwegende dat het arrest bijgevolg, noch door de overweging dat eiseres
"(haar) aangifte van schuldverklaring in het Frans gesteld" heeft en "in die taal
geconcludeerd" heeft, noch door de overweging dat zij in het Frans heeft gepleit
"door geen gebruik te maken van (de) mogelijkheid waarin artikel 36 van de wet
van 15 juni 1935", zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het hoger beroep van eiseres nietontvankelijk verklaart, de zaak naar de eerste rechter verwijst 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 242
1° KAMER - 10 april 2003

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - TERMIJN.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - OMVANG.
3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - VERWERPING - PRINCIPAAL BEROEP INCIDENTEEL BEROEP - OMVANG.
1º De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van het
debat voor de appèlrechter; daarbij kan hem niet worden tegengeworpen dat zijn
vordering vervallen is omdat de in art. 1051, eerste lid, Ger.W. bedoelde termijn
verstreken is, ook al is die termijn pas ingegaan na het principaal beroep 1. (Art. 1054,
eerste lid Ger.W.)
1 Zie Cass., 30 juni 2000, A.R. C.98.0417.N, nr. 423; 4 jan. 1996, A.R. C.93.0377.N, nr. 7.

950

HOF VAN CASSATIE

10.4.03 - Nr. 242

2º en 3° De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die in het geding is voor de
appèlrechter, bij wege van incidenteel beroep en ongeacht de beperking van het
principaal beroep, opkomen tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis die hem
nadeel berokkenen; op die regel geldt geen uitzondering wanneer het incidenteel beroep
betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het hoger
beroep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de gedaagde tegen de
appellant afgewezen wordt2. (Art. 1054, eerste lid Ger.W.)
(L. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0188.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 10 december 2001 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Tot staving van haar cassatieberoep voert eiseres een middel aan. Het is als
volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1054 en, voor zoveel als nodig, 50, tweede lid (ingevoegd bij de wet van
24 juni 1970), 1051 (gewijzigd bij de wet van 12 januari 1993), 1056, 4°, 1275, 1276 (de
laatste twee gewijzigd bij de wet van 30 juni 1994) en 1278 (gewijzigd bij de wetten van
1 juli 1974, 30 juni 1994 en 20 mei 1997) van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het incidenteel beroep dat eiseres ingesteld heeft bij conclusies die
op 17 en 18 september 2001 ter griffie van de het hof (van beroep) zijn neergelegd nietontvankelijk en zegt bijgevolg dat er geen grond is om de uitspraak op te schorten, zoals
eiseres in haar hoger beroep, op de daarin weergegeven gronden verzocht en met name
"Dat het beroepen vonnis op 17 juli 2000 door (verweerder) is betekend; dat (verweerders) hoger beroep - dat aan die betekening voorafgaat - strikt en uitdrukkelijk beperkt is
tot zijn tegenvordering tot echtscheiding, aangezien hij geen enkele grief uitte m.b.t. de
hoofdvordering die (eiseres) had ingesteld en die door het beroepen vonnis werd afgewezen;
Dat het hoger beroep van (eiseres), betreffende de hoofdvordering waarin zij oorspronkelijk eiseres was, dus bij wege van incidenteel beroep tussenkomt in het hoger beroep dat
uitsluitend betrekking heeft op (verweerders) tegenvordering;
Dat (eiseres) staande houdt dat haar incidenteel beroep ontvankelijk is omdat de geïntimeerde te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding
zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud betekent of er vóór de betekening ervan in berust heeft;
Dat zij aldus eraan voorbijgaat dat er binnen een echtscheidingsprocedure twee onderscheiden rechtsvorderingen zijn die los van elkaar kunnen evolueren en de ene daarbij
2 Zie Cass., 5 juni 1992, A.R. 7437, nr. 521; 8 juni 1984, A.R. 3973-4005, nr. 579; zie ook Cass., 3
april 1986, A.R. 4820, nr. 473.
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soms voor de andere wordt afgesloten; dat die rechtsvorderingen eventueel gesplitst kunnen worden, met name omdat de ene een onderzoeksmaatregel impliceert en de andere de
plano wordt beslecht; dat de splitsing ook volgt uit de omstandigheid dat het hoger beroep
tot slechts een van de rechtsvorderingen beperkt is (zie A. Duel, Le droit du divorce, uitg.
1989, 87);
Dat de door (eiseres) aangevoerde regel dus niet in echtscheidingzaken geldt wanneer
er twee rechtsvorderingen zijn: een hoofdvordering en een tegenvordering;
Dat zulks het geval is wanneer het hoger beroep duidelijk beperkt is tot een enkele van
de rechtsvorderingen waarbij de griffier het getuigschrift aflevert ten bewijze dat in de andere rechtsvordering geen hoger beroep is ingesteld wanneer het vonnis naar behoren is
betekend en de beroepstermijnen verstreken zijn, teneinde het vonnis dat de echtscheiding
uitspreekt in de registers van de burgerlijke stand te kunnen laten overschrijven;
Dat het Hof van Cassatie in die zin beslist heeft dat de geïntimeerde partij, na de overschrijving van het gedeelte van de beslissing waartegen zij geen hoofdberoep had ingesteld, niet langer incidenteel beroep mag instellen tegen het aldus overgeschreven dictum;
dat die oplossing onder de nieuwe wet blijft gelden, met dien verstande dat de datum
waarop de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan en niet de datum van de overschrijving in aanmerking moet worden genomen;
Dat die beginselen eveneens moeten worden toegepast wanneer het een partij betreft
wier rechtsvordering is afgewezen; dat de betekening van een afwijzend vonnis haar belang moet behouden en dat de beslechting van die rechtsvordering die los staat van de andere vordering tot echtscheiding definitief moet kunnen worden, zonder dat zij daarom
verplicht en noodzakelijk - indien men de redenering van (eiseres) zou volgen - verbonden moet blijven met de tegenvordering waarvan zij, zoals hierboven gesteld, gesplitst
kan worden;
Dat het incidenteel beroep van (eiseres) niet-ontvankelijk is omdat ervan kennis is gegeven buiten de termijn die op 15 september 2000 verstreek."
Grieven
Artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger beroep in
te stellen één maand bedraagt te rekenen van de betekening van het vonnis of van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. Met toepassing van artikel 50, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevoegd is bij de wet van 24 juni
1970, staat evenwel vast dat de beroepstermijn, indien hij binnen de gerechtelijke vakantie
begint te lopen en ook verstrijkt, zoals hier het geval is, verlengd wordt tot de vijftiende
dag van het nieuw gerechtelijk jaar.
Artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de gedaagde in hoger beroep te
allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor
de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend
of er vóór de betekening in berust heeft; het incidenteel beroep kan echter niet worden
toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard. Het stelt aldus
dat een dergelijke betekening en een dergelijke berusting, die geacht worden voorwaardelijk te zijn, niet kunnen beletten dat de geïntimeerde, ingeval de tegenpartij naderhand
hoofdberoep instelt, incidenteel beroep instelt. De wet wilde dat de geïntimeerde, bij wege
van incidenteel beroep, een rechtsmiddel kon aanwenden tegen alle beslissingen van de
eerste rechter die hem nadeel berokkenen.
Het bepaalde in artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek heeft een algemene draagwijdte en er geldt geen uitzondering op, inzonderheid niet wanneer de beslissing waartegen hoger beroep is ingesteld, die uitspraak moet doen over twee vorderingen, nl. een
hoofdvordering en een tegenvordering, uitspraak doet over die twee vorderingen en ze
beide afwijst, en ook al is het hoofdberoep beperkt tot de beslissing die op een van die
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vorderingen is gewezen, met name op grond dat de appellant niet opkomt tegen de op de
andere vordering gewezen beslissing.
Artikel 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep wordt ingesteld bij conclusie ten aanzien va n iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is.
De nieuwe artikelen 1275 en 1276 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen in hoofdzaak
dat, wanneer het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht
van gewijsde is gegaan, d.w.z. na verloop van de termijn waarbinnen, naar gelang van het
geval, hoger beroep of cassatieberoep kan worden ingesteld, de griffier, binnen een
maand, een uittreksel, met daarin het dictum en de vermelding van de dag van het in
kracht van gewijsde treden van het vonnis of het arrest, stuurt aan de bevoegde ambtenaar
van de burgerlijke stand, die het dictum in zijn registers overschrijft.
Artikel 1278, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of arrest
waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg heeft vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden,
en ten aanzien van derden zijn gevolgen heeft vanaf de dag van de overschrijving.
Die bepalingen moeten strikt worden uitgelegd. Enkel wanneer het gaat om een beslissing waarbij echtscheiding wordt uitgesproken, hebben ze betrekking op de kracht van gewijsde die een beslissing in echtscheidingszaken krijgt doordat de beroepstermijn verstreken is. Dus kunnen die bepalingen enkel ten aanzien van de beslissingen waarbij echtscheiding wordt uitgesproken op een van de vorderingen waarvan het gerecht heeft kennisgenomen, een uitzondering vormen op de regel van artikel 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Bijgevolg wanneer, zoals hier, de beslissing waartegen hoger beroep is ingesteld, die
uitspraak doet over de vorderingen tot echtscheiding, nl. de hoofd- en tegenvordering,
waarvan het gerecht heeft kennisgenomen, op een van de vorderingen de echtscheiding
niet uitspreekt, maar de twee vorderingen afwijst, kan het hoofdberoep dat een van de partijen instelt tegen het dictum van de beslissing die uitspraak doet over de vordering van
die partij en die door de beroepen beslissing niet is ingewilligd, gevolgd worden door een
incidenteel beroep, dat door de tegenpartij, die dan geïntimeerde wordt, ingesteld wordt
tegen het dictum van dezelfde beslissing die uitspraak doet over de door die geïntimeerde
ingestelde en door de beroepen beslissing niet-ingewilligde vordering, en zulks ook al is
de gewone beroepstermijn verstreken door het gevolg van de betekening van die beslissing op verzoek van de appellant in het hoofdberoep jegens de geïntimeerde, die appellant
is in het incidenteel beroep.
Hieruit volgt dat het arrest, doordat het weigert in het geding toepassing te maken van
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig van artikel 1056, 4°,
van dat wetboek, terwijl hun toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, die bepalingen, inzonderheid artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt.
Hieruit volgt bovendien, voor zoveel als nodig, dat het arrest, doordat het in het geding,
al was het op impliciete wijze, toepassing maakt van de artikelen 1275 en 1276 van het
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig van artikel 1278 van dat wetboek, terwijl
hun toepassingsvoorwaarden niet vervuld waren, die wetsbepalingen verkeerd toepast en
ze, bijgevolg, eveneens schendt.
Hieruit volgt ten slotte dat het arrest, doordat het toepassing maakt van artikel 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband met artikel 50, tweede lid, van dat wetboek, in zoverre het bepaalt dat de termijn om hoger beroep in te stellen één maand bedraagt te rekenen van de betekening van het vonnis, tenzij die termijn verlengd wordt
wanneer hij binnen de gerechtelijke vakantie begint te lopen en ook verstrijkt, die wetsbepalingen verkeerd toepast en ze, bijgevolg, eveneens schendt.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat luidens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er vóór de betekening in
berust heeft;
Overwegende, enerzijds, dat uit die bepaling volgt dat gedaagde in hoger incidenteel beroep kan instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appèlrechter; dat hem daarbij niet kan worden tegengeworpen dat zijn vordering vervallen
is omdat de in artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde
termijn verstreken is, ook al is die termijn pas ingegaan na het principaal beroep;
Overwegende, anderzijds, dat ingevolge voornoemde bepaling, de gedaagde in
hoger beroep tegen een partij die in het geding is voor de appèlrechter, bij wege
van incidenteel beroep, zonder onderscheid en ongeacht de beperking van het
principaal beroep, kan opkomen tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen;
Dat op die regel geen uitzondering geldt wanneer het incidenteel beroep betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het
hoofdberoep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de geïntimeerde tegen de appellant afgewezen wordt;
Overwegende dat het uit arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat het beroepen vonnis afwijzend heeft beschikt op de vordering
tot echtscheiding die elke partij tegen de andere heeft ingesteld; dat verweerder
zijn hoofdberoep van 19 mei 2000 tegen dat vonnis beperkt heeft tot louter de
beschikkingen over zijn vordering; dat hij het beroepen vonnis op 17 juli 2000
aan eiseres heeft betekend en dat zij, bij conclusies die zij op 17 en 18 september
2001 ter griffie van het hof van beroep heeft neergelegd, incidenteel beroep heeft
ingesteld tegen de beschikkingen van voornoemd vonnis waarbij haar eigen vordering werd afgewezen;
Dat het arrest dat op grond van de redenen die het middel weergeeft en bekritiseert, beslist dat dit incidenteel beroep niet-ontvankelijk is omdat het ingesteld is
buiten de termijn die voorgeschreven is bij artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en verlengd is als bepaald in artikel 50, tweede lid, van dat
wetboek, artikel 1054, eerste lid, van dat wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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 Brussel.
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10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en Draps.

Nr. 243
1° KAMER - 10 april 2003

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - VERBOD VOOR DE RECHTER OM VAN DEZELFDE ZAAK KENNIS TE NEMEN
IN DE UITOEFENING VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT - DRAAGWIJDTE.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - OPENBARE
ORDE - VERBOD VOOR DE RECHTER OM VAN DEZELFDE ZAAK KENNIS TE NEMEN IN DE UITOEFENING
VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT.
3º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - VERBOD VOOR DE RECHTER OM VAN DEZELFDE ZAAK KENNIS TE NEMEN IN DE
UITOEFENING VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT.
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - VERBOD AAN DE RECHTER OM BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN ANDER
GERECHTELIJK AMBT KENNIS TE NEMEN VAN DEZELFDE ZAAK - DOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG BEVOLEN ONTBINDING EN VERDELING - GESCHIL BETREFFENDE TOEPASSING VAN ART.
1278, VIERDE LID GER.W. AANHANGIG GEMAAKT BIJ HOF VAN BEROEP.
1º, 2° en 3° Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te
nemen van hetzelfde geschil, is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke
organisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt en
dus voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen 1. (Art. 292,
tweede lid Ger.W.)
4º Het arrest van een kamer van het hof van beroep, dat gewezen is in een geschil over de
toepassing van art. 1278, vierde lid Ger.W., waarin een raadsheer zitting had, die als
rechter deel uitmaakte van de rechtbank van eerste aanleg die voordien de vereffening
en de verdeling had bevolen van de gemeenschap die tussen de partijen had bestaan, is
gewezen door een rechter die vroeger bij de uitoefening van een ander rechterlijk ambt
reeds van de zaak kennisnam. (Art. 292, tweede lid Ger.W.)
(H. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0220.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 18 december 2001 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 10 maart 1997, A.R. S.96.0137.N, nr. 134.

Nr. 243 - 10.4.03

HOF VAN CASSATIE

955

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Tot staving van zijn cassatieberoep voert eiser een middel aan. Het is als volgt
gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis, verwerpt het arrest eisers aanspraak om artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek toe te passen op de vereffening van de
gemeenschap die tussen de partijen had bestaan, verwijst het de zaak naar de instrumenterende notarissen opdat zij hun opdracht voortzetten naar luid van voornoemd vonnis, namelijk "met inachtneming van het gemeen recht, d.w.z. door te overwegen dat de echtscheiding tussen de partijen haar vermogensrechtelijke uitwerking tussen de echtgenoten
heeft gehad op het tijdstip waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is neergelegd", en
eiser veroordeelt in de kosten van het geding.
Grieven
Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat het arrest met name gewezen is door mevrouw D., die reeds in eerste aanleg in dezelfde zaak uitspraak had gedaan en op 6 januari
1997 het vonnis gewezen heeft waarbij de vereffening werd bevolen en de verdeling van
het huwelijksvermogenstelsel dat tussen de echtgenoten had bestaan en daartoe de notarissen had aangewezen om al die verrichten te doen.
Luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is een beslissing nietig
als zij is gewezen door een rechter die vroeger bij de uitoefening van een ander rechterlijk
ambt reeds van de zaak kennisnam.
De onpartijdigheid die vereist is bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is evenmin gewaarborgd
wanneer een rechter die vroeger in de zaak uitspraak heeft gedaan als rechter van eerste
aanleg, deelgenomen heeft aan de beslissing.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest die bepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een beslissing nietig is als zij is gewezen door een rechter die vroeger bij
de uitoefening van een ander rechterlijk ambt reeds van de zaak kennisnam;
Dat dit verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis
te nemen van hetzelfde geschil, gegrond is op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en essentieel is voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde
raakt en dus voor het eerst voor het Hof kan worden voorgedragen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, samengesteld uit mevr. D., die
toentertijd rechter was in die rechtbank, bij vonnis van 6 januari 1997 de vereffening en de verdeling heeft bevolen van de gemeenschap die tussen de partijen
had bestaan;
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Overwegende dat de rechtbank, in verband met die vereffening, naderhand
heeft kennisgenomen van een geschil over de toepassing van artikel 1278, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het arrest dat, op eisers hoger beroep, het vonnis bevestigt dat de toepassing van die bepaling had afgewezen en "bijgevolg de zaak verwijst naar de instrumenterende notarissen opdat zij hun opdracht voortzetten naar luid van de
bewoordingen van het vonnis van 6 januari 1997" gewezen is door een kamer
van het hof van beroep waarin mevrouw D. zitting had, die intussen benoemd
was tot raadsheer bij het hof van beroep;
Dat het arrest bijgevolg is gewezen door een rechter die vroeger bij de uitoefening van een ander rechterlijk ambt reeds van de zaak kennisnam;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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 Brussel.
10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 244
1° KAMER - 10 april 2003

1º KORT GEDING - ALS SPOEDEISEND VOORGESTELDE VORDERING GEVOLG.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - KORT GEDING - ALS SPOEDEISEND
VOORGESTELDE VORDERING - GEVOLG.
3º KORT GEDING - GEEN SPOEDEISEND KARAKTER - GEVOLG.
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - KORT GEDING - GEEN SPOEDEISEND
KARAKTER - GEVOLG.
1º en 2° De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de
gedinginleidende akte als spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis
te nemen1. (Art. 584 Ger.W.)
1 Zie Cass., 11 mei 1990, A.R. 6524, nr. 535; 11 mei 1990, A.R. 7089, nr. 537.
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3º en 4° Wanneer de rechter in kort geding het spoedeisend karakter van de vordering niet
erkent, verklaart hij ze niet-gegrond; het middel dat uit het ontbreken van het
spoedeisend karakter afleidt dat de rechter in kort geding niet bevoegd is, faalt bijgevolg
naar recht2. (Art. 584 Ger.W.)
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION N.V. T. BUSSCHAERT-VAN DE WALLE B.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0229.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 december 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Tot staving van haar cassatieberoep voert eiseres een middel aan. Het is als
volgt gesteld :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 581, eerste lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 93, 95 en 100 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep, wiens bevoegdheid door eiseres werd betwist omdat er geen spoedeisend karakter was, dat uitspraak doet over de bevoegdheid van de rechter in kort geding
m.b.t. het spoedeisend karakter, stelt "dat m.b.t het argument van (eiseres) volgens wie er
'geen spoedeisend karakter is omdat een andere rechter bevoegd is' in dit geval de voorzitter van de rechtbank van koophandel die in kort geding zitting houdt binnen het raam van
een rechtsvordering tot staking, op welk argument de eerste rechter niet heeft geantwoord
- dat verzuim kan slechts onvrijwillig zijn gelet op het aantal argumenten die hem werden
voorgelegd -, te meer daar geen enkele rechtsregel een partij ertoe verplicht veeleer de ene
weg dan de andere te kiezen, moeilijk te begrijpen valt hoe de samenlopende bevoegdheid
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel het spoedeisend karakter zou tenietdoen dat de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtvaardigt",
en beslist derhalve de beschikking d.d. 15 december 2000 van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg te Namen te bevestigen waarbij laatstgenoemde, die in kort
geding en bij voorraad uitspraak deed, zich, gelet op het spoedeisend karakter, bevoegd
verklaarde.
Grieven
Artikel 584, eerste lid, het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bij voorraad uitspraak doet in gevallen die hij spoedeisend acht.
Er is echter geen sprake van spoedeisend karakter in de zin van die wetsbepaling, wanneer een andere rechter, die normalerwijze bevoegd is, met dezelfde efficiëntie kan optreden; derhalve kan kort geding slechts worden aangewend wanneer de gebruikelijke proce2 Ibid.
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dure het geschil niet binnen de gewenste tijdspanne kan beslechten.
Luidens de artikelen 93 et 95 van de wet van 14 juli 1991 stelt de voorzitter van de
rechtbank van koophandel het bestaan vast van elke met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad en beveelt hij de staking ervan; artikel 100 van die wet bepaalt dat de vordering dan wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.
Ten slotte blijkt uit artikel 1385 (lees: 1385bis) van het Gerechtelijk Wetboek dat de
rechter, behalve in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten, in alle andere aangelegenheden een dwangsom kan opleggen.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel, die zitting hield inzake staking, kon
dus, met toepassing van de voornoemde bepalingen en binnen de gewenste tijdspanne en
met dezelfde efficiëntie als de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort geding, recht doen op de vordering van de verweersters die, teneinde de uitoefening van hun
handelsactiviteit te waarborgen met inachtneming van de gangbare mededingingsregels,
ertoe strekte de uitvoering van werken te verbieden die volgens haar betrekking hadden
op de vestiging van een nieuw winkelcentrum veeleer dan op een andere lokalisatie ervan,
dit alles op straffe van een dwangsom; bijgevolg was er in dit geval geen enkel spoedeisend karakter dat de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter in korte geding kon
rechtvaardigen.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, ook al neemt het aan dat de vordering van de verweersters in hoofdzaak ertoe strekt, door het voortzetten van de werken op straffe van een
dwangsom te verbieden, het zakelijk recht (van de verweersters) op de uitoefening van
hun handelsactiviteit met inachtneming van de gangbare mededingingsregels te waarborgen, afwijzend beschikt op de ontstentenis van het spoedeisend karakter en dus ook op de
door eiseres aangevoerde onbevoegdheid van de eerste rechter, louter op grond dat "moeilijk te begrijpen valt hoe de samenlopende bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel het spoedeisend karakter zou tenietdoen dat de bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtvaardigt", niet naar recht verantwoord
is, in zoverre het geen enkele bijzondere omstandigheid vermeldt die uitsluit dat de gewone rechter niet in staat zou zijn geweest de zaak binnen de gewenste tijdspanne te beslechten (schending van de artikelen 584, eerste lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek,
93, 95 en 100 van de wet van 14 juli 1991).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt
gemaakt die in de gedinginleidende akte als spoedeisend wordt voorgesteld, bevoegd is om daarvan kennis te nemen; dat, wanneer hij het spoedeisend karakter
van de vordering niet erkent, hij ze niet-gegrond verklaart;
Dat het middel dat uit het ontbreken van het spoedeisend karakter afleidt dat
de rechter in kort geding niet bevoegd is, naar recht faalt;
En overwegende dat de vordering tot bindendverklaring van het arrest, door de
verwerping van het cassatieberoep, doelloos wordt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 245
1° KAMER - 10 april 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - WERKGEVER - FOUT VAN EEN DERDE - GEEN
ARBEIDSPRESTATIES VAN HET PERSONEELSLID - BETALING VAN WEDDE EN LASTEN –
CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN - GEVOLG.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - WERKGEVER - FOUT VAN EEN DERDE - GEEN
ARBEIDSPRESTATIES VAN HET PERSONEELSLID - BETALING VAN WEDDE EN LASTEN –
CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN - SCHADE - VOORWAARDE.
1º Een publiekrechtelijke persoon die, ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de
op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, aan een van zijn
personeelsleden de wedde en de op die wedde rustende lasten moet doorbetalen zonder
arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op een vergoeding voor zover hij hierdoor
schade lijdt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º Het bestaan van een verplichting om aan een van zijn personeelsleden de wedde en de
op die wedde rustende lasten door te betalen, sluit niet uit dat er schade is in de zin van
art. 1382 B.W., tenzij uit de overeenkomst, de wet of het reglement volgt dat de betaling
definitief voor rekening moet blijven van degene die ze op die grond moet verrichten; de
rechter moet bij het bepalen van die schade niet vaststellen dat zij geen verband houdt
met de uitvoering van een wettelijke, reglementaire of overeengekomen verplichting 2.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(N.M.B.S. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0329.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 februari 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
1 Cass., 4 maart 2002, A.R. C.01.0284.N, nr. 154.
2 Cass., 20 feb. 2001, A.R. P.98.1629.N, nr. 101.
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Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest dat uitspraak doet over de vordering van eiseres tot vergoeding, op
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van de schade die zij
heeft geleden door het feit dat zij de prestaties van haar personeelslid heeft moeten derven
gedurende de periodes van gehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en die werd geraamd op de geldwaarde van de verloren arbeid, te weten het brutoloon van het personeelslid vermeerderd met de werkgeversbijdragen, veroordeelt verweerster om aan eiseres, "krachtens haar subrogatoire vordering", het bedrag van 86.218 frank te betalen, dat is
alleen het bedrag van het nettoloon dat aan haar personeelslid is betaald gedurende zijn
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, vermeerderd, van 16 december 1991 (gemiddelde datum) tot 5 februari 2001, met de compensatoire interest tegen de opeenvolgende
wettelijke rentevoeten, en bovendien met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet tot de volledige betaling en haar fiscaal voorbehoud toekent, en zulks op grond dat :
"Het vaststaat dat de personeelsleden van (eiseres) een eigen sociaal statuut hebben dat
voordeliger is dan het algemeen stelsel van de werknemers, met name op het vlak van de
sociale zekerheid;
dit statuut evenwel, hoewel het tegenstelbaar is aan derden die bijgevolg de toepassing
ervan op de daaraan onderworpen personeelsleden niet kunnen betwisten, daarom voor
[eiseres] nog geen ruimere rechten doet ontstaan dan die welke de wet ten aanzien van
derden uitdrukkelijk bepaalt;
niet meer wordt betwist, en overigens ook niet kan worden betwist dat [eiseres] over
een subrogatoire vordering beschikt; dat die vordering evenwel beperkt is tot de bedragen
die haar personeelslid zelf van de derde aansprakelijke had kunnen vorderen (...);
(eiseres) zich tevergeefs beroept op de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek om te pogen de grenzen van haar subrogatoire rechtsvordering te doorbreken en
om, zogezegd als 'persoonlijke schade' een bijkomend bedrag te verkrijgen dat haar personeelslid niet zelf van de derde aansprakelijke kon eisen (...);
'het bestaan van een contractuele verplichting kan verhinderen dat schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, inzonderheid (...) wanneer (...) de uitgaven of de prestatie definitief ten laste moeten blijven van degene die zich heeft verbonden,
zelfs wanneer de omstandigheid die aanleiding geeft tot de betaling of de overeengekomen prestatie uit de onrechtmatige daad voortvloeit' (...);
in dit geval, (eiseres) die het aan zijn statutair personeelslid verschuldigde loon betaalt,
alleen haar statuten toepast, en niet beschikt over de rechtstreekse vordering van de wet
van 3 juli 1978, die niet op haar van toepassing is (...);
het litigieuze ongeval alleen tot inwerkingtreding van de statutaire bepalingen heeft geleid en dus van de betalingen die (eiseres) aan haar personeelslid heeft gedaan, en niet de
oorzaak van die betalingen is geweest;
tenslotte, 'de rechter die moet uitspraak doen over een geschil over het bestaan van de
schade van een werkgever die, ten gevolge van het feit dat een personeelslid getroffen
werd door een ongeval dat een derde heeft veroorzaakt, betalingen heeft verricht overeenkomstig wettelijke, reglementaire of conventionele verbintenissen, niet alleen hoort vast te
stellen dat die werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar ook dat
er een schade bestaat die los staat van die verbintenissen' (...);
(eiseres), in dit geval een dergelijke schade helemaal niet verantwoordt, bijvoorbeeld,
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de kostprijs van een tijdelijke arbeidskracht om het onbeschikbare personeelslid te vervangen, de kostprijs van overuren die aan een andere personeelslid om dezelfde reden zijn
betaald, een verlies van het zakencijfer ten gevolge van de afwezigheid van haar personeelslid ...;
zij zich overigens niet kan beroepen op het bestaande bijzonder stelsel van sociale zekerheid waarvoor zijzelf krachtens haar statuut instaat, om aanspraak te maken op persoonlijke schade, wat eigenlijk neerkomt op het afwenden van de rechtstreekse aanleiding
van haar betaling aan haar personeelslid, om de grenzen van haar recht op een subrogatoire rechtsvordering te omzeilen;
zij zich evenmin met dezelfde bedoeling kan beroepen op het feit dat zij als borg is opgetreden;
in de regel immers, borgtocht alleen kan worden gesloten tot zekerheid van een partij
voor de toekomstige schulden van een derde, zelfs delictuele of quasi-delictuele, zonder
opdracht van laatstgenoemde en buiten zijn medeweten;
ingevolge de artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek, de borg die de schuld
betaald heeft, verhaal heeft op de hoofdschuldenaar om zich door hem te doen terugbetalen en daartoe in de rechten treedt die de schuldeiser tegen de schuldenaar had;
de rechtsvordering van de borg tegen de schuldenaar dus de rechtsvordering van de
schuldeiser zelf is en het voorwerp daarvan de uitvoering is van de verbintenis van de
schuldenaar jegens de schuldeiser voor de hoofdsom die de borg heeft betaald, vermeerderd met de interesten en de kosten (...);
daaruit volgt dat de rechten van (eiseres), zelfs op die grondslag, niet ruimer kunnen
zijn dan die waarop haar personeelslid aanspraak had kunnen maken;
in tegenstelling tot hetgeen (eiseres) beweert, de door haar aangevoerde arresten van
het Hof van Cassatie helemaal niet haar stelling over het bestaan van eigen schade bekrachtigen, aangezien het Hof in die arresten alleen heeft aangenomen dat de beslissingen
van de gerechten waartegen de cassatieberoepen zijn gericht, die deze stelling hadden
aangenomen, in die specifieke gevallen naar recht waren verantwoord;
haar verwijzing naar het arrest van 18 december 1996 van het Arbitragehof evenmin ter
zake dienend is aangezien dat arrest een geschil betreft dat helemaal niets te zien heeft
met de feiten van de zaak;
daaruit volgt dat (eiseres) krachtens haar subrogatoire vordering recht heeft op terugbetaling van de lonen die zijn betaald tijdens de perioden van afwezigheid ten gevolge van
het ongeval, binnen de perken van de door de deskundige bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid;
(eiseres), net als haar personeelslid, alleen terugbetaling kan verkrijgen van de lonen
die zijn betaald tijdens de aldus bepaalde perioden van arbeidsongeschiktheid op basis van
het nettoloon, tenzij zij verantwoordt, wat hier niet het geval is, dat de fiscale en sociale
lasten op die inkomsten dezelfde zouden zijn geweest als die op de toegekende vergoedingen;
de werkgeversbijdragen, voor het overige, om de voormelde redenen bedragen zijn die
definitief te haren laste moeten blijven;
overigens niet wordt betwist dat het personeelslid van (eiseres) dat tot 5 april 1991 volledig tijdelijk arbeidsongeschikt was, op 6 februari 1991 het werk heeft hervat, eerst met
lichte dienst tot 5 maart 1991, en van dan af met normale dienst;
de bedragen die (eiseres) aan haar personeelslid heeft betaald vanaf 6 februari 1991 dus
een vergoeding voor diens prestaties vormden;
het weinig belang heeft dat de werkhervatting met lichte dienst reeds op 6 februari kon
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gebeuren wegens de sociale bekommernis van de onderneming zoals wordt beweerd zonder te worden verantwoord;
het personeelslid hoe dan ook tijdens die periode prestaties heeft verricht zonder dat
(eiseres) aantoont, anders dan door loutere beweringen, dat die prestaties '[eiseres] helemaal niet ten goede kwamen';
het personeelslid tenslotte, na 6 maart 1991, zijn normale activiteit als treinbestuurder
heeft hervat, zelfs al was hij nog voor een licht percentage arbeidsongeschikt waardoor hij
zwaardere inspanningen diende te leveren;
voor de werkgever normale prestaties werden geleverd en men niet inziet hoe die prestaties, gelet op de aard van de functie van de betrokkene, minder rendement zouden hebben opgeleverd wat, nogmaals, wordt beweerd maar niet verantwoord;
(eiseres) overigens dienaangaande niet verantwoordt dat zij speciale uitgaven heeft
moeten doen, doordat zij een beroep had dienen te doen op vervangingspersoneel om het
zogezegde lager rendement van haar personeelslid op te vangen of doordat zij door die
vermindering rechtstreeks verlies zou hebben geleden;
uit het door (eiseres) overgelegde dossier blijkt dat tussen 17 december 1990 en 5 februari 1991 de volgende nettolonen zijn betaald :
- van 17 december 1990 tot 21 december 1990: 25.412 F
- van 1 januari 1991 tot 31 januari 1991: 52.523 F
- van 1 februari 1991 tot 5 februari 1991=
(46.386 X 5): 28: 8.283 F
86.218 F
de vordering van (eiseres) bijgevolg alleen tot beloop van dat bedrag gegrond is, waarbij haar voor het overige fiscaal voorbehoud wordt toegekend".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Hoewel, in de regel, het oorzakelijk verband wordt verbroken wanneer tussen fout en
schade een eigen juridische oorzaak tussenkomt, zoals een wettelijke of verordenende verbintenis die als dusdanig volstaat om de uitvoering te verantwoorden, dat niet het geval is
wanneer die verbintenis slechts een subsidiaire verbintenis is ten aanzien van de verbintenis van de dader van een delictuele of quasi-delictuele fout om een einde te maken aan de
door zijn toedoen veroorzaakte schade; in haar samenvattende conclusie voor het hof van
beroep betoogde eiseres precies dat :
"[eiseres] tussengekomen is als 'borg' van de dader van het ongeval overeenkomstig het
artikel van het algemeen reglement van de Sociale voorzorg van de N.M.B.S (in 't kort
ARSV) dat is genomen met toepassing van hoofdstuk X van het statuut van het personeel
van de N.M.B.S. dat zelf is gegrond op de uitvoering van artikel 13 van de wet van 23 juli
1926 tot oprichting van de N.M.B.S. en dat als dusdanig gevolgen heeft die aan derden tegenstelbaar zijn (...) en als volgt luidt :
'bij een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, zijn alle bedragen die zijn betaald
ter uitvoering van §1 of van enige andere titel, zelfs louter vrijwillig, betaald of toegekend
door de maatschappij als borg van de dader van het ongeval en vormen zij voorschotten
die kunnen worden teruggevorderd van die dader, hoofdschuldenaar, waarbij de maatschappij niet instaat voor de vergoeding van de schade die door zijn fout is ontstaan;
bijgevolg behoudt de maatschappij zich alle voorzieningen en rechtsvorderingen voor,
zowel persoonlijke als subrogatoire, ten laste van de dader(s) van het ongeval, met name
op grond van artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek en van alle andere wettelijke bepa-
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lingen (...)';
dat [eiseres] dus betoogt dat zij op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
van de derde aansprakelijke alle bedragen kan terugvorderen die zij louter als voorschotten die terugvorderbaar zijn van een derde, heeft betaald zonder ooit de bedoeling te hebben gehad die uitgaven voor die derde te dragen.
In dit geval, net zoals in het aan het Hof van Cassatie voorgelegde geschil, was de verbintenis van de N.M.B.S. dus louter subsidiair".
Het bestreden arrest dat vaststelt dat "het bestaan van een contractuele verbintenis kan
verhinderen dat schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, inzonderheid (...) wanneer de uitgaven of de prestatie definitief ten laste moeten blijven van
degene die zich heeft verbonden, zelfs wanneer de omstandigheid die aanleiding geeft tot
de betaling of tot de overeengekomen prestatie uit de onrechtmatige daad voortvloeit" en
dat oordeelt dat "het litigieuze ongeval alleen tot inwerkingtreding van de statutaire bepalingen heeft geleid en dus van de betalingen die (eiseres) aan haar personeelslid heeft gedaan, en niet de oorzaak daarvan is geweest", zonder na te gaan, zoals in de conclusie
werd gevraagd, of de verplichting van eiseres niet subsidiair was ten aanzien van die van
de dader van het ongeval, in dit geval verweersters verzekerde, bijgevolg niet naar recht
verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest bovendien, aangezien het niet antwoordt op de voormelde middelen uit de conclusie ten betoge dat in dit geval de prestatie niet definitief te haren laste hoorde te blijven
aangezien zij die bedragen aan haar personeelslid had betaald als een voorschot dat terugvorderbaar was van die derde, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); althans volstaat de overweging van het arrest dat het ongeval
enkel "de gelegenheid" was van de betalingen van eiseres aan haar personeelslid en niet"
de oorzaak" ervan, niet om de beslissing van het hof van beroep dat eiseres geen betaling
van haar uitgaven op grond van persoonlijke schade kan verkrijgen, naar recht te verantwoorden, omdat het arrest niet vaststelt dat zonder de fout van de dader van het ongeval
de eigen schade die eiseres beweert te hebben geleden door het verlies van de prestaties
van haar personeelslid zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
De werkgever die, wegens de fout van een derde, krachtens een wettelijke of reglementaire verbintenis waartoe hij gehouden is, het loon en de bijhorende bijdragen moet betalen zonder arbeidsprestaties te verkrijgen, heeft recht op schadevergoeding, op voorwaarde dat hij daardoor schade lijdt en dat uit de inhoud of de opzet van de overeenkomst, de
wet of het reglement volgt dat die uitgave of prestatie niet ten laste moet blijven van degene die zich daartoe heeft verbonden of die tot uitvoering ervan is gehouden krachtens de
wet of het reglement; het louter bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verbintenis, belet niet noodzakelijk dat een betaling die krachtens een dergelijke verbintenis is gedaan een schade kan uitmaken; de omstandigheid dat de werkgever die betaling
ten voordele van de getroffene alleen in zijn hoedanigheid van "borg" van de dader van
het ongeval heeft verricht, als een voorschot dat hij als indeplaatsgestelde van die dader
kan terugvorderen, kan erop wijzen dat die werkgever niet van plan was de door een derde
veroorzaakte schade definitief te dragen en sluit dus niet uit dat de werkgever herstelbare
schade heeft geleden, waarvoor hij recht heeft op vergoeding; de rechter hoeft trouwens
niet bovendien vast te stellen dat er schade is die losstaat van de uitvoering van de uitvoering van de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen krachtens welke de
betaling is gedaan; het bestreden arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen, zonder de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, dat eiseres geen aanspraak kon maken op vergoeding van haar persoonlijke schade ten gevolge van de verschillende lonen en bijdragen die zij wegens de arbeidsongeschiktheid van haar perso-
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neelslid heeft moeten betalen, op grond dat zij enkel "haar statuten toepaste", dat zij "zich
overigens niet kan beroepen op haar tussenkomst als borg", noch "op het instellen van een
bijzonder stelsel van sociale zekerheid dat zij zelf krachtens haar statuten uitvoert" om
aanspraak te maken op een persoonlijke schade en dat zij niet aantoonde dat zij schade
heeft geleden die losstaat van de uitvoering van haar statutaire verbintenissen (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
1.3. Derde onderdeel
Het tijdelijk verlies van de arbeidsprestaties van een personeelslid wegens letsels die hij
heeft opgelopen bij een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, maakt voor die
werkgever op zichzelf een schade uit in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; het bestreden arrest stelt vast dat eiseres "van oordeel is dat haar eigen
schade voortvloeit uit het feit dat zij 'verstoken is van de prestaties van de heer Blauw'";
het bestreden arrest betwist het bestaan niet van dat verlies van prestaties, maar oordeelt
dat eiseres geen aanspraak kan maken op persoonlijke schade omdat zij niet aantoont dat
haar zakencijfer is gedaald door de afwezigheid van haar personeelslid, noch dat zij bijkomende kosten heeft moeten maken om een vervanger aan te nemen of overuren te betalen
aan een ander personeelslid om het onbeschikbare personeelslid te vervangen; het bestreden arrest dat daarom de vordering tot vergoeding van eiseres niet gegrond verklaart en
aldus het bestaan van een schade ten gevolge van dat verlies weigert te erkennen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en miskent het wettelijk begrip schade.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel:
Overwegende dat een publiekrechtelijke persoon die, ten gevolge van een fout
van een derde, krachtens de op hem rustende contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen, aan een van zijn personeelsleden de wedde en de op die
wedde rustende lasten moet doorbetalen zonder van dat personeelslid arbeidsprestaties te ontvangen, gerechtigd is op een vergoeding voor zover hij hierdoor
schade lijdt;
Dat het bestaan van een dergelijke verplichting niet uitsluit dat er schade is, in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij uit de overeenkomst,
de wet of het reglement volgt dat de betaling definitief voor rekening moet blijven van degene die ze op die grond moet verrichten;
Dat de rechter bij het bepalen van die schade niet moet vast stellen dat zij geen
verband houdt met de uitvoering van een wettelijke, reglementaire of overeengekomen verplichting;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres "zich in hoofdzaak beroept op
de artikelen 1382 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek die haar, zo stelt zij, een
eigen recht verlenen, om de volledige vergoeding van haar schade te eisen", dat
zij "de bepalingen" aanvoert "van het sociaal statuut van haar personeel waarbij
zij zich het recht voorbehoudt om bij een ongeval dat daartoe heeft geleid, van de
derde aansprakelijke alle door haar betaalde sociale bijdragen terug te vorderen
[en] dat zij oordeelt dat haar eigen schade voortvloeit uit het feit 'dat zij de prestaties van haar [personeelslid] heeft gederfd'", dat het arrest aanneemt dat "dit
statuut tegenstelbaar is aan derden";
Overwegende dat het arrest erop wijst dat het personeelslid van eiseres "op 6
februari 1991 het werk heeft hervat, eerst met lichte dienst tot 5 maart 1991, en
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van dan af met normale dienst" en beslist op grond van een onaantastbare beoordeling in feite, dat "de bedragen die [eiseres] aan haar personeelslid heeft betaald
vanaf 6 februari 1991 dus een vergoeding voor diens prestaties vormden";
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest voor het overige oordeelt dat eiseres "die het loon
van haar personeelslid betaalt, alleen haar statuten toepast [...], dat het litigieuze
ongeval alleen maar de aanleiding was voor het in werking stellen van de statutaire bepalingen en dus van [haar] betalingen aan haar personeelslid, en niet de
oorzaak daarvan [...], dat zij zich overigens niet kan beroepen [...] op het bestaande bijzonder stelsel van sociale zekerheid waarvoor zijzelf krachtens haar
statuut instaat, om aanspraak te maken op persoonlijke schade, wat eigenlijk
neerkomt op het afwenden van de rechtstreekse aanleiding van haar betaling aan
haar personeelslid, om de grenzen van haar recht op een subrogatoire rechtsvordering te omzeilen";
Dat het arrest op grond van die overwegingen zijn beslissing dat eiseres "enkel
terugbetaling kan krijgen van de betaalde lonen [...] op grond van een nettoloon
[] en dat de werkgeversbijdragen voor het overige bedragen zijn die definitief
voor haar rekening moeten blijven";
Dat het onderdeel in die mate gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat het eerste en het derde onderdeel van het middel niet hoeven
te worden onderzocht daar zij niet tot ruimere vernietiging kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
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.
10 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Gryse en Bützler.

Nr. 246
1° KAMER - 11 april 2003

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGINGSTERMIJN.
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - MEERDERE HUURDERS - VOORWAARDE.
1º In het geval dat er op de datum van de aanvraag tot huurhernieuwing meerdere
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huurders zijn moet die aanvraag uitgaan van alle huurders 1. (Artt. 13 en 14
Handelshuurwet)
(V. & VEGO B.V.B.A. T. IMMO BELLOY B.V.B.A. & INTERBREW BELGIUM N.V.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van eisers, huurders van een handelspand, tot hernieuwing van de handelshuur ongegrond en beveelt hen dit pand te verlaten,
op grond dat deze vordering niet door alle huurders samen werd ingesteld, met name niet
door eiser en de persoon die zich uit de handelszaak had teruggetrokken.
2. Het eerste onderdeel van het eerste cassatiemiddel voert schending aan van de artikelen 13, eerste lid en 14, eerste lid Handelshuurwet en stelt de rechtsvraag of die vereiste
voor die vordering door deze bepalingen wordt gesteld.
2.1 Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer zijn de meningen hierover verdeeld. De
opvatting dat deze vereiste inderdaad is gesteld en in de rechtspraak (waaronder het bestreden vonnis) mij de meerderheid lijkt te vormen –deze van de ondeelbaarheid 2 dusverdient m.i. de voorkeur, om volgende redenen, die dus zullen leiden tot de verwerping
van dit onderdeel.
Artikel 13 bepaalt: "De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle andere
personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel
voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de
tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat
blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring …".
Artikel 14, eerste lid bepaalt dat "de huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit
te oefenen, dit op straffe van verval bij (exploot van gerechtsdeurwaarder of bij)
aangetekende brief ter kennis van de verhuurder moet brengen. De kennisgeving moet op
straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de
nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden
met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen,
indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met
redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het
aanbod van een derde."
2.2 Zoals het Hof dit uitdrukkelijk stelt in een arrest van 5 november 19923 is deze laatste wetsbepaling van dwingend recht. Uit de context van dat arrest blijkt dat dit is ten
voordele van de verhuurder. Aldus wordt meteen de contractuele vrijheid (o.m. deze om
een partij, zoals een medehuurder, niet te betrekken) beperkt. De wet die toelaat nieuwe
voorwaarden te bedingen laat daardoor niet meteen ook een wijziging toe wat de partijen
betreft. De wet laat dus niet toe dat, wanneer er meer dan een huurder is, slechts een van
hen de hernieuwing van de huur zou aanvragen. Dit zou de verhuurder in een onmogelijke
positie dwingen: wil hij alle huurders behouden, dan moet hij ook het akkoord van de andere(n) bekomen, terwijl deze(n), wanneer ze geen hernieuwing van de huur wensen,
1 Zie de conclusie O.M.
2 Ze wordt verdedigd door: R.P.D.B., 1964, Complément, T. 1er, V° B AUX COMMERCIAUX, 500, nr. 256;
A. PAUWELS, “Handelshuur”, A.P.R. 1964, 129, nr. 281; A. P AUWELS & P. RAES, Bestendig handboek
huishuur en handelshuur, 1976, 275, nr. 448; A. PAUWELS, “Commentaar bij art. 14 Handelshuurwet”,
OBO, 60, nr. 17; J.H. HERBOTS & E. DEGROOTE, OGP, II.C.(7-6), 126, nr. 1.6. Contra: H. DE PAGE,
Traité, 1972, T. IV (Première partie), 859, nr. 792 B;M. L AHAYE & J. VANKERCHOVE, Les Novelles,
Droit civil, T. VI, Vol. II, 1984, Les baux commerciaux, 202-203, nr. 1757; J. ' T KINT & M. GODHAIRD,
« Le bail commercial », Rép.Not., T. VIII, Livre IV, 1990, 155, nr. 267; A. PAUWELS & P. MASSART,
Manuel permanent des baux à loyer et commerciaux, 1998, C-VIII-3-1, randnummer 2. Zie ook de in
deze rechtsleer geciteerde rechtspraak.
3 A.R. 9553, nr. 717.
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daartoe niet kunnen verplicht worden, zelfs niet om zich louter borg te stellen4, waarmede
de verhuurder overigens geen genoegen hoeft te nemen. En in het geval dat de verhuurder
niet zou reageren en alle huurders in het goed zouden gelaten worden zou ook een onhoudbare toestand ontstaan: de aanvragers zouden aan de nieuwe voorwaarden onderworpen worden, met een nieuwe huur, de andere aan de oude voorwaarden, met een huur van
onbepaalde duur. En het is even ondenkbaar dat die andere huurders later, d.i. nog te nuttige tijd, andere voorwaarden zouden voorstellen. Kortom, alle partijen hebben belang bij
het bepalen van de voorwaarden van de nieuwe huur. De wet blijkt dus om al die redenen
de contractpartijen op te leggen niet zonder hun gezamenlijke instemming van hun oorspronkelijk aantal af te wijken.
2.3 Drie bijzondere argumenten ter ondersteuning van de stelling van de eisers 5 kunnen
evenmin bijgetreden worden.
2.3.1 Vooreerst de bescherming van de handelszaak. Hoewel deze bescherming inderdaad in het algemeen de ratio legis is van de Handelshuurwet, kan dit argument hier niet
overtuigen. Het steunt op een inadequate verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, in
zijn arrest van 14 juni 19796, dat, naar luid van artikel 1, 1° en 3° van de wet van 29 juni
1955 tot wijziging van de Handelshuurwet, de hoofdhuurder, in geval van onderverhuring
van een handelszaak, in beginsel, huurhernieuwing kan vragen, ook al is hij geen eigenaar
of huurder van de in het verhuurde pand geëxploiteerde handelszaak. De wet bepaalt dus
niet dat het recht op huurhernieuwing uitsluitend toekomt aan de onderhuurder, eigenaar
van de handelszaak en biedt dus ook deze garantie aan de niet-eigenaar. Overigens kunnen bepaalde huurders eigenaars zijn van de handelszaak, andere niet, waardoor aan de
bescherming daarvan geen afbreuk wordt gedaan.
2.3.2 Ten tweede, de echtscheiding tussen huurders, waarvan een het goed heeft verlaten, rechtvaardigt de deelbaarheid evenmin. Wanneer hij (zij) dat zonder verzet van de eigenaar deed, is hij (zij) geen huurder meer. Ook de onenigheid van twee huurders, eigenaars van de handelszaak, omtrent een huurhernieuwing, schept een probleem voor haar
bescherming. Ingeval van echtscheiding rijzen bovendien problemen van huwelijksvermogensrecht.
2.3.3 Tenslotte treft het argument van de deelbaarheid van de huur zelf evenmin doel,
nu enkel de vraag aan bod is van de hernieuwing van een bestaande huur. Volgens Lahaye
en Vankerckhove staat de te hernieuwen huur helemaal los van de oorspronkelijke huur,
nu ze van mening zijn dat hij kan tot stand komen tussen "andere" partijen, terwijl ze hem
op een andere plaats7, nl. m.b.t. de toepassing van artikel 1731 B.W., over de staat van het
goed en de eventuele huurschade, wel als een verlenging van de oorspronkelijke huur beschouwen.
2.4 De aanvaarding van de bestreden beslissing op dit vlak sluit bovendien aan bij de
oudere rechtspraak van het Hof, in zijn arrest van 8 juli 19548 dat, ook wanneer er meerdere verhuurders zijn, allen met de hernieuwing moeten instemmen en, in zijn arrest van
21 april 19559, dat, als een van de verhuurders de huurhernieuwing weigert, deze niet tot
stand kan komen.
2.5 Alle zelfde partijen (of zij die zich door gemeenschappelijke akkoord aan (een van)
hen substitueren) moeten, zelfs wanneer ze geen partij meer wensen te zijn, bij de hernieuwing minstens betrokken worden.
4 Zoals LAHAYE & VANKERCHOVE, o.c., voorstellen.
5 En ontleend aan LAHAYE & VANKERCHOVE, o.c.
6 A.C. 1978-79, 1223.
7 o.c., nr. 1755ter.
8 A.C., 1954, 745.
9 A.C., 1955, 692.
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Het onderdeel faalt dus naar recht.
(...)
Concusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.99.0368.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 mei 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste lid, van Boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds;
- de artikelen 1134, 1197, 1200, 1217, 1222, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in de bestreden beslissing het door de eerste verweerster
aangetekend hoger beroep ontvankelijk en gegrond en zeggen dienvolgens voor recht dat
aan de handelshuurovereenkomst "per 31.7.1996 een einde is gekomen", geven de eisers
voorts het bevel om het pand te ontruimen, verlenen voorbehoud aan eerste verweerster
om een bezettingsvergoeding te vorderen en verklaren de vordering tot het verkrijgen van
schadevergoeding die de eisers tegen de tweede verweerster hadden ingesteld, ongegrond,
op grond van de volgende overwegingen :
"Door (de eerste verweerster) (...) wordt gesteld dat de aanvraag hernieuwing handelshuur, op 9 februari 1995 gericht aan de toenmalige verhuurder (te dezen de tweede verweerster), niet voldeed aan de voorschriften en derhalve nietig is.
Art. 14 van de Wet Handelshuur geeft aan de huurders de mogelijkheid, mits navolging
van de nodige procedures, een huurhernieuwing te bekomen.
Volgens (de eerste verweerster) dient de aanvraag uit te gaan van alle oorspronkelijke
huurders.
Hoewel desbetreffend verschillende meningen bestaan, zowel in de rechtsleer (pro:
Herbots, Pauwels, contra: Lahaye en Vankerckhoven) als in de rechtspraak, kan dit standpunt gevolgd worden.
Dienaangaande kan verwezen worden naar de uiteenzetting van Pauwels die terecht
stelt :
'Wanneer hetzelfde onroerend goed aan verscheidene huurders verhuurd is, moeten ze
allen persoonlijk of één van hen bij volmacht de huurhernieuwing aanvragen op straffe
van nietigheid. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de aanvraag tot huurhernieuwing geen loutere daad van bewaring is, maar een waar aanbod tot een nieuwe over-
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eenkomst, zodat de deelnemende partijen er dan ook in betrokken moeten worden.
La Haye en Vankerckhoven, hierin De Page volgend, hebben in dit geval een andere
mening: volgens hen is het recht op hernieuwing deelbaar en moet de vordering dienaangaande ontvankelijk worden verklaard, zelfs als ze slechts door één enkele medehuurder
ingesteld werd (voor zover hij de rechten van de anderen niet in het gedrang brengt). Hoe
dan ook worden deze auteurs niet gevolgd door het merendeel van de rechtspraak die stelt
dat alle huurders in de aanvraag tot huurhernieuwing dienen te worden betrokken ...
... Zeker als de huurders solidair of ondeelbaar gehouden zijn moet de aanvraag tot
huurhernieuwing door allen gedaan worden ...'.
Bovendien is de ganse procedure handelshuurhernieuwing een gunst in het voordeel
van de huurders; derhalve dient zeer streng toe gezien te worden op de naleving van de
bepalingen van art. 14 WHH.
Het zou voor de verhuurder immers bijzonder nadelig kunnen zijn om verplicht te worden genoegen te nemen met de hernieuwingsaanvraag van één enkele van de oorspronkelijke meerdere huurders: op die manier kan de eigenaar gedwongen worden om de minst
solvabele huurder, bv. een - eventueel lege - vennootschap, te aanvaarden, hetzij de aanvraag van deze ene huurder te weigeren, waardoor hij in vrijwel alle situaties kan verplicht worden om een vergoeding te betalen aan de afgaande huurder.
In casu moet ook rekening gehouden worden met de ondeelbare en solidaire verbintenis
krachtens de bepalingen van het contract opgenomen door de drie huurders.
Gelet hierop is het duidelijk dat voor zover men zou stellen dat een huurovereenkomst
in principe niet intuitu personae wordt afgesloten en in principe deelbaar is, zoals de hiervoren aangehaalde rechtspraak en rechtsleer stelt, de voorgelegde huurovereenkomst wel
degelijk ondeelbaar is door de wil van de partijen zelf.
In casu kan het de nieuwe eigenaar (te dezen de eerste verweerster) niet worden verweten dat hij niet akkoord gaat met de hernieuwingsaanvraag enkel uitgaande van (de tweede eiseres), zonder solidaire verbintenis van beide andere oorspronkelijke huurders.
Bijgevolg dient worden besloten dat de aanvraag tot hernieuwing van de handelshuur
niet geldig gebeurde".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De huurder heeft krachtens het eerste lid van artikel 13 van de Handelshuurwet het
recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan,
hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing.
Te dezen werd niet betwist dat de eisers en de heer J.V.B. samen de "akte van overdracht van huurovereenkomst" van 27 september 1993 ondertekenden, waarbij zij zich samen als huurders verbonden en de handelshuur met betrekking tot het handelspand, gelegen te Sint-Katelijne-Waver, Markt 18, overnamen van de echtgenoten L. en D. J.-T., die
eertijds, bij overeenkomst van 27 augustus 1987, een huurcontract met drankafnameverplichting hadden gesloten met de toenmalige eigenaar van het verhuurde handelspand, nl.
de rechtsvoorganger van de tweede verweerster.
Dienvolgens werd evenmin betwist dat de contractuele relatie tussen de eisers en de
heer J.V.B. als huurders enerzijds en de tweede verweerster als verhuurster anderzijds,
werd beheerst door de Handelshuur-wet. Hieraan kwam in beginsel geen verandering toen
het handelspand, tijdens de procedure, door de tweede verweerster werd doorverkocht aan
de eerste verweerster.
Het principiële recht op huurhernieuwing kwam niet alleen toe aan de eisers en de heer
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J.V.B. gezamenlijk - waarbij de eisers benadrukten dat de eerste eiser en de heer V.B. op
het ogenblik van de ondertekening van het contract van 27 september 1993 de zaakvoerders waren van de tweede eiseres, en dat de heer V.B. zich kort na de overdracht uit de
handelszaak had teruggetrokken - doch tevens aan elkeen van hen afzonderlijk, nu zij ook
elk afzonderlijk de hoedanigheid van huurder hebben. Te dezen werd niet betwist dat de
door de tweede eiseres geformuleerde huurhernieuwingsaanvraag strekte tot voortzetting
van de handelszaak, nl. de exploitatie van de herberg "Sortie".
De appèlrechters oordelen te dezen ten onrechte dat, wanneer het handelspand werd
verhuurd aan meerdere huurders, het verzoek dat strekt tot de hernieuwing van de handelshuur bij toepassing van het eerste lid van artikel 14 van de Handelshuurwet, dient uit
te gaan van alle huurders samen.
Het uitsluitend door de tweede eiseres geformuleerde verzoek tot hernieuwing van de
handelshuurovereenkomst kan niet ongeldig worden verklaard op grond van de bedenking
dat dit verzoek niet uitging van alle oorspronkelijke huurders - d.w.z. behalve de tweede
eiseres tevens de eerste eiser en de heer J.V.B..
De appèlrechters, door te dezen te oordelen "dat de aanvraag tot hernieuwing van de
handelshuur niet geldig gebeurde", verantwoorden hun beslissing dan ook niet naar recht.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door ten onrechte te oordelen dat bij pluraliteit van
huurders het verzoek tot huurhernieuwing noodzakelijk zou dienen uit te gaan van alle
huurders samen (schending van artikel 14, eerste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II,
afdeling IIbis, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van de handelszaak),
het principiële recht op huurhernieuwing vanwege de tweede eiseres miskennen (schending van artikel 13, eerste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het
Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van de handelszaak).
1.2. Tweede onderdeel
De omstandigheid dat de huurders zich aanvankelijk "solidair en ondeelbaar" hebben
verbonden, kan geen afbreuk doen aan het recht van elke huurder afzonderlijk om nadien
de huurhernieuwing aan te vragen bij toepassing van de artikelen 13 en 14 van de Handelshuurwet.
Noch een gebeurlijke hoofdelijkheid, noch een gebeurlijke ondeelbaarheid van de verbintenissen van de huurders, impliceren dat een huurhernieuwingsaanvraag slechts geldig
zou kunnen worden geformuleerd door alle huurders samen.
De appèlrechters, door te oordelen dat uit de omstandigheid dat de huurders zich in de
overeenkomst van 27 september 1993 solidair en ondeelbaar hebben gebonden, moet worden afgeleid dat de huurhernieuwingsaanvraag slechts geldig kan worden geformuleerd
door alle huurders samen, miskennen de in de artikelen 1197 en 1200 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde draagwijdte van de hoofdelijkheid en de in de artikelen 1217 en 1222
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde draagwijdte van de ondeelbaarheid, nu de eventuele
hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen de huurders m.b.t. de uit de huurovereenkomst
voortvloeiende verbintenissen, geen afbreuk kunnen doen aan het principiële recht van
elke afzonderlijke huurder om de in de artikelen 13 en 14 van de Handelshuurwet bedoelde huurhernieuwing aan te vragen. Het is hierbij irrelevant of deze hoofdelijkheid en ondeelbaarheid van actieve aard is, d.w.z. betrekking heeft op verbintenissen waarvan de
huurders schuldeiser zijn, zoals de verbintenis van de verhuurder om het rustig huurgenot
te verschaffen, dan wel van passieve aard is, d.w.z. betrekking heeft op verbintenissen
waarvan de huurders schuldenaar zijn, zoals hun verbintenis tot het betalen van de huurprijs.
Het in artikel 13 van de Handelshuurwet omschreven recht van de huurder op verlen-
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ging van de handelshuur vloeit rechtstreeks uit de wet en is niet afhankelijk van de aard
van de uit het huurcontract waarvan de verlenging wordt gevraagd voortvloeiende verbintenissen van de huurders tussen wie al dan niet hoofdelijkheid en ondeelbaarheid werd bedongen. De verlening van de handelshuur doet overigens een nieuwe huurovereenkomst
ontstaan, waardoor de verdere contractuele relatie tussen huurder en verhuurder niet meer
wordt beheerst door de huurovereenkomst waarvan de verlenging werd gevraagd.
De appèlrechters verantwoorden, door te dezen te oordelen "dat de aanvraag tot hernieuwing van de handelshuur niet geldig gebeurde", hun beslissing dan ook niet naar
recht.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door ten onrechte te oordelen dat uit de omstandigheid dat de huurders zich in de overeenkomst van 27 september 1993 solidair en ondeelbaar hebben gebonden, moet worden afgeleid dat de huurhernieuwingsaanvraag slechts
geldig kan worden geformuleerd door alle huurders samen (schending van de artikelen
1197, 1200, 1217 en 1222 van het Burgerlijk Wetboek), het principiële recht op huurhernieuwing vanwege elke afzonderlijke huurder miskennen (schending van de artikelen 13,
eerste lid, en 14, eerste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het
Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van de handelszaak).
1.3. Derde onderdeel
De appèlrechters, na te hebben vastgesteld dat "in casu (...) ook rekening gehouden
(moet) worden met de ondeelbare en solidaire verbintenis krachtens de bepalingen van het
contract opgenomen door de drie huurders", oordelen aldus dat "de voorgelegde huurovereenkomst wel degelijk ondeelbaar is door de wil van de partijen zelf".
De eisers en de heer V.B. namen in de "akte van overdracht van huurovereenkomst"
van 27 september 1993 de huur over van de echtgenoten G.-U. en ondertekenden dit contract als "overnemer". Tevens was de tweede verweerster, in haar hoedanigheid van verhuurster, bij deze overeenkomst partij.
Met betrekking tot de eisers en de heer V.B. werd in deze overeenkomst gestipuleerd
dat zij "allen solidair en ondeelbaar gehouden" zijn.
De appèlrechters oordelen ten onrechte dat "de voorgelegde huurovereenkomst wel degelijk ondeelbaar is door de wil van de partijen zelf", nu hiermee ten onrechte te kennen
wordt gegeven dat uit de overeenkomst van 27 september 1993 zou blijken dat partijen
overeengekomen waren om het huurcontract zelf als een ondeelbaar geheel te beschouwen, in die zin dat een hernieuwing van de handelshuur slechts zou kunnen worden gevraagd door de eisers en de heer V.B. gezamenlijk.
Deze interpretatie van de overeenkomst van 27 september 1993 is volstrekt onverzoenbaar met de bewoordingen van deze akte, nu daarin slechts gewag wordt gemaakt van de
hoofdelijkheid en de ondeelbaarheid van de verbintenissen van de overnemer-huurders, en
niet van een gebeurlijke "ondeelbaarheid" van de huurovereenkomst zelf. Het contract van
27 september 1993 bevat voorts geenszins enige bepaling waaruit zou kunnen worden afgeleid dat partijen overeengekomen zouden zijn om het recht op een huurhernieuwing afhankelijk te maken van het gezamenlijke optreden van de eisers en de heer V.B..
De rechtbank schrijft aldus een bevestiging toe aan de overeenkomst van 27 september
1993 die daarin niet voorkomt, en miskent dienvolgens de bewijskracht van deze akte.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door de bewijskracht van de "akte van overdracht
van huurovereenkomst" van 27 september 1993 te miskennen, hun beslissing niet naar
recht verantwoorden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek).
1.4. Vierde onderdeel
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In zoverre zou worden geoordeeld dat de appèlrechters uit de overeenkomst van 27 september 1993 wel konden afleiden dat partijen de "ondeelbaarheid" van de huurovereenkomst zelf hadden bedongen en overeengekomen waren om het recht op een huurhernieuwing afhankelijk te stellen van het gezamenlijke optreden van eisers en de heer V.B., is de
bestreden beslissing evenmin wettig verantwoord.
Aan de mogelijkheid van tweede eiseres om, zonder medewerking van eerste eiser en
van de heer V.B., een verlenging van de huur te vragen bij toepassing van de artikelen 13,
eerste lid, en 14, eerste lid, van de Handelshuurwet, kan immers geen afbreuk worden gedaan door een andersluidend contractueel beding, nu deze wettelijke bepalingen van
dwingend recht zijn. Een eventueel andersluidend beding is dan ook niet wettig in de zin
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
De appèlrechters konden dan ook geen rechtsgevolgen toekennen aan een gebeurlijke
overeenkomst tussen de partijen die ertoe strekte afbreuk te doen aan de dwingende bepaling van de handelshuurwet volgens welke de huurder recht heeft op een huurhernieuwing.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, in zoverre zou worden geoordeeld dat uit de overeenkomst van 27 september 1993 wel kan worden afgeleid dat de partijen de "ondeelbaarheid" van de huurovereenkomst zelf hadden bedongen en overeengekomen waren om het
recht op een huurhernieuwing afhankelijk te stellen van het gezamenlijke optreden van de
eisers en de heer V.B., hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis,
van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van de handelszaak, en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in de bestreden beslissing het door de eerste verweerster
aangetekende hoger beroep ontvankelijk en gegrond en verlenen hierbij aan de eerste verweerster o.m. voorbehoud om een bezettingsvergoeding te vorderen, op grond van de volgende overwegingen :
"In besluiten neergelegd ter griffie op 30.11.1998 vordert (de eerste verweerster) haar
akte te verlenen van haar voorbehoud om een bezettingsvergoeding te vorderen vanwege
(de eisers) en wordt eveneens gevorderd om alvorens recht te doen over de verschuldigde
vergoeding een deskundige aan te stellen teneinde de huurwaarde van het pand te ramen.
Er kan akte verleend worden van het voorbehoud, doch de vordering in aanstelling van
een deskundige is in huidige stand van het geding, met name gelet op het louter voorbehoud een vordering te stellen, waardoor deze vordering uiteraard als dusdanig niet gesteld
wordt, voorbarig.
Bovendien is de vordering in aanstelling van een deskundige niet nuttig.
Er moet immers rekening gehouden worden met de betaling van de vergoeding ('huur')
hangende de procedure.
Verder dient erop gewezen te worden dat in hoofde van (de eerste verweerster) minstens sprake is van enige laksheid in verband met deze zaak.
Immers, nadat de opzeg werd gegeven had (de eerste verweerster) ruimschoots de mogelijkheid om minstens, onder voorbehoud van de hangende procedure handelshuurhernieuwing duidelijk en ondubbelzinnig de geldigheid van de door haar gegeven opzeg te
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laten vaststellen en de terbeschikkingstelling van het pand te vorderen.
Hierdoor zou de schade beperkt kunnen worden en (de eerste verweerster) had ook de
verplichting om deze schade te beperken.
Het gaat dan ook niet op (de eisers) ongestoord in het pand te laten en voor deze jarenlange bezetting een schadevergoeding te vorderen" (pp. 9-10 van het bestreden vonnis).
Grieven
De eerste verweerster stelde tijdens de procedure een tegenvordering in tegen de eisers
die er onder meer toe strekte een voorbehoud te horen verlenen voor het vorderen van een
bezettingsvergoeding.
De eerste verweerster stelde hierdoor een daadwerkelijke vordering in, namelijk een
tussenvordering die strekte tot het horen verlenen van een voorbehoud. Hieraan wordt
geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat aldus nog geen eigenlijke bezettingsvergoeding werd gevorderd waaromtrent de appèlrechters opmerken dat "deze vordering uiteraard als dusdanig niet gesteld wordt".
De appèlrechters verlenen akte aan de eerste verweerster met betrekking tot het door
haar gevorderde voorbehoud, doch oordelen anderzijds dat "het (...) niet opgaat om (de eisers) ongestoord in het pand te laten en voor deze jarenlange bezetting een schadevergoeding te vorderen". De appèlrechters verwijzen hierbij naar de schadebeperkingsplicht van
de eerste verweerster en naar de omstandigheid dat "rekening gehouden (moet) worden
met de betaling van de vergoeding ('huur') hangende de procedure".
De bestreden beslissing berust aldus op een tegenstrijdigheid tussen de motieven, minstens tussen de motieven en het beschikkend gedeelte, nu de appèlrechters enerzijds oordelen dat "het niet opgaat" dat eerste verweerster een schadevergoeding zou vorderen
voor de jarenlange bezetting van het pand door de eisers en aldus uitdrukkelijk te kennen
geven dat eerste verweerster geen recht heeft op een bezettingsvergoeding, doch anderzijds wel akte verlenen aan het voorbehoud van eerste verweerster om deze vordering
eventueel later nog in te stellen.
Het toekennen van een vordering die strekt tot het horen verlenen van een voorbehoud
met betrekking tot een bepaalde vordering, veronderstelt dat de rechter geen definitief
standpunt inneemt over de eventuele gegrondheid van deze laatste vordering.
De bestreden beslissing berust dan ook op een tegenstrijdigheid, nu enerzijds wordt geoordeeld dat een vordering met betrekking tot een bezettingsvergoeding ongegrond is,
doch anderzijds akte kan worden verleend van het voorbehoud om deze vordering later
eventueel nog in te stellen.
Deze tegenstrijdigheid tussen de motieven, minstens tussen de motieven en het beschikkend gedeelte moet met een afwezigheid van motieven worden gelijkgesteld, en de appèlrechters omkleden hun beslissing dienvolgens niet regelmatig met redenen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door hun beslissing te baseren op een tegenstrijdigheid tussen de motieven, minstens tussen de motieven en het beschikkend gedeelte, hun
beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 149 van de op 17
februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de
huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van
verval bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief ter kennis van de ver-
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huurder moet brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden voor het eindigen van de lopende huur;
Dat dit lid verder bepaalt dat de kennisgeving op straffe van nietigheid de
voorwaarden moet opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe
huur aan te gaan en de vermelding moet bevatten dat de verhuurder geacht zal
worden met de nieuwe huur in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen de drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde;
Overwegende dat die bepaling, die van dwingend recht is ten voordele van de
verhuurder, de huurder toelaat andere huurvoorwaarden voor te stellen, maar niet
de partijen bij de huur te wijzigen;
Dat derhalve in het geval dat er op de datum van de aanvraag meerdere huurders zijn, de vraag tot huurhernieuwing moet uitgaan van alle huurders;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de in het
eerste onderdeel tevergeefs aangevochten reden de beslissing draagt;
Dat de onderdelen, al waren zij gegrond, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden vonnis, enerzijds, oordeelt dat de eerste verweerster de schade had kunnen beperken en dat het niet opgaat de eisers ongestoord in het pand te laten en voor een jarenlange bezetting een schadevergoeding te vorderen;
Dat die reden betrekking heeft op de bezetting van het goed in het verleden;
Dat het bestreden vonnis, anderzijds, de uitzetting van de eisers beveelt en aan
de eerste verweerster voorbehoud verleent om een bezettingsvergoeding te vorderen;
Dat die beslissingen betrekking hebben voor de bezetting van het goed in de
toekomst;
Dat die redenen niet tegenstrijdig zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Bützler en De Gryse.
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Nr. 247
1° KAMER - 11 april 2003

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER.
ENZ.) - OPZEGGING - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - MEDE-EIGENDOM - ECHTGENOOT VOORWAARDE.
Aan de mogelijkheid om opzegging van de pacht te geven voor de persoonlijke exploitatie
van het pachtgoed door de echtgenoot van de mede-eigenaar, welke laatste ten minste
de onverdeelde helft ervan bezit, wordt geen afbreuk gedaan doordat deze echtgenoot
tevens mede-eigenaar ervan is voor minder dan de helft. (Art. 7, aanhef en 1°, tweede lid
Pachtwet)
(D. T. M. en B.)

ARREST

(A.R. C.00.0422.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 april 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, 1°, tweede lid, van de wet van 4 november 1969, zoals gewijzigd door de
wet van 7 november 1988, zijnde afdeling 3 ("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van boek III, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart in de bestreden beslissing eisers hoger beroep
ongegrond en veroordeelt eiser door bevestiging van de beslissing van de Vrederechter
van 28 januari 1999 het pachtgoed ter vrije beschikking te stellen van de verweerders tegen 30 september 2001, op volgende gronden :
"Indien het pachtgoed in mede-eigendom toebehoort aan verschillende mede-eigenaars
(in casu M. en B.) kan opzegging worden gegeven om dit pachtgoed te laten exploiteren
door een mede-eigenaar of diens 'naaste familieleden' (zijnde M. de echtgenoot van de
mede-eigenaar B.), indien aan één van de twee volgende voorwaarden wordt voldaan: ofwel moet de betrokken mede-eigenaar zijn onverdeeld aandeel hebben verkregen ingevolge erfopvolging of legaat, dit is hier niet van toepassing; ofwel moet het onverdeeld aandeel van de betrokken mede-eigenaar (B.) ten minste de helft van het pachtgoed bedragen
wat hier het geval is. B. bezit 23/26 van het pachtgoed.
Mevrouw B. kan dus geldig opzegging geven in het voordeel van haar echtgenoot de
heer M., zoals gesteld in de opzeggingsbrief.
De bedoeling van artikel 7, 1°, tweede lid van de Pachtwet is te vermijden dat een derde
zou opgenomen worden in 'de groep van de rechthebbenden op eigen ingebruikneming'
ingevolge de schenking of de aankoop van een klein onverdeeld aandeel.
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Er is in de gegeven omstandigheden geen enkele reden om het eerste vonnis wat dit bestreden gedeelte betreft te hervormen".
Grieven
Overeenkomstig artikel 7 van de Pachtwet, vormend afdeling 3 van titel VIII van boek
III van het Burgerlijk Wetboek, kan de verpachter bij het einde van elke pachtperiode een
einde maken aan de pacht indien hij van een ernstige reden doet blijken, waartoe overeenkomstig dit zelfde artikel kan gerekend worden (1°) het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de
exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de door de wet nader genoemde
verwanten.
Overeenkomstig het tweede lid van dit primo, in geval het pachtgoed mede-eigendom
is of wordt van verscheidene personen, kan aan de pachtovereenkomst slechts een einde
worden gemaakt voor de persoonlijke exploitatie ten behoeve van een mede-eigenaar of
de door de wet genoemde verwanten, voor zover de mede-eigenaar ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit of zijn deel heeft verkregen door erfopvolging of legaat.
Op grond van de tekstuele interpretatie van artikel 7, enig lid, 1°, tweede lid, van de
Pachtwet, kan niet worden ontkend dat de term mede-eigenaar in genoemd artikel duidelijk slaat op de mede-eigenaar voor wie de opzegging voor de persoonlijke exploitatie
wordt gedaan en niet op de opzeggende partij ("voor de persoonlijke exploitatie van een
mede-eigenaar ... voor zover die mede-eigenaar").
Indien derhalve opzegging wordt gegeven om een pachtgoed te laten exploiteren door
een mede-eigenaar (in casu de eerste verweerder), moet worden besloten, gelet op de vaststellingen van de rechtbank, dat in onderhavige zaak die mede-eigenaar geen onverdeelde
helft van het pachtgoed bezit, maar slechts 3/26ste.
Eiser voerde dit in conclusies aan.
Het bestreden vonnis kon bijgevolg niet oordelen dat opzegging wettig kan worden gegeven om dit pachtgoed te laten exploiteren door een mede-eigenaar of diens naaste familieleden (de eerste verweerder) wanneer het onverdeeld aandeel van de opzeggende medeeigenaar (de tweede verweerster) ten minste de helft van het pachtgoed bedraagt. Ofschoon de tweede verweerster, zoals uit de vaststelling van de rechtbank blijkt, 23/26ste
van het pachtgoed bezit, dient nochtans slechts rekening te worden gehouden met het aandeel van de mede-eigenaar die tot exploitatie zal overgaan (zijnde de eerste verweerder),
met name 3/26ste.
De rechtbank van eerste aanleg geeft aldus aan artikel 7, 1°, tweede lid, van de Pachtwet een interpretatie die niet wettig is.
Hieruit volgt dat het vonnis artikel 7, enig lid, 1°, tweede lid, van de Pachtwet, zijnde
wet van 4 november 1969, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988, vormende
afdeling 3 "Regels betreffende de pacht in het bijzonder" van boek III, titel VIII, van het
Burgerlijk Wetboek, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 7, aanhef en 1°, tweede lid, van de Pachtwet bepaalt
dat in geval dat het pachtgoed mede-eigendom is of wordt van verscheidene personen, anders dan bij verkrijging door erfopvolging of legaat, aan de pachtovereenkomst slechts een einde kan worden gemaakt voor de persoonlijke exploitatie
ten behoeve van een mede-eigenaar, zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of
aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of van de echtgenoot van de
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen,
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voor zover die mede-eigenaar ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit;
Dat dit artikel aldus toelaat opzegging te geven in het voordeel van de echtgenoot van de hiervoor bedoelde mede-eigenaar;
Overwegende dat aan de mogelijkheid om opzegging te geven in het voordeel
van de echtgenoot van de mede-eigenaar die ten minste de onverdeelde helft van
het pachtgoed bezit, geen afbreuk wordt gedaan doordat deze echtgenoot tevens
mede-eigenaar is van het opgezegde goed voor minder dan de helft;
Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat geen opzegging kan worden
gegeven in het voordeel van een toekomstig exploitant die de echtgenoot is van
een mede-eigenaar die ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit,
omdat die echtgenoot niet tevens mede-eigenaar is die ten minste de helft van het
pachtgoed bezit, faalt naar recht;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
11 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Bützler en Verbist.

Nr. 248
1° KAMER - 11 april 2003

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - BIJZONDER
PLAN VAN AANLEG - HERZIENING - BINDENDE KRACHT - VERORDENENDE KRACHT.
De enkele omstandigheid dat een B.P.A. in herziening wordt gesteld ontneemt het zijn
bindende en verordenende kracht niet. (Artt. 2, §1, tweede en derde lid en 44, vierde lid
Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd
bij decr. 19 dec. 1998)
(STAD TONGEREN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0633.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2, §1, eerste tot derde lid, 10, 14, eerste lid, 2° tot 6°, en tweede lid, 35,
inzonderheid eerste en tiende lid, 2°, 41, eerste lid, 44, vierde en vijfde lid, 63, §1, 5°, van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (zonder rekening te houden met het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening);
- de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende
de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen;
- de artikelen 15, 2°, en 16, 2°, van de wet van 19 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (voor haar opheffing en coördinatie bij het
decreet van 22 oktober 1996);
- artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 tot uitvoering van artikel 63
van de wet van 29 maart 1972 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedenbouw.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming, beveelt, alvorens recht te doen over de door de
verweerders tegen eiseres op grond van artikel 35 van het Stedenbouwdecreet ingestelde
vordering tot betaling van planschadevergoeding, een deskundigenonderzoek met als opdracht betreffende de percelen gelegen te Tongeren, Dijkstraat en Neremweg nabij de
Moerenpoort, advies te dienen nopens het bedrag van de schade door de verweerders geleden ingevolge de inwerkingtreding van het bijzonder plan van aanleg "Slachthuis-Moerenpoort", (...) en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Stedenbouwdecreet, op volgende gronden:
dat planschade kan worden gevorderd wanneer voor de percelen in kwestie ingevolge
de inwerkingtreding van het B.P.A. een bouwverbod voortvloeit dat een einde maakt aan
het gebruik of de normale bestemming van deze percelen; dat er in deze een bindend bijzonder plan van aanleg is, te weten het B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort" goedgekeurd bij
B.V.E. van 10 oktober 1990; dat volgens dit plan de percelen in kwestie gelegen zijn deels
in groene zone en deels in de zone voor wegenis; dat blijkens het afgeleverde negatief stedenbouwkundig attest nr. 2 dit B.P.A. in herziening werd gesteld (goedgekeurd door de
gemeenteraad van 31 oktober 1995); dat evenwel aan de percelen in kwestie opnieuw de
bestemming moet worden gegeven, welke deze hadden de dag vóór de inwerkingtreding
van het plan en dit overeenkomstig artikel 35, zevende lid, van het Stedenbouwdecreet
door een met redenen omkleed besluit van de Vlaamse Regering; dat in het eerste B.P.A.
van 22 april 1954 de eigendommen van de verweerders opgenomen waren in de bouwzone en volgens het Gewestplan van 5 april 1977 de percelen gelegen waren in een woongebied terwijl ingevolge het gewijzigd bijzonder plan van aanleg bouwgrond werd herleid
tot groenzone en zone voor wegenis; dat bijgevolg de kwestieuze gronden van de verweerders door de inwerkingtreding van het B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort" wel degelijk
een wijziging in de juridische bestemming hebben ondergaan; dat eiseres irrelevant doet
gelden dat de verweerders niet aantonen dat voor de inwerkingtreding van het B.P.A. zij
gerechtigd zouden zijn om uit te breiden (artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972); dat immers de overheid bij het afleveren van een vergunning steeds op
grond van haar discretionaire macht het recht heeft om een vergunning te weigeren op
grond van de goede ruimtelijke ordening; dat thans elke bebouwing is uitgesloten terwijl
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voorheen er mogelijkheid tot bouwen was; dat derhalve de verweerders verlies van de
mogelijkheid tot bouwen hebben geleden, welk verlies moet worden vergoed; dat niet
wordt betwist dat de gronden gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg en bouwtechnisch geschikt zijn om bebouwd te worden; dat overigens de gronden, waarvoor stedenbouwkundig attest nr. 2 werd aangevraagd, gedeeltelijk bebouwd waren; dat ook planologisch vóór de inwerkingtreding van het B.P.A. geen bezwaar bestond om te bouwen
aangezien de gronden volgens het gewestplan gelegen waren in het woongebied; dat het
bouwverbod (negatief stedenbouwkundig attest nr. 2) onbetwistbaar uitsluitend voortvloeit uit de wijziging van de bestemming door het B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort"; dat
eiseres dan ook bezwaarlijk kan stellen dat er slechts sprake is van specificatie van het gewestplan; dat enkel ingevolge het B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort" de percelen in kwestie niet meer voor bouwvergunning in aanmerking komen terwijl ze voordien wel in aanmerking kwamen voor een vergunning om te bouwen; dat de verweerders zich niet bevinden in een van de uitzonderingsgevallen, waarin planschade is uitgesloten; dat ingevolge
de bestemmingswijziging door het B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort" op hun percelen
geen bebouwing meer is toegelaten.
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Het in herziening gestelde B.P.A. "Slachthuis-Moerenpoort" blijft weliswaar gelden
totdat het door een ander plan kan worden vervangen na een herziening. Het door de gemeenteraad van Tongeren op 31 oktober 1959 goedgekeurde herzieningsbesluit heeft echter toch bepaalde gevolgen ten aanzien van het in herziening gestelde plan en de percelen
van de verweerders. Namelijk een bouwaanvraag of een stedenbouwkundig attest nr. 2
kunnen negatief worden beantwoord alhoewel de ontworpen bouwwerken overeenstemmen met het B.P.A., om reden dat deze voorgestelde bouwwerken onverenigbaar zijn met
de ontworpen wijzigingen van het nieuwe plan en met het toekomstige stedenbouwkundig
beleid (schending van de artikelen 2, §1, eerste tot derde lid, 41, eerste lid, 44, vierde en
vijfde lid, van het decreet van 22 oktober 1996). Dientengevolge heeft het BPA "Slachthuis-Moerenpoort" voor de percelen van de verweerders zijn verordenende en dwingende
kracht op dit punt verloren en is het bouwverbod ten opzichte van de percelen van de verweerders niet het gevolg van een plan dat bindende kracht heeft.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte heeft beslist dat eiseres gehouden
was tot vergoeding van de door de verweerders gevorderde planschade (schending van de
artikelen 2, §1, eerste en derde lid, 14, tweede lid, 35, eerste lid, 41, eerste lid, 44, vierde
en vijfde lid, van het decreet van 22 oktober 1996).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2, §1, tweede en derde lid, van het gecoördineerd decreet van het Vlaams parlement van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening, alle voorschriften van de plannen van aanleg dezelfde bindende kracht hebben, ongeacht of zij grafisch zijn voorgesteld of niet; dat de
plannen verordenende kracht hebben en blijven gelden totdat zij door andere
plannen kunnen worden vervangen na een herziening;
Dat, krachtens artikel 44, vierde lid, van hetzelfde decreet, de gemachtigde
ambtenaar een bouwvergunning kan schorsen wanneer hij van oordeel is dat de
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overeenkomstig de bouwvergunning of het bijhorende dossier geplande werken,
handelingen of wijzigingen een goede ruimtelijke ordening in gevaar kunnen
brengen, zodra de Vlaamse regering heeft besloten tot de herziening van het bijzonder plan van aanleg;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat wanneer een bijzonder
plan van aanleg in herziening is gesteld, dit plan zijn bindende en verordenende
kracht verliest faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 249
1° KAMER - 11 april 2003

1º VERHAAL OP DE RECHTER - VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING MEMORIE VAN ANTWOORD - TERMIJNEN.
2º VERHAAL OP DE RECHTER - BEDROG OF LIST - BEGRIP - ALGEMEEN.
3º VERHAAL OP DE RECHTER - BEDROG OF LIST - BEGRIP - VERKEERDE
BEOORDELINGEN IN FEITE OF IN RECHTE.
1º Uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 1144 en 1145 Ger.W. volgt dat
het de wil is van de wetgever dat de termijnen in de rechtspleging van verhaal op de
rechter strikt zouden worden nageleefd opdat aan de verstoring van de openbare orde zo
snel mogelijk een einde zou worden gesteld, zodat de termijn, binnen dewelke de rechter
op wie verhaal wordt genomen een memorie van antwoord kan indienen, op straffe van
verval is voorgeschreven. (Artt. 860, 1144 en 1145 Ger.W.)
2º Bedrog of list dat verhaal op de rechter wettigt, veronderstelt dat de dader zijn toevlucht
neemt tot kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te
bevoordelen of te benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen 1 2. (Art. 1140
Ger.W.)
3º Verkeerde beoordelingen in feite of in rechte door de rechter kunnen weliswaar
aanleiding geven tot een rechtsmiddel maar leveren geen bedrog of list op in de zin van
artikel 1140 Ger.W. (Art. 1140 Ger.W.)
(D. T. L. e.a.)

1 Cass., 27 juni 1977, A.C. 1977, 1116.
2 Cass., 27 maart 1998, A.R. C.97.0413.F, nr. 176.
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ARREST

(A.R. C.02.0612.N)

I. Geding in cassatie
Op 13 december 2002 heeft verzoeker een verzoekschrift ter griffie ingediend,
waarin hij verklaart een verhaal op de rechter uit te oefenen op grond van artikel
1140, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechters op wie verhaal is genomen, hebben een memorie van antwoord
neergelegd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing die de grond vormt voor het verhaal op de rechter
De verweersters, rechters zetelend in de Correctionele Rechtbank te ..., kamer
5C, hebben op 28 november 2002 een vonnis gewezen in de zaak, die onder het
nr. 4295 ingeschreven was op de algemene rol van die rechtbank en hebben op
dezelfde datum een vonnis gewezen in de zaak, die onder het nr. 4296 ingeschreven was op de algemene rol van die rechtbank.
III. Beslissing van het Hof
1. Memorie van antwoord
Overwegende dat, krachtens artikel 1144 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechter op wie verhaal wordt genomen binnen vijftien dagen na de betekening
een memorie van antwoord ter griffie kan indienen;
Overwegende dat artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven zijn op straffe van
verval maar dat de andere termijnen slechts dan op straffe van verval bepaald
worden wanneer de wet het voorschrijft;
Overwegende dat artikel 1145 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen de eerste voorzitter een verslaggever benoemt;
Dat uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 1144 en 1145 van
het Gerechtelijk Wetboek die erop wijzen dat het de wil is van de wetgever dat
de termijnen strikt zouden worden nageleefd zodat aan de verstoring van de
openbare orde zo snel mogelijk een einde zou worden gesteld, blijkt dat de termijn van artikel 1144 op straffe van verval is voorgeschreven;
Overwegende dat de memorie van antwoord neergelegd is op 20 december
2002, dit is buiten de termijn van vijftien dagen na de betekening;
Dat de verweerders geen aanvraag tot verlenging van de termijn hebben ingediend;
Dat het Hof geen acht slaat op de memorie van antwoord die een aanvraag tot
schadevergoeding inhoudt;
2. De grieven
Overwegende dat het bedrog of de list, bedoeld in artikel 1140, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek, veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot kunst-
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grepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen;
Dat beweerde verkeerde beoordelingen in feite of in rechte door de rechter
weliswaar aanleiding kunnen geven tot een rechtsmiddel maar geen bedrog of
list opleveren in de zin van vermeld artikel 1140;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt verzoeker in de kosten, behalve die van de memorie van antwoord
die ten laste blijven van de verweersters.
11 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Wouters.

Nr. 250
3° KAMER - 14 april 2003

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- DUUR - STAAT EN PROVINCIE - WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - BUITENCONTRACTUELE
AANSPRAKELIJKHEID - VIJFJARIGE TERMIJN.
De verjaringstermijn van 5 jaar geldt in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van
de Staat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen1. (Art. 1, eerste lid, a Wet 6
feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provinciën; art. 100, eerste lid, 1° K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
(Belgische Staat - Minister van Binnenlandse Zaken T. Stad Harelbeke)

ARREST

(A.R. C.00.0167.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 6 maart 2003 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
1 Zie: Cass., 31 maart 1955, A.C. 1955, 656, Pas. 1955, I, 848, R.J.D.A. 1955, 225 met conclusie van
procureur-generaal R. HAYOIT DE TERMICOURT, noot H. MATTON; Anders Cass., 24 mei 1860, Pas. 1860,
234, met conclusie van advocaat-generaal CLOQUETTE; Cass., 21 april 1994, A.R. C.93.0329.F, A.C.
1994, nr. 190; Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.94.0186.N, A.C. 1995, nr. 469; Cass., 10 okt. 1996, A.C.
1996, nr. 372.
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Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, waaronder artikel 1 van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten bate van de Staat
en van de Provinciën;
- de artikelen 68 en 100, bijzonder lid 1, van het koninklijk besluit van 10 december
1868 houdende het algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters verklaren de vordering tot terugbetaling van verweerster tegen eiser
gegrond en verwerpen het middel van verjaring dat eiser had geput uit artikel 100, lid 1,
1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, inzake de bijdragen voor dienstjaren vóór 1987, op grond van de volgende motieven :
"(Verweerster) betwist de ingeroepen verjaring. Zij werpt op dat de vorderingen tot
schadevergoeding gesteund op artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet
behoren tot het soort schuldvorderingen door de wetgever bedoeld in de wet van 15 mei
1846 of de wet van 6 februari 1970, waarvan het artikel 1 het artikel 100 vormt van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991.
Zij verwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 15 mei 1996 in deze materie, waarin
uitdrukkelijk wordt aanvaard dat de verjaringstermijn van vijf jaar voor vorderingen tot
schadevergoeding voor een nadeel te wijten aan een schuld, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid (de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), terwijl dezelfde
vordering aan de dertigjarige verjaring is onderworpen wanneer zij gericht is tegen een
private persoon, ongrondwettelijk is.
Alhier grondt (verweerster) haar aanspraken op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald de onrechtmatige daad welke bestaat uit het uitvaardigen en uitvoeren
van een ministerieel besluit in strijd met de wet.
Het door (eiser) ingeroepen artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
bedoelt niet schuldvorderingen gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, zodat het middel van de verjaring onjuist wordt ingeroepen". (bestreden arrest,
blz. 3)
Grieven
Krachtens artikel 1, lid 1, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans artikel
100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde
overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan. Aan deze regel zijn onderworpen alle schuldvorderingen voor de betaling waarvan de belanghebbende, om de
betaling van de vordering te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening dient over de leggen, andere dan die welke voor de Staat een vaste uitgave uitmaken. Uit de bepalingen
van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de
Rijkscomptabiliteit, in het bijzonder de artikelen 68 en 100, volgt dat de vordering tot te-
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ruggave van bijdragen geïnd op grond van een onwettig ministerieel besluit, geen vaste
uitgave is in de zin van het koninklijk besluit van 10 december 1868. Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling onttrekt de schuldvordering tot terugbetaling van bijdragen
geïnd op grond van een onwettig gehouden ministerieel besluit, aan de toepassing van genoemd artikel 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat het door eiser ingeroepen artikel
100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 niet van toepassing is op de
voorliggende schuldvordering gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en dienvolgens het door eiser ingeroepen middel van de verjaring te verwerpen,
artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en de artikelen 68 en 100
van het koninklijk besluit van 10 december 1868 miskennen (schending van alle in het
middel opgegeven bepalingen), minstens hun beslissing niet naar recht verantwoorden nu
zij niet vaststellen dat er voor de betrokken schuldvordering een vrijstelling zou zijn bepaald waardoor zij niet moet voldoen aan de verplichting voorgeschreven in artikel 100
van het koninklijk besluit van 10 december 1868 om een aangifte, staat of rekening over
te leggen (schending van alle in het middel opgegeven bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Het middel zelf
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepalen
dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging
niet is geschied binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;
Overwegende dat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, die verjaringstermijn van vijf jaar in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de
Staat geldt;
Overwegende dat uit de niet bekritiseerde reden van het arrest blijkt dat verweerster haar aanspraken grondt op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
meer bepaald de onrechtmatige daad die bestaat uit het uitvaardigen en uitvoeren
van een ministerieel besluit in strijd met de wet;
Dat het niet bestreden tussenarrest van 27 juni 1997 vaststelt dat de vordering
van verweerster strekte tot het terugstorten door eiser van de afgenomen bijdragen voor kosten van brandveiligheid;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat vorderingen gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet onder de toepassing van artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 vallen, dit artikel schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de verjaring
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van de vordering ten aanzien van eiser en deze vordering toekent;
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.
14 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en van Eeckhoutte.

Nr. 251
3° KAMER - 14 april 2003

1º WERKLOOSHEID — ALGEMEEN - INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ONDERNEMING OVEREENKOMST - BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMING - GOEDKEURING DOOR VLAAMSE DIENST
VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING - BESLISSINGSVRIJHEID - AARD VAN
BEVOEGDHEID - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - MOTIVERINGSPLICHT.
2º WERKLOOSHEID — ALGEMEEN - INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ONDERNEMING OVEREENKOMST - BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMING - GOEDKEURING DOOR VLAAMSE DIENST
VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING - BESLISSINGSVRIJHEID - ADMINISTRATIEVE
BESLISSING - MOTIVERINGSPLICHT - ARBEIDSRECHTBANK - FEITENRECHTER - BEVOEGDHEID.
1º Bij het nemen van een beslissing in het kader van een gebonden bevoegdheid kan het
bestuur ermee volstaan de feitelijke gegevens en wetsartikelen aan te geven op grond
waarvan het verplicht was een beslissing te nemen. (Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen)
2° De feitenrechter oordeelt of de motivering van de administratieve beslissing afdoende is;
hij mag evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet
schenden. (Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht en art.
121 Besluit 21 dec. 1988 – Vlaamse Executieve houdende organisatie van de
arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding)
(G. T. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

ARREST

(A.R. S.00.0116.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, enig lid, 2°, 80, 120 en 121, inzonderheid het tweede lid van het Besluit
van 21 december 1988 van de Vlaamse Executieve houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (artikel 121, eerste lid, vóór zijn wijziging bij
besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999);
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het behoorlijk bestuur, meer bepaald van het zorgvuldigheidsbeginsel;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 2 en 4 van het Decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;
- de artikelen 2 en 4 van het Decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van de
bevoegdheden van de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof wijst in de bestreden beslissing eisers oorspronkelijke vordering tot het
bekomen van een schadevergoeding lasten verweerder wegens onrechtmatige beëindiging
van de overeenkomst tot beroepsopleiding af, op volgende gronden
"1. Op 13 december 1993 werd er tussen (eiser) en de firma X (...) een overeenkomst
voor beroepsopleiding in een onderneming afgesloten voor de periode van 13 december
1993 tot en met 12 juni 1994 (26 weken).
(...)
2. Op 27 april 1994 wordt in uitvoering van artikel 2d van de overeenkomst kennis gegeven van de stopzetting van de individuele beroepsopleiding in een onderneming.
Als eventuele reden van stopzetting vult de werkgever in :
'Stopzetting zaak om medische redenen
Cursist is technisch onvoldoende bekwaam
Zo de opleiding werd beëindigd, werd betrokkene in dienst genomen met een overeenkomst voor onbepaalde duur? Neen.'
Het advies van de Dienst luidde als volgt :
'In onderling overleg: stopzetting der opleiding. Stopzetting zaak om medische redenen.
De overnemer is niet bereid om de cursist mee over te nemen. De cursist is technisch
onvoldoende bekwaam voor dit beroep.'
(...)
3. (...)
Op 6 mei 1994 schrijft de Christelijke Centrale van de Houtbewerkers en Bouwvakarbeiders, Beroepsverbond Limburg de V.D.A.B. te Hasselt aan met de vraag of de stopzetting met goedkeuring van de V.D.A.B. is gebeurd.
(...)
7. Op 20 juli 1994 beantwoordt X, directeur van de V.D.A.B. te Hasselt het schrijven
van 6 mei 1994 en bevestigt het telefonisch antwoord dat hij de stopzetting van de individuele beroepsopleiding op 27 april 1994 heeft goedgekeurd op basis van artikel 4b.1 van
de overeenkomst voor beroepsopleiding gezien de verklaring van de werkgever dat hij
zijn activiteit diende stop te zetten om medische redenen (...).
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(...)
14. De betwisting in hoger beroep betreft derhalve een vordering tot schadevergoeding
met als rechtsgrond de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze schadevergoeding wordt evenwel gevorderd van de V.D.A.B. (en niet ten opzichte van de werkgever) bij de beëindiging van de overeenkomst voor beroepsopleiding in
een onderneming (wettelijk referentiekader: de artikelen 120 tot 129 van het Besluit van
21 december 1988 van de Vlaamse Executieve houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding).
(...)
16. Niet betwist kan worden dat tussen partijen een overeenkomst voor beroepsopleiding in de onderneming van de firma X te Peer werd gesloten op 13 december 1993 voor
een periode van 26 weken om te eindigen op 12 juni 1994.
De reden van de stopzetting van de overeenkomst voor beroepsopleiding op 27 april
1994 is volgens het F-2 formulier tweeledig :
1. de stopzetting van de zaak om medische redenen (van X;
2. de cursist is technisch onvoldoende bekwaam.
(...)
18. (...)
Volgens (eiser) is alleen (verweerder) verantwoordelijk voor de beëindiging van de
overeenkomst voor beroepsopleiding. De fout van (verweerder) zou erin bestaan dat de
overeenkomst voor beroepsopleiding op een onwettelijke wijze werd stopgezet en dat
(verweerder) de (...) algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet zou hebben nageleefd.
19. De tekst van artikel 121 van het Besluit van 21 december 1988 en artikel 4.b. van
de overeenkomst zijn duidelijk :
'De Dienst beslist als enige over de beëindiging of de voortzetting van de beroepsopleiding' en 'de beroepsopleiding eindigt voor het verstrijken van de termijn, in geval van beslissing van de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst...'
Hieruit kan afgeleid worden dat (verweerder) niet over een discretionaire maar wel over
een doelgebonden bevoegdheid beschikt.
De (Vlaamse) wetgever heeft terzake aan (verweerder) geen beoordelingsmarge gelaten
om te beslissen welke maatregel het best beantwoordt aan de door de wetgever beoogde
doelstelling.
Bij een doelgebonden bevoegdheid kan het voor het bestuur volstaan te handelen volgens de wetsbepalingen en de feitelijke gegevens te omschrijven, hetgeen in casu door
(verweerder) is gebeurd. Er kan (verweerder) derhalve geen willekeur verweten worden.
De geciteerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals de zorgvuldigheidsnorm en de motiveringsplicht werden door (verweerder) niet miskend.
De dwingende voorschriften van de wet van 29 juli 1991 (...) die de controle op de werkelijk doorgevoerde afweging vergemakkelijkt en bepaalt dat de motivering moet aangeven hoe de feiten en gegevens van het dossier tot de beslissing hebben geleid werden in
casu evenmin miskend.
De wet stelt dat de motivering afdoende, pertinent en draagkrachtig moet zijn, zoals artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt: 'De bestuurshandelingen van de besturen moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.' De wettelijke motieven, waarop de beslissing
steunt, moeten uit het dossier blijken; (verweerder) heeft ten deze voldaan aan zijn motiveringsplicht' (arrest p. 19 e.v.).
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Grieven
De bij artikel 4 van het Decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling omschreven bevoegdheden van de genoemde Dienst
werden verruimd tot de beroepsopleiding bij artikel 4 van het Decreet van dezelfde datum
houdende uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Overeenkomstig artikel 80 van het Besluit van de Vlaamse executieve van 21 december
1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, dient
onder beroepsopleiding verstaan te worden elke maatregel die tot doel heeft iemand beroepsbekwaamheid te verstrekken om arbeid in loondienst te verrichten.
Overeenkomstig artikel 120 van hetzelfde besluit wordt onder opleiding in een onderneming verstaan de beroepsopleiding zoals bepaald in artikel 80, wanneer zij verstrekt
wordt in een onderneming of in een vereniging zonder winstoogmerk. Verweerder beslist
overeenkomstig artikel 121, eerste lid, van het genoemde besluit of een uitkeringsgerechtigde werkloze, een niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende of een bestaansminimumtrekker een opleiding in een onderneming kunnen genieten.
Het arbeidshof stelde vast dat eiser dergelijke individuele beroepsopleiding volgde in
de onderneming X .
Verweerder beslist overeenkomstig artikel 121, tweede lid, van het genoemde besluit
als enige over de beëindiging of de voortzetting van de opleiding.
Verweerder beschikt aldus, bij ontstentenis van nadere omschrijving van de feitelijke
voorwaarden waaronder tot de beëindiging van de opleiding mag worden beslist, over een
discretionaire bevoegdheid om over de stopzetting of de voortzetting van de opleiding te
beslissen.
Verweerder is aldus weliswaar gebonden in de keuze van de aard van de te treffen beslissing, met name het beëindigen of het voortzetten van de beroepsopleiding, doch beschikt binnen deze alternatieven over de vrijheid om de beslissing te treffen die gelet op
de individuele gegevens van het dossier, passend is.
Het arbeidshof vermocht dienvolgens niet wettig te oordelen dat verweerder terzake
over een doelgebonden bevoegdheid beschikt.
Zoals door eiser aangevoerd in conclusie (p. 11 en 12), moet in dergelijke gevallen verweerder zijn beslissing, zijnde een bestuurshandeling, overeenkomstig artikel 2 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, uitdrukkelijk motiveren, dat wil zeggen dat, overeenkomstig artikel 3 van deze wet,
de motivering de juridische en feitelijke overwegingen in de akte moet vermelden die aan
de beslissing ten grondslag liggen en deze overwegingen afdoende moeten zijn.
Zoals door eiser in conclusie aangevoerd (p. 6 e.v.) beschikt de overheid die over een
beslissingsvrijheid beschikt, niet over een arbitraire of willekeurige macht, doch moet zij
handelen volgens de beginselen van behoorlijk bestuur en moet zij met name het zorgvuldigheidsbeginsel in acht nemen dat inhoudt dat bij de voorbereiding en bij het nemen van
een overheidsbesluit alle relevante factoren en omstandigheden afgewogen worden.
Eiser voerde in dat verband aan dat verweerder een beslissing had getroffen op grond
van een gebrekkig onderzoek, en stelde meer bepaald :
"De formele zorgvuldigheid heeft betrekking op de procedure die is gevolgd bij het tot
stand komen en het uitvoeren van een besluit welke procedure behoorlijk en correct dient
te zijn.
Om dit aspect te onderzoeken verzoekt (eiser), overeenkomstig artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het arbeidshof zou bevelen dat (verweerder) het administratief
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dossier bij het dossier van rechtspleging zou voegen.
Op basis van de tot op heden gekende elementen zal dit administratief dossier vermoedelijk enkel het formulier F2 en de beslissing bevatten. Indien dit werkelijk zo zou zijn
dient inherent vastgesteld dat (verweerder) de beslissing zonder verder onderzoek enkel
op basis van de verklaringen van Vandael heeft genomen.
Vermits er geen procedure van onderzoek werd gevoerd werd niet voldaan aan de formele zorgvuldigheidsplicht (...)' (appèlconclusie p.9, punt 2,a,1).
Eiser stelde voorts :
"De materiële zorgvuldigheid heeft betrekking op de behoorlijke en correcte inhoud en
betekenis van een besluit.
(...)
De bevoegde overheid moet, om op een regelmatige wijze een beslissing te nemen, volledig ingelicht zijn over de belangrijke gegevens welke die beslissing kunnen beïnvloeden.
Uit de gegevens waar (eiser) over beschikt blijkt dat de V.D.A.B. van enkele essentiële
zaken niet op de hoogte was.
- Uit de besluiten van (verweerder) blijkt dat de beslissing tot stopzetting werd genomen louter op basis van de verklaring van de werkgever dat hij zijn zaak om medische redenen stopzette (...).
De V.D.A.B. was er niet van op de hoogte dat X zijn werkzaamheden pas op 30 september 1994 (vijf maanden later!) heeft stopgezet én dat pas op 3 oktober 1994 zijn inschrijving in het handelsregister werd doorgehaald.
Om in casu objectief te kunnen oordelen had (verweerder) minstens over deze informatie moeten beschikken. (Verweerder) heeft X echter enkel en alleen op zijn woord geloofd
zonder terzake verder onderzoek te doen.(...)
- (Verweerder) stelt dat (eiser) onvoldoende technisch bekwaam was om de beroepsopleiding verder te zetten.
(Eiser) merkt op dat de technische (on)bekwaamheid moet worden beoordeeld in functie van de stand van zaken van de beroepsopleiding en de perspectieven die de voortzetting van de beroepsopleiding bood.
(Eiser) ontkent formeel dat hij technisch onbekwaam was. (Verweerder) bewijst niet
dat (hij) terzake over relevante informatie beschikte, laat staan dat (hij) bewijst dat (eiser)
technisch onbekwaam was.
Om objectief te kunnen oordelen had (verweerder) terzake verder onderzoek moeten
verrichten. (...)
(...)
(Verweerder) kon in casu geen objectieve beslissing nemen omdat (hij) niet op de
hoogte was van de feitelijke elementen van het dossier. (H)ij heeft de verklaringen van de
werkgever onvoorwaardelijk geloofd. De beslissing is hierdoor inherent onregelmatig omdat het administratief dossier op het moment van de beoordeling onvolledig was (...).
(Verweerder) heeft niet voldaan aan (zijn) materiële zorgvuldigheidsplicht" (conclusie
p.9-10 en 11).
Eiser voerde aldus op omstandige wijze aan waarom de door verweerder getroffen beslissing strijdig was met de beginselen van behoorlijk bestuur.
Het arbeidshof kon zich niet beperken tot de vaststelling zonder nadere precisering, dat
de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals de zorgvuldigheidsnorm, en de motiveringsverplichting werden nageleefd. Deze beoordeling werd bovendien doorgevoerd in het
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licht van de onterechte beslissing dat verweerder slechts over een doelgebonden bevoegdheid beschikte.
Hieruit volgt dat het arbeidshof, dat geen antwoord verstrekt op de precieze aanvoeringen van eiser, zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet), minstens zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen en algemene
rechtsbeginselen, artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet uitgezonderd).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de motieven waarop de beslissing steunt uit het dossier blijken en oordelen dat verweerder "ten deze voldaan heeft aan zijn motiveringsplicht" en dat "aan verweerder geen willekeur kan
worden verweten"; dat zij aldus het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre het de schending aanvoert van artikel 149 van de
Grondwet feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de bestuurshandelingen
van bepaalde besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd; dat krachtens
artikel 3 van diezelfde wet, de opgelegde motivering in de akte de juridische en
feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en afdoende moet zijn;
Overwegende dat het bestuur bij het nemen van een beslissing in het kader van
een gebonden bevoegdheid er mee kan volstaan de feitelijke gegevens en de
wetsartikelen aan te geven op grond waarvan het verplicht was om een beslissing
te nemen;
Overwegende dat, krachtens artikel 121 van het Besluit van 21 december 1988
van de Vlaamse Executieve houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling
en de beroepsopleiding, de Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
beslist of een uitkeringsgerechtigde werkloze een opleiding in een onderneming
kan genieten en over de beëindiging of voortzetting van deze opleiding;
Dat het aan de feitenrechter staat te oordelen of de motivering afdoende is; dat
hij daarbij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid
niet mag schenden;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de appèlrechters vaststellen dat verweerder de stopzetting van de individuele beroepsopleiding van eiser heeft goedgekeurd op grond van "de verklaring van de werkgever dat hij zijn
activiteit diende stop te zetten om medische redenen" en dat de wettelijke motieven waarop de beslissing steunt uit het dossier blijken;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat uit artikel 121 van het voornoemde besluit kan afgeleid worden "dat verweerder niet over een discretionaire
maar wel over een doelgebonden bevoegdheid beschikt" en dat bij een doelgebonden bevoegdheid het bestuur, geplaatst voor een bepaalde feitelijke toestand,
namelijk de stopzetting door de werkgever van zijn activiteit, de beroepsopleiding inbegrepen, kan volstaan te handelen volgens de wetsbepalingen en met de
feitelijke gegevens te omschrijven, hetgeen te dezen naar hun oordeel door ver-
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weerder is gedaan;
Dat zij hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Tegenstrijdige conclusie1 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca1 Het O.M. concludeerde tot de vernietiging op grond van de tweede grief geformuleerd door eiser
die als volgt kan worden samengevat: het bestreden arrest vermocht niet wettig te oordelen dat
verweerder slechts over een doelgebonden bevoegdheid beschikte. Eiser stelt dat verweerder een
discretionaire bevoegdheid uitoefent bij het beslissen over de stopzetting of voortzetting van de
opleiding, wat hem ertoe verplicht om bij het nemen van die beslissing alle relevante factoren en
omstandigheden af te wegen. Door niet na te gaan of de beslissing met inachtneming van al die
factoren was getroffen en uitgaande van een verkeerd uitgangspunt te stellen dat aan de
motiveringsvereiste was voldaan, zou het arrest benevens de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, tevens de wettelijke bepalingen inzake de motivering van bestuurshandelingen evenals de
bepalingen inzake de beslissingsmacht van verweerder tot stopzetting van de opleiding hebben
geschonden.
Wat dit punt betreft was het O.M. van oordeel dat, het middel gegrond is. Indien de V.D.A.B.
oordeelt over de beëindiging van een beroepsopleiding, dan oefent deze dienst niet een gebonden
bevoegdheid uit, maar beschikt ze over een discretionaire bevoegdheid. Indien het bestuur verplicht
is een bepaalde beslissing in te nemen -zowel qua voorwerp als qua inhoud- wanneer het zich voor
een bepaalde feitelijke toestand geplaatst ziet, dan heeft het bestuur een gebonden bevoegdheid. In
een dergelijk geval bepaalt de wet uiterst nauwkeurig alle elementen die de toegekende bevoegdheid
in werking brengen en schrijft ze in detail voor hoe deze bevoegdheden zullen uitgeoefend worden
(A. VAN MENSEL e.a., De administratieve rechtshandeling. Een proeve, Gent, Mys en Breesch, 1997,
p. 71, nr. 189). In casu schrijft de reglementering echter niet voor welke omstandigheden de
V.D.A.B. de mogelijkheid geven om de overeenkomst van beroepsopleiding te beëindigen. De
V.D.A.B. beschikt terzake klaarblijkelijk over een discretionaire bevoegdheid omdat deze dienst
afhankelijk van de omstandigheden vrij kan oordelen of hij gebruik maakt van de mogelijkheid om
de overeenkomst te beëindigen. In de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid mag de
overheid niet willekeurig handelen. De discretionaire bevoegdheid wordt immers steeds verleend met
de opdracht deze bevoegdheid aan te wenden in het algemeen belang. De discretionaire bevoegdheid
is doelgebonden en heeft de redelijkheid als grens (I. O PDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het
stilzitten van het bestuur, Brugge, Die Keure, 1992, p. 18-19, nr. 41). De overheid moet in
redelijkheid tot belangenafweging zijn gekomen en de door haar genomen maatregel hebben kunnen
kiezen. De rechter behoudt zijn controle, zij het dat deze beperkt is tot een rechtmatigheidscontrole.
De hoven en rechtbanken moeten nagaan of de overheid bij de uitoefening van haar appreciatierecht
zich heeft gesteund op rechtens aanvaardbare motieven, die berusten op juiste gegevens en
maatstaven en die de uitgebrachte beoordeling in de redelijkheid kunnen dragen (A. VAN MENSEL e.a.,
o.c., p. 72, nr. 191; R.v.St., 31 mei 1995, nr. 53.469).
Het bestreden arrest stelt zich op het standpunt dat verweerder niet over een discretionaire
bevoegdheid, maar wel over een doelgebonden bevoegdheid beschikte. Dit uitgangspunt is volgens
het O.M. niet correct, en heeft ook zijn invloed op het oordeel van de appèlrechters dat in casu de
motiveringsplicht niet werd miskend. Het arrest oordeelt "dat de wettelijke motieven waarop de
beslissing steunt, uit het dossier moeten blijken". Vermits aan deze voorwaarde voldaan is, zou
verweerder voldaan hebben aan de formele motiveringsplicht. Het Arbeidshof gaat echter voorbij aan
het feit dat verweerder zijn beslissing om de beroepsopleiding te beëindigen moet nemen op basis
van een draagkrachtige motivering en na afweging van de feiten en van de in het geding zijnde
belangen. In casu kan van deze beslissing niet worden gezegd dat ze afdoende is gemotiveerd,
hoewel dit door artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 is vereist. Er blijkt niet uit de beslissing dat het
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ten: mrs. Bützler en Simont.

Nr. 252
3° KAMER - 14 april 2003

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - GERECHTIGDEN STOPZETTING VAN GENOT VAN UITKERINGEN - PENSIOENREGELING - BEREIKEN VAN
PENSIOENLEEFTIJD - DRAAGWIJDTE.
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - VROUWELIJKE
GERECHTIGDE - WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD - STOPZETTING VAN GENOT VAN UITKERINGEN GEEN AANVRAAG TOT PENSIOEN - PENSIOENLEEFTIJD IN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELING DRAAGWIJDTE.
1º In de pensioenregeling is het bereiken van de pensioenleeftijd een voorwaarde om recht
te hebben op een niet vervroegd rustpensioen. (Art. 26 K.B. 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de
zelfstandigen zoals gewijzigd bij art. 22 K.B. 30 jan. 1997; art. 3, §1 en 16, eerste lid K.B.
30 jan. 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen)
2º Aan de vrouwen, zoals aan de mannen wordt de mogelijkheid verschaft
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te genieten tot wanneer zij de leeftijd bereiken die
vereist is om recht te hebben op een niet vervroegd pensioen, zijnde voor mannen, de
leeftijd van 65 jaar, en voor vrouwen, gedurende de overgangsperiode van 1 juli 1997 tot
1 december 2008 de pensioenleeftijd van 61 jaar wanneer het rustpensioen
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1
december 1999 ingaat; de omstandigheid dat een vrouwelijke zelfstandige bij het
bereiken in die periode van 61 jaar nog geen pensioen heeft aangevraagd en wiens
rustpensioen dientegevolge nog niet daadwerkelijk is ingegaan, heeft niet tot gevolg dat
zij gerechtigd blijft op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (Art. 16, eerste lid K.B. 30 jan.
1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen; art. 26 K.B. 20 juli 1971
houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, zoals gewijzigd bij
art. 22 K.B. 30 jan. 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen)
(C. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.01.0187.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 september 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
bestuur is overgegaan tot een afweging van feiten en belangen en dat de motivering draagkrachtig is
(zo ging het bestuur de juistheid van de motieven niet na). De appèlrechters schenden dan ook het
artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen nu zij het afdoende karakter van de motivering beoordelen vanuit de foutieve
veronderstelling dat de V.D.A.B. in casu over een gebonden bevoegdheid beschikte.
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Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 26 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, zoals gewijzigd
bij artikel 22 van het hierna vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1997;
- de artikelen 3, §1, en 16, eerste lid, in het bijzonder 1°, van het koninklijk besluit van
30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3,
§1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie (lees: Europese Economische en Monetaire Unie).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van de eerste rechter, waarbij het verzoek
van eiseres tot vernietiging van de beslissing van verweerder van 22 september 1999 (beslissing waarbij besloten werd dat eiseres wegens het bereiken van de pensioenleeftijd
geen ziekteuitkering meer kan genieten) werd verworpen, op volgende gronden :
"(Eiseres), geboren op 10 oktober 1938, genoot ziektevergoedingen sinds 21 juli 1994
in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 (...) en bereikte op 10 oktober
1999 de leeftijd van 61 jaar, zijnde voor haar de wettelijke pensioenleeftijd.
Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen,
worden de uitkeringen niet meer betaald vanaf de eerste van de maand volgend op die tijdens welke de gerechtigde de pensioenleeftijd bereikt heeft, zoals bepaald in de artikelen
3, §1, en 16 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 6 maart 1997).
Sinds de pensioenhervormingen van 1997 wordt voor de vrouwen de pensioenleeftijd
stelselmatig opgetrokken van 60 naar 65 jaar. Gedurende een overgangsperiode van 1997
tot 2009 zal de pensioenleeftijd voor vrouwen stilaan op 65 gebracht worden net zoals
voor de mannen.
Ook de vrouw kan nog steeds vanaf 60 jaar met pensioen gaan, maar nu spreekt men
ook voor haar van een vervroegd pensioen, met de vermindering wegens vervroeging tot
gevolg. Logischerwijze zal de arbeidsongeschikte zelfstandige, erkend volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, zijn vergoedingen blijven ontvangen tot
aan zijn pensioen.
Overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 gaat het
rustpensioen in vanaf de eerste van de maand die volgt op deze waarin de aanvrager de
pensioenleeftijd bereikt. Deze pensioenleeftijd is 65 jaar maar wordt voor wat de vrouwen
betreft, gebracht op :
- 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat ten
vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 1999;
- 62 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat ten
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vroegste op 1 januari 2000 en ten laatste op 1 december 2002.
Naar aanleiding van de vervroegde pensioenaanvragen bij vrouwen vertrok het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen van de geboortedatum om de pensioenleeftijd te bepalen en het verminderingspercentage vast te leggen. Volgens bepaalde
rechthebbenden moest hiervoor de leeftijd op datum van de ingang van het pensioen in
aanmerking genomen worden.
Dit had ook zijn gevolgen met betrekking tot het recht op ziekte- en invaliditeitsverzekeringen en meer bepaald het tijdstip van stopzetting.
Om dit interpretatieprobleem op te lossen heeft de bevoegde minister in genoemde omzendbrief van 13 december 2000 beslist dat het antwoord op de vraag of er al dan niet
sprake is van een vervroegd rustpensioen afhangt van de leeftijd die de betrokkene bereikt
heeft op de ingangsdatum van haar pensioen. Het spreekt voor zich dat dan ook de verminderingscoëfficiënt bepaald wordt in functie van de leeftijd die de betrokkene bereikt
heeft op de verjaardag die de ingangsdatum van haar pensioen onmiddellijk voorafgaat.
Vermits het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de ministeriële omzendbrief als rechtsbron en rechtsvorm aanvaardt, dient (verweerder) in principe
het begrip "pensioenleeftijd" zoals bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit van 20
juli 1971 op dezelfde wijze uit te leggen als dat voorzien in de pensioenwetgeving (de artikelen 3, §1, en 16 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997).
Gezien (eiseres) op 10 oktober 1999 de wettelijke pensioenleeftijd van 61 jaar bereikte
en er evenwel geen sprake is van een vervroegd pensioen, is de ministeriële omzendbrief
niet dienstig in onderhavig geschil.
In de periode van juli 1997 tot december 1999 is de (maximum)pensioenleeftijd 61 jaar.
Het staat (eiseres) vrij haar pensioen later aan te vragen, doch dit kan niet gebeuren ten
koste van de ziekteverzekering.
Derhalve heeft de eerste rechter oordeelkundig de ter zake geldende wettelijke bepalingen toegepast, zodat het vonnis a quo dient te worden bevestigd".
Grieven
Artikel 16, (eerste lid,) van het hierboven vermeld koninklijk besluit van 30 januari
1997 houdt een (tijdelijke) afwijking in van artikel 3, §1, van dit besluit voor wat betreft
de pensioenleeftijd voor vrouwen.
Artikel 16, (eerste lid,) van dit koninklijk besluit bepaalt gedurende een overgangsperiode van 1 juli 1997 tot 1 december 2008 de pensioenleeftijd voor vrouwen in functie van
het daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan van het rustpensioen binnen een bepaalde
periode. Aldus wordt de pensioenleeftijd door dit artikel 16 gebracht op 61 jaar (in plaats
van 65 jaar zoals bepaald in artikel 3, §1, van dit besluit) "wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december
1999 ingaat".
Wanneer een vrouw, die nog geen 65 jaar oud is, geen rustpensioen aanvraagt, kan haar
rustpensioen niet daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan tijdens één van de periodes
vermeld in artikel 16. Het daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan van een rustpensioen veronderstelt noodzakelijk een pensioenaanvraag, daar zonder een dergelijke aanvraag een rustpensioen onmogelijk daadwerkelijk en voor de eerste maal kan ingaan.
Dit heeft voor gevolg dat dergelijke vrouw nog niet de pensioenleeftijd heeft bereikt,
zoals bepaald in de artikelen 3, §1, en 16 van het hierboven vermeld koninklijk besluit
van 30 januari 1997. Bijgevolg blijft een dergelijke vrouw in toepassing van artikel 26
van het hierboven vermeld koninklijk besluit van 20 juli 1971 (zoals gewijzigd bij vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1997) gerechtigd op de uitkeringen bedoeld in dit
laatste artikel.
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Eiseres, die geen 65 jaar oud is en geen pensioenaanvraag heeft ingediend, heeft derhalve niet de pensioenleeftijd bereikt, zoals bepaald in de artikelen 3, §1, en 16 van vermeld
koninklijk besluit van 30 januari 1997, en is bijgevolg in toepassing van artikel 26 van het
vermeld koninklijk besluit van 20 juli 1971 (zoals gewijzigd bij vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1997) nog steeds gerechtigd op de uitkering bedoeld in dit laatst vermeld artikel.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de wettelijke pensioenleeftijd van eiseres 61 jaar is, en dat in de periode van juli 1997 tot december 1999 de (maximum)pensioenleeftijd 61 jaar is, dit niettegenstaande dat eiseres geen pensioenaanvraag
heeft ingediend, de artikelen 3, §1, en 16 (eerste lid, in het bijzonder 1°) van vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1997 schendt, en door de beslissing van de eerste rechter te
bevestigen, waarbij gesteld wordt dat eiseres wegens het bereiken van de pensioenleeftijd
krachtens artikel 26 van het vermeld koninklijk besluit van 20 juli 1971 (zoals gewijzigd
bij vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1997) geen recht meer heeft op uitkering, tevens dit laatste artikel schendt (schending van alle wetsbepalingen, hierboven in het begin
van het middel aangehaald).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat artikel 26 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele
van de zelfstandigen, zoals gewijzigd bij artikel 22 van het koninklijk besluit van
30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing
van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, §1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, bepaalt dat de uitkeringen niet meer worden betaald vanaf
de eerste van de maand die volgt op die tijdens welke de gerechtigde de pensioenleeftijd bereikt, zoals bepaald in de artikelen 3, §1, en 16 van het koninklijk
besluit van 30 januari 1997;
Dat, overeenkomstig artikel 3, §1, van het voornoemde koninklijk besluit van
30 januari 1997 en onverminderd de bepalingen van §5, het rustpensioen ingaat
vanaf de eerste van de maand die volgt op deze waarin de aanvrager de pensioenleeftijd bereikt; dat de pensioenleeftijd 65 jaar is;
Dat artikel 16, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat, in afwijking van artikel 3, §1, en voor wat de vrouwen betreft, de pensioenleeftijd wordt
gebracht op: 1° 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste
maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 1999 ingaat;
Overwegende dat, in de pensioenregeling, het bereiken van de pensioenleeftijd
een voorwaarde is om recht te hebben op een niet vervroegd rustpensioen;
Dat, overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997, een vrouw de leeftijd van 61 jaar moet hebben bereikt, opdat zij in de
periode van 1 juli 1997 tot 1 december 1999 recht zou hebben op een niet vervroegd rustpensioen;
Overwegende dat artikel 26 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 gewijzigd is door artikel 22 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 ten einde de
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leeftijd tot wanneer vrouwen recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
geleidelijk op te trekken tot 65 jaar, parallel aan de geleidelijke invoering van
een gelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen;
Dat aldus aan de vrouwen, zoals aan de mannen, de mogelijkheid wordt verschaft arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te genieten tot wanneer zij de leeftijd
bereiken die vereist is om recht te hebben op een niet vervroegd pensioen, zijnde
voor mannen, de leeftijd van 65 jaar, en voor vrouwen, de leeftijd van 61 jaar in
de periode van 1 juli 1997 tot 1 december 1999;
Dat de omstandigheid dat een vrouwelijke zelfstandige bij het bereiken in die
periode van deze leeftijd nog geen pensioen heeft aangevraagd en wiens rustpensioen dienvolgens nog niet daadwerkelijk is ingegaan, niet tot gevolg heeft dat
zij gerechtigd blijft op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verweerder moet worden veroordeeld in de kosten;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerder in de kosten.
14 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 253
3° KAMER - 14 april 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - ONTSTAAN VAN
HET RECHT - GEVOLG.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING ONREGELMATIGE BEËINDIGING DOOR BEDIENDE NA TE KORTE OPZEGGING DOOR DE ANDERE PARTIJ VERGOEDING - VASTSTELLING - DRAAGWIJDTE.
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING ONREGELMATIGE BEËINDIGING DOOR BEDIENDE NA TE KORTE OPZEGGING DOOR DE ANDERE PARTIJ BEDIENDE - AANSPRAAK OP AANVULLENDE OPZEGGINGSVERGOEDING.
1º Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij
aanspraak kan maken, ontstaat het recht van de bediende op een aanvullende
opzeggingsvergoeding
wegens
deze
onregelmatige
beëindiging
van
de
arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, hoewel de
arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft
voortbestaan; dit recht van de bediende kan niet worden beïnvloed door latere
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gebeurtenissen1. (Artt. 39 en 82, §§3 en 4 Arbeidsovereenkomstenwet)
2º In geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende,
tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, is de bediende aan de
werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd; deze vergoeding is gelijk aan het
lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die de bediende in acht diende
te nemen, weliswaar ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde
kwam op het ogenblik dat de voorheen door de werkgever in acht genomen
opzeggingstermijn zou verlopen zijn2. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet)
3º De onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende tijdens de
door de werkgever in acht genomen te korte opzeggingstermijn heeft geen invloed op het
verworven recht van de bediende op de aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding
wegens de vroegere onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever3. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet)
(C. T. HACO N.V.)

ARREST

(A.R. S.02.0028.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37, §1, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 7 november 1987 en genummerd bij artikel 115 van de wet van 20 juli 1991, 39, §1, 82, §3, gewijzigd bij artikel
4 van het koninklijk besluit van 14 december 1984, zowel in de versie die van toepassing
was voor als in de versie die van toepassing is na de inwerkingtreding, op 1 januari 2002,
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, en 82, §4, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het principaal hoger beroep van verweerster ontvankelijk en
grotendeels gegrond en het incidenteel beroep van eiser ontvankelijk, maar ongegrond,
vernietigt het vonnis a quo en, opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering van eiser ontvankelijk maar ongegrond en veroordeelt eiser tot betaling van de kosten van de beide instanties, en dat onder meer op de volgende gronden :
"4. Bespreking.
4.1. (Eiser) werd opgezegd met een opzegging van negen maanden, terwijl hij zich gerechtigd acht op een aanvullende termijn van zes maanden.
De eerste rechter stelt vast dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op 16 mei 2000
1 Cass., 6 maart 2000, A.R. S.99.0161.N, nr. 155.
2 Cass., 7 sept. 1981, A.C. 1981-82, nr. 10.
3 Zie Cass., 4 juni 1975, A.C. 1974-75, 1054.
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een einde heeft genomen doordat (eiser) contractbreuk heeft ingeroepen tegen (verweerster) omdat zij éénzijdig de functie van (eiser) zou hebben gewijzigd (stuk 17 (van eiser))
op het ogenblik dat de door (verweerster) gegeven te korte opzeggingstermijn van negen
maanden die inging op 1 maart 2000 nog niet verstreken was.
Zonder te onderzoeken of de vaststelling van de vermeende contractbreuk al dan niet
terecht was, heeft de eerste rechter geoordeeld dat het recht op de gevorderde opzeggingsvergoeding niet meer kan beïnvloed worden door gebeurtenissen die zich voordoen na de
kennisgeving van de opzegging.
4.2. Tijdens de opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst evenwel verder bestaan (Cass. 10 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 177 en Cass. 20 januari 1992, Pas. 1992, I,
436).
Bijgevolg blijven ook alle daarmee samenhangende rechten en plichten van kracht. Dit
betekent dat de werknemer verder normaal zijn werk moet blijven doen en dat de werkgever de werknemer normaal moet blijven tewerkstellen in dezelfde functie tegen dezelfde
loon- en arbeidsvoorwaarden (rekening houdende evenwel met een redelijk uitgeoefend
ius variandi van de werkgever).
Het geven van een opzegging belet niet dat een vroegtijdig einde aan de arbeidsovereenkomst kan komen en dit tijdens de lopende opzeggingstermijn, al weze het tengevolge
van het overlijden van de werknemer, het eenzijdig vrijwillig beëindigen door deze laatste, een ontslag wegens dringende reden, een beëindiging bij wederzijds akkoord of een
vaststelling van een contractbreuk.
4.3. Het blijft echter een risico om de onmiddellijke beëindiging vast te stellen wegens
wanuitvoering van de arbeidsovereenkomst door de wederpartij. De partij die ten onrechte
de verbreking vaststelt, beëindigt immers zelf op onrechtmatige wijze de arbeidsovereenkomst.
Of de partij die aan een verplichting tekort komt uiting geeft aan de wil de arbeidsovereenkomst te verbreken, is een feit waarover de feitenrechter op een onaantastbare manier
oordeelt.
De eerste rechter heeft niet onderzocht of (eiser) terecht de verbreking van de arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld.
Alleen in het geval waarbij de werkgever de overeenkomst onrechtmatig verbroken
heeft, is de werknemer dan gerechtigd op een forfaitaire opzeggingsvergoeding.
In onderhavig geval werd (eiser) immers niet opgezegd met vrijsteling van prestaties.
De verwijzing naar het cassatiearrest van 6 maart 2000 (J.T. 2000, p. 226) gaat dus niet
op".
"Op straffe van zich schuldig te maken aan rechtsweigering is het (arbeidshof) geroepen om thans uitspraak te doen nopens de vraag wie contractbreuk heeft gepleegd.
4.5. (Eiser) roept de contractbreuk of eenzijdige ontbinding in lastens (verweerster).
Naar gemeen recht kan niet iedere wanprestatie de ontbinding rechtvaardigen".
"4.6. Volgens (verweerster) dient het (arbeidshof) vast te stellen dat op 16 mei 2000
(eiser) onrechtmatig een einde heeft gesteld aan de overeenkomst en dienvolgens niet
meer gerechtigd is na die datum nog vergoedingen te vragen of te krijgen.
Er is nooit sprake geweest van een ontslag om dringende reden, zodat het verstrijken
van de termijn sedert drie dagen na de kennisname hier geen rol speelt".
"Op 21 maart 2000 wordt gedagvaard tot een aanvullende opzeggingsvergoeding zonder dat contractbreuk wordt ingeroepen (!) ofschoon hiermee werd gedreigd in de brief
van de raadsman d.d. 16 februari 2000 (stuk 6 (van verweerster)).
(Eiser) wordt intussen op 7 maart 2000 weer ziek, minstens tot 30 april 2000 en op 27
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april 2000 wordt een verlengingsbriefje ingediend van 1 mei 2000 tot 31 mei 2000 (stukken 18 (van verweerster))".
"(Eiser) werd in het magazijn geplaatst en met duidelijke melding dat hij niet meer zijn
vroegere functie kon uitoefenen, waarna opnieuw een briefwisseling tussen partijen volgt
en (eiser) op 16 mei contractbreuk inroept (stuk 21 (van verweerster))".
"Aan de hand van de voorliggende gegevens besluit het (arbeidshof) dat (eiser) zich
niet kan beroepen op het bestaan van een handeling die gelijkstaat met beëindiging in
hoofde van zijn werkgever".
en
"Ten onrechte heeft (eiser) op 16 mei 2000 contractbreuk ingeroepen lastens zijn werkgever, zodat hij vanaf die datum zijn rechten op een aanvullende opzeggingsvergoeding
verliest".
Grieven
Ingevolge artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de partij die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in de
artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die
gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterend gedeelte van de termijn die had moeten in acht genomen
zijn.
In geval van opzegging dient onder beëindiging in de zin van het voornoemde artikel
39 te worden verstaan, het ogenblik waarop de partij aan de andere partij kennis geeft van
de opzegging.
Wanneer een werknemer ontslagen is met een opzeggingstermijn die korter is dan die
waarop hij aanspraak kan maken op grond van de laatstgenoemde bepalingen, ontstaat
derhalve het recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding overeenstemmend
met het resterend gedeelte van de opzeggingstermijn die had moeten worden in acht genomen, op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, ook al blijft de arbeidsovereenkomst tijdens de betekende opzeggingstermijn voortbestaan.
Overeenkomstig artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld
hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt
gegeven, hetzij door de rechter, wanneer het gaat om een bediende wiens jaarlijks loon het
in die bepaling opgegeven bedrag overschrijdt.
De rechter mag bij het bepalen van die opzeggingstermijn geen rekening houden met
omstandigheden die zich na de opzegging hebben voorgedaan.
Wanneer de werknemer ontslagen is met een opzeggingstermijn die korter is dan die
waarop hij aanspraak kan maken op grond van de wettelijke voorschriften, moet de aanvullende opzeggingsvergoeding berekend worden met inachtneming van het loon waarop
de werknemer recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging.
De aanvullende opzeggingsvergoeding van de werknemer is derhalve definitief verworven op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging van de arbeidsovereenkomst
met een te korte opzeggingstermijn door de werkgever.
Het recht van de werknemer op een aanvullende opzeggingsvergoeding blijft verworven wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer na de opzegging met een te korte opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever, op onregelmatige wijze wordt beëindigd vóór het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn.
Zulks is in ieder geval zo wanneer de werknemer, zoals in deze zaak, vóór het verstrij-
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ken van de hem betekende opzeggingstermijn ten onrechte contractbreuk heeft ingeroepen
lastens de werkgever en daardoor zelf de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft beëindigd.
Indien de arbeidsovereenkomst door de werknemer op onregelmatige wijze wordt beëindigd vóór het verstrijken van de door de werkgever betekende te korte opzeggingstermijn, kan de werknemer een vergoeding verschuldigd zijn aan de werkgever, maar de
aanvullende opzeggingsvergoeding, die het ontbrekende gedeelte vervangt van de opzeggingstermijn die door de werkgever had moeten worden in acht genomen, blijft overeenkomstig artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
door de werkgever verschuldigd, omdat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd zonder inachtneming van de door de wet voorgeschreven opzeggingstermijn.
Het arbeidshof stelt in deze zaak vast dat geen sprake is van een ontslag om dringende
reden.
Het arbeidshof beslist dat eiser ten onrechte op 16 mei 2000 contractbreuk ingeroepen
heeft lastens verweerster en dat de eiser op die datum onrechtmatig (op onregelmatige
wijze) de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de aangehaalde gronden, vermocht te
beslissen dat eiser vanaf 16 mei 2002 zijn rechten op een aanvullende opzeggingsvergoeding verliest en de hoofdvordering van eiser als ongegrond afwijst (schending van alle in
de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die
korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, het recht van de bediende op
een aanvullende opzeggingsvergoeding wegens deze onregelmatige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst ontstaat op het ogenblik van de kennisgeving van de
opzegging, hoewel de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan; dat dit recht van de bediende niet kan worden beïnvloed door latere gebeurtenissen;
Dat, krachtens artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de aanvullende
forfaitaire opzeggingsvergoeding die vanaf de opzegging verworven is, gelijk is
aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken, en dat bij de opzegging
niet in acht werd genomen;
Overwegende dat, in geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende, tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, de bediende aan de werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd is; dat deze vergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt
met de opzeggingstermijn die de bediende in acht diende te nemen, weliswaar ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde kwam op het ogenblik dat de voorheen door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn zou
verlopen zijn;
Overwegende dat de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
door de bediende tijdens de door de werkgever in acht genomen te korte opzeggingstermijn geen invloed heeft op het verworven recht van de bediende op de
aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding wegens de vroegere onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser zijn recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding verliest omdat hij na de door verweerster gegeven opzegging van 9 februari 2000 op 16 mei 2000 ten onrechte contractbreuk lastens zijn
werkgever heeft ingeroepen; dat het arrest op grond hiervan de hoofdvordering
van eiser ongegrond en de tegenvordering van verweerster zonder voorwerp verklaart;
Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, 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 arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
14 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van
Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 254
3° KAMER - 14 april 2003

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONREGELMATIG ONTSLAG - BIJZONDERE BESCHERMINGSVERGOEDING RECHT OP VERGOEDING TOT EINDE MANDAAT - EINDE MANDAAT - DRAAGWIJDTE.
De bijzondere bijkomende vergoeding verschuldigd krachtens art. 17 van de
Ontslagbeschermingswet, moet worden bepaald met inachtneming van de werkelijke
duur van de beschermingsperiode, dit is gedurende het mandaat van de leden die het
personeel vertegenwoordigen, verkregen bij de verkiezingen waarvoor de nietgereïntegreerde personeelsafgevaardigde ook kandidaat was. (Art. 17 Wet 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden)
(FIDEA N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. S.02.0064.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 (in het bijzonder §2, eerste lid), 14 en 17 van de wet van 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
- de artikelen 58, derde en vierde lid, en 61 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- de artikelen 2, zoals van kracht vóór 31 december 2000, aangezien het op deze datum,
ingevolge artikel 22 van de wet van 5 maart 1999, ophield van kracht te zijn, en 22 van de
wet van 5 maart 1999 met betrekking tot de sociale verkiezingen;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de
datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel
bij de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.
Aangevochten beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen veroordeelt eiseres in het bestreden arrest tot betaling van
45.360,97 EUR, zijnde het saldo van de bijzondere vergoeding bij toepassing van artikel
17 van de wet van 19 maart 1991, bedrag te verminderen met de wettelijk voorgeschreven
bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd, het
overeenstemmende netto bedrag te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten.
Het arbeidshof steunt deze beslissing op volgende motieven :
"1. Feiten
X is in dienst getreden van (eiseres) (destijds Y Leven) op 1 juni 1983, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van inspecteur schaderegeling.
Bij de sociale verkiezingen van 1987 en 1991 werd hij telkens verkozen tot lid van de
ondernemingsraad.
Bij de sociale verkiezingen van 1995 werd hij verkozen tot lid van het comité voor preventie en bescherming.
Met een aangetekende brief van 23 januari 1998 beëindigde (eiseres) onmiddellijk de
arbeidsovereenkomst.
Het verzoek tot reïntegratie met aangetekende brief van 28 januari 1998 werd door (eiseres) geweigerd met brief van 19 februari 1998, waarna zij overging tot betaling van een
vergoeding van 5.489.928 BEF bij toepassing van artikel 16 van de wet van 19 maart
1991 en een vergoeding van 2.592.466 BEF, bij toepassing van artikel 17 van diezelfde
wet.
2. Beoordeling
2.1. Ten aanzien van de beschermingsvergoeding
Artikel 17 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt :
'Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen zijn
reïntegratie heeft aangevraagd en deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen de
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dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij ter post aangetekende brief werd gezonden, moet deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van het mandaat van de leden die
het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest'.
Tussen partijen bestaat geen betwisting over het feit dat X recht heeft op de in artikel
17 bedoelde vergoedingen, wat overigens afdoende blijkt uit de voorgebrachte stukken.
2.1.1 (...)
2.1.2 Vergoeding overeenkomstig artikel 17
Zoals uiteengezet sub 2.1 heeft X tevens recht op een vergoeding gelijk aan het loon
'voor het nog resterende gedeelte van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest'.
Deze vergoeding is gelijk aan het loon voor de periode gelegen tussen het ogenblik
waarop het recht op die vergoeding ontstaat en de datum waarop een einde komt aan de
mandaten van de vertegenwoordigers van het personeel bij de verkiezingen waarvoor de
betrokkene kandidaat is geweest. (vgl. J. HERMAN, 'Herplaatsing en bijzondere ontslagvergoeding' in J. GOEMANS, (ed) 'Het statuut van de beschermde werknemer. Een stand van zaken in het nieuwe millenium', Intersentia Rechtswetenschappen, 2001, 121)
De omvang van de vergoeding verschuldigd aan de ontslagen, niet gereïntegreerde
werknemer is bijgevolg afhankelijk van de datum waarop het mandaat van bedoelde vertegenwoordigers eindigt.
De regels met betrekking tot de duur en het einde van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers in het comité worden niet geregeld in de wet van 19 maart 1991, doch
wel in de wet van 4 augustus 1996.
Uit het bepaalde in artikel 61 van de wet van 4 augustus 1996 blijkt dat de mandaten
van de personeelsvertegenwoordigers in de comités niet noodzakelijk eindigen na 4 jaar.
Bedoelde mandaten eindigen - in de regel - bij de aanstelling van het (nieuwe) comité.
De exacte datum van de aanstelling van het nieuwe comité is echter afhankelijk van een
aantal onzekere factoren, zoals de datum van de volgende sociale verkiezingen of de
eventuele nietigverklaring van de verkiezingen. (J. HERMAN, o.c., 121)
Dit heeft meteen tot gevolg dat op het ogenblik van het ontstaan van het recht op de beschermingsvergoeding van artikel 17 van de wet van 19 maart 1991, het exacte bedrag
van deze vergoeding nog niet of alleszins nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld.
Hoe dan ook is het niet voor discussie vatbaar dat het mandaat van de vertegenwoordigers van het personeel bij de sociale verkiezingen van 1995 waarvoor X kandidaat was,
niet was beëindigd op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 5 maart 1999
en dat slechts een einde is gekomen aan het mandaat van bedoelde vertegenwoordigers bij
de aanstelling van het nieuwe comité in 2000.
Het is dan ook terecht dat X bij toepassing van artikel 17 van de wet van 19 maart 1991
aanspraak maakt op de betaling van een bijkomende vergoeding voor de periode juli 1999
tot het einde van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers die verkozen werden bij de verkiezingen van 1995, waarvoor hij kandidaat was.
Het (arbeidshof) wenst er in dit verband op te wijzen dat in de wet van 19 maart 1991
nergens een maximum termijn werd vastgesteld voor de becijfering van de conform artikel 17 verschuldigde variabele vergoeding en dat deze wet noch expliciet, noch impliciet,
een onderscheid maakt naargelang de duur van het bedoelde mandaat van de werknemersvertegenwoordigers en bijgevolg ook het einde daarvan, werd beïnvloed door een wetgevende tussenkomst.
Het is dan ook tevergeefs dat (eiseres) verwijst naar de wet van 5 maart 1999, inzonder-
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heid artikel 2 van deze wet en de principes met betrekking tot de niet-terugwerkende
kracht van de wet.
Bedoeld artikel 2 luidt als volgt :
'De duur van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comités voor preventie en bescherming op het werk, die opgericht of vernieuwd
werden na de vorige sociale verkiezingen van 1995, wordt verlengd tot de datum van de
installatie van de nieuwe leden van de raden en de comités naar aanleiding van de eerstkomende sociale verkiezingen.
De Koning bepaalt de datum van de eerstkomende verkiezingen van de personeelsafgevaardigden. Die verkiezingen dienen plaats te hebben tijdens het jaar 2000.
De periode van bescherming, waarvan de personeelsafgevaardigden als bedoeld in het
eerste lid genieten krachtens de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, wordt verlengd met een periode gelijk aan de duur van de verlenging van de mandaten'.
Met betrekking tot deze bepaling kan men zich vooreerst reeds de vraag stellen naar het
nut ervan nu, zoals gezegd, de mandaten van de personeelsafgevaardigden niet automatisch een einde nemen na vier jaar, noch op de datum waarop de volgende sociale verkiezingen (zouden moeten) plaatsvinden, maar bij de installatie van de nieuwe ondernemingsraad of het nieuwe comité.
Hoe dan ook heeft noch bedoeld artikel 2, noch enige andere bepaling van de wet van 5
maart 1999, wijzigingen aangebracht aan het bepaalde in artikel 17 van de wet van 19
maart 1991 en al evenmin aan het bepaalde in artikel 61 van de wet van 4 augustus 1996.
Het is zonder de minste twijfel dat de wetgever tijdens de voorbereidende werken van
de wet van 5 maart 1999 duidelijk de mening of de bedoeling heeft te kennen gegeven dat
de werknemersvertegenwoordigers, die reeds ontslagen werden voor de inwerkingtreding
van de nieuwe wet, slechts recht zouden hebben op een vergoeding becijferd op basis van
een mandaat 'dat normaal afloopt in 1999'. (vgl. memorie van toelichting, Parl. St. Kamer,
1998-99, nr. 1856/1, 3)
Deze mening of bedoeling vindt evenwel geen steun in enige wettekst en is integendeel
in strijd met het bepaalde in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991, zodat hiermee geen
rekening kan worden gehouden.
Ten slotte wenst het (arbeidshof) nog op te merken dat de bovenstaande overwegingen
geen schending inhouden van het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten.
Voor de vaststelling van de omvang van de variabele vergoeding, verschuldigd bij toepassing van artikel 17 van de wet van 19 maart 1991, dient immers geen toepassing te
worden gemaakt van de wet van 5 maart 1999 welke, zoals gezegd, geen bepalingen bevat
met betrekking tot de bijzondere vergoedingen waarop de onrechtmatig ontslagen werknemersvertegenwoordigers aanspraak kunnen maken.
X maakt dan ook terecht aanspraak op betaling van een vergoeding gelijk aan negenentwintig maanden loon.
Dat tussen de datum van het ontslag en de installatie van de nieuwe leden van het comité een periode ligt van negenentwintig maanden, werd als zodanig niet betwist.
Gelet op hetgeen uiteengezet werd sub 2.1.1 dient deze vergoeding evenwel te worden
beperkt tot 109.626,52 EUR (4.422.323 BEF).
Nu (eisers) reeds een bedrag betaalde van 64.265,55 EUR (2.592.466 BEF), blijft thans
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nog een saldo verschuldigd van 45.360,97 EUR (1.829.857 BEF).
Het hoger beroep is in die mate gegrond".
Grieven
1. Uit de artikelen 1 en 2 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, volgt dat een personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (het vroegere comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen) slechts kan ontslagen worden om een dringende reden
die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische
redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
De personeelsafgevaardigde geniet deze ontslagbescherming, overeenkomstig artikel 2,
§2, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991, vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de
aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij
de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.
Wanneer de werkgever aan de arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde
een einde maakt zonder de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde voorwaarden en procedures na te leven, kan de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, krachtens artikel 14 van deze wet, zijn reïntegratie in de onderneming aanvragen.
Wanneer de werkgever, na een werknemer die lid is van het Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk te hebben ontslagen, de door deze werknemer of de organisatie
die zijn kandidatuur bij de sociale verkiezingen heeft voorgedragen, gedane aanvraag tot
reïntegratie niet heeft aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij
een ter post aangetekende brief werd gezonden, moet deze werkgever, krachtens artikel 17
van de wet van 19 maart 1991, aan de werknemer de bij artikel 16 van deze wet bedoelde
vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot
het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest".
2. De in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991 bedoelde vergoeding wordt aan de beschermde werknemer verleend omwille van de onregelmatigheid van zijn ontslag. Het
recht op deze vergoeding ontstaat derhalve op het ogenblik van het ontslag, met dien verstande dat ze slechts opeisbaar zal zijn indien het door de werknemer of de organisatie die
zijn kandidatuur bij de sociale verkiezingen heeft voorgedragen geformuleerde verzoek
tot reïntegratie door de werkgever wordt afgewezen of na het verstrijken van dertig dagen
na het verzenden van het verzoek, indien de werkgever binnen deze termijn op het verzoek niet heeft geantwoord.
Het bedrag van de in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991 voorziene vergoeding
dient dan ook te worden bepaald op de datum waarop het recht op deze vergoeding ontstaat of, minstens, op de datum waarop ze opeisbaar wordt.
Deze vergoeding dient aldus te worden berekend op basis van het op het ogenblik van
het onregelmatig ontslag, minstens op het ogenblik van de weigering tot reïntegratie, nog
resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor de ontslagen werknemer kandidaat is geweest.
Teneinde het bedrag van deze vergoeding te bepalen dient met andere woorden op de
datum waarop het recht hierop ontstaat of, minstens op datum waarop de vergoeding opeisbaar wordt, te worden onderzocht wanneer normalerwijze het mandaat zal eindigen van
de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk die verkozen werden
ingevolge de sociale verkiezingen waarbij de ontslagen werknemer kandidaat was.
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3. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest (p. 4, V.1) vast dat
- verweerder X bij de sociale verkiezingen van 1995 werd verkozen tot lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk,
- eiseres de arbeidsovereenkomst met een aangetekende brief van 23 januari 1998 onmiddellijk beëindigde, en
- het verzoek tot reïntegratie met aangetekende brief van 28 januari 1998 door eiseres
werd geweigerd bij brief van 19 februari 1998.
Uit deze feitelijke gegevens volgt dat het recht van verweerder X op de in artikel 17
van de wet van 19 maart 1991 voorziene vergoeding ontstond op 23 januari 1998 en de
vergoeding op 19 februari 1998 opeisbaar werd.
Deze vergoeding is gelijk aan het loon voor het op 23 januari 1998, minstens 19 februari 1998, nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming die bij de sociale verkiezingen van
1995 werden verkozen.
4. Overeenkomstig artikel 61 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, neemt het mandaat van de personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming een einde :
1° in geval van niet-herkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid, zodra het Comité is
aangesteld;
2° indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel;
3° in geval van ontslagneming;
4° indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen;
5° in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkoming, uitgesproken
door het bij artikel 79 bedoelde rechtscollege, op verzoek van de werknemersorganisatie
die de kandidatuur heeft voorgedragen;
6° indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij
behoorde op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur
heeft voorgedragen het behoud van het mandaat vraagt bij aangetekend schrijven gericht
aan de werkgever;
7° zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
8° in geval van overlijden.
Nu de personeelsafgevaardigden, ingevolge artikel 2, §2, eerste lid, van de wet van 19
maart 1991, ontslagbescherming genieten tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld, dient onder "het einde van het mandaat
van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor (de ontslagen werknemer) kandidaat is geweest" in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991 het
einde van het mandaat doordat er nieuwe sociale verkiezingen hebben plaatsgevonden te
worden begrepen, dit wil zeggen het einde van het mandaat ingevolge de aanstelling van
het nieuwe Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.
Teneinde de in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991 voorziene vergoeding te begroten dient derhalve te worden nagegaan wanneer, rekening houdend met de wetgeving op
datum dat het recht op de vergoeding ontstaat, minstens op datum waarop de vergoeding
opeisbaar wordt, aan het mandaat van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk een einde zal komen ingevolge de eerstvolgende sociale verkiezingen.
5. Overeenkomstig artikel 58, derde en vierde lid, van de wet van 4 augustus 1996 worden de verkiezingen voor de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk om de
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vier jaar gehouden en stelt de Koning de periode vast waarin die verkiezingen zullen
plaatsvinden.
De eerstvolgende verkiezingen na het ontslag van verweerder De Backer, die tot gevolg
hebben dat een nieuw Comité voor Preventie en Bescherming op het werk zal worden
aangesteld en aan het mandaat van de in 1995 verkozen personeelsafgevaardigden een
einde zal komen, dienden derhalve in 1999 plaats te vinden.
6. Nadat het recht van verweerder X op de in artikel 17 van de wet van 19 maart 1991
voorziene vergoeding ontstond en de vergoeding opeisbaar werd, trad op 18 maart 1999
artikel 2 van de wet van 5 maart 1999 met betrekking tot de sociale verkiezingen in werking.
Luidens gezegd artikel 2 van de wet van 5 maart 1999 bepaalt de Koning de datum van
de eerstkomende verkiezingen van de personeelsafgevaardigden en dienen deze verkiezingen plaats te hebben tijdens het jaar 2000. De Koning bepaalde vervolgens dat de sociale
verkiezingen dienden plaats te vinden tussen 8 en 21 mei 2000 (artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de
aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk).
Op datum waarop het recht van verweerder X op de in artikel 17 van de wet van 19
maart 1991 voorziene vergoeding ontstond en de vergoeding opeisbaar werd, was artikel
2 van de wet van 5 maart 1999, luidens welk de eerstvolgende sociale verkiezingen in
2000 dienden plaats te vinden nog niet van kracht, evenmin artikel 1 van het koninklijk
besluit van 25 mei 1999 luidens welk de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden gedurende een periode die aanvangt op 8 mei 2000 en eindigt op 21 mei 2000. Deze bepalingen traden immers pas op respectievelijk 18 maart 1999 en 30 juni 1999 in werking (artikel 22 van de wet van 5 maart 1999 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 mei
1999).
Op datum waarop het recht van verweerder X op de in artikel 17 van de wet van 19
maart 1991 voorziene vergoeding ontstond en de vergoeding opeisbaar werd, dienden de
eerstvolgende verkiezingen dus, ingevolge artikel 58, derde lid, van de wet van 4 augustus
1996, vier jaar na de verkiezingen van 1995, dit is in 1999, plaats te vinden.
Het mandaat van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming zou derhalve
een einde nemen bij de aanstelling van het 'nieuwe' comité na de verkiezingen in 1999, dit
wil zeggen vier jaar na de aanstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming
waarvan verweerder deel uitmaakte ingevolge de sociale verkiezingen van 1995.
7. Op 19 februari 1998, datum waarop de vergoeding opeisbaar werd, kon verweerder
derhalve aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan het loon voor het nog resterende
gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden van het Comité voor
Preventie en Bescherming op het werk dat, ingevolge de eerstvolgende sociale verkiezingen, in 1999 zou plaatsvinden, vier jaar na de aanstelling in 1995 van het Comité waarvan
verweerder deel uitmaakte.
8. Hoewel het arbeidshof in het bestreden arrest vaststelt dat verweerder op 23 januari
1998 werd ontslagen en het verzoek tot reïntegratie op 19 februari 1998 werd geweigerd,
beslist het arbeidshof, in strijd met de hiervoor uiteengezette beginselen, dat verweerder
aanspraak kan maken op een beschermingsvergoeding gelijk aan negenentwintig maanden
loon (dit is het loon voor de periode vanaf zijn ontslag tot juni 2000) om reden dat de sociale verkiezingen, ingevolge de wet van 5 maart 1999, in 2000 plaatsvonden en aan het
mandaat van de vertegenwoordigers van het personeel bij de sociale verkiezingen van
1995 waarvoor verweerder kandidaat was derhalve slechts een einde is gekomen in 2000.
9. Er dient derhalve te worden besloten dat het arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat
verweerder X op 23 januari 1998 werd ontslagen en de door de organisatie die zijn kandi-
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datuur had voorgedragen geformuleerde aanvraag tot reïntegratie op 19 februari 1998
werd verworpen, niet wettig kon beslissen dat verweerder aanspraak kan maken op een
vergoeding gelijk aan het loon tot juni 2000 (negenentwintig maanden) in plaats van tot
juni 1999 (zeventien maanden) (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 17 van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de werkgever aan de ontslagen werknemer wiens reïntegratie hij niet
aanvaardt, de bij artikel 16 bedoelde vergoeding moet betalen, evenals het loon
voor het nog resterend gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van
de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij
kandidaat is geweest;
Overwegende dat, luidens de termen van dit artikel 17, de bijkomende vergoeding, benevens deze van artikel 16, moet worden bepaald met inachtneming van
de werkelijke duur van de beschermingsperiode, dit is gedurende het mandaat
van de leden die het personeel vertegenwoordigen, verkozen bij de verkiezingen
waarvoor de niet-geïntegreerde personeelsafgevaardigde ook kandidaat was;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, eerste lid, van de wet van 5 maart 1999
met betrekking tot de sociale verkiezingen, de duur van de mandaten van de personeelsafgevaardigden en van de werkgeversafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor preventie en bescherming op het werk, die opgericht of vernieuwd werden na de vorige sociale verkiezingen van 1995, verlengd werd tot de datum van de installatie van de nieuwe leden van de raden en
comités naar aanleiding van de eerstkomende sociale verkiezingen; dat, krachtens artikel 2, derde lid, de beschermingsperiode in dezelfde mate verlengd werd;
Dat, krachtens voormeld artikel, tweede lid, de eerstkomende verkiezingen van
de personeelsafgevaardigden tijdens het jaar 2000 dienden plaats te hebben;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de wetgever "tijdens de voorbereidende werken van de wet van 5 maart 1999" weliswaar de bedoeling heeft te kennen
gegeven dat "de werknemersvertegenwoordigers, die reeds ontslagen werden
voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, slechts recht zouden hebben op een
vergoeding becijferd op basis van een mandaat dat normaal afloopt in 1999 (Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 1856/1, 3)";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat die bedoeling geen steun vindt in enige wettekst en in strijd is met voormeld artikel 17 en dat, vermits artikel 17 naar
het mandaat van de andere leden die het personeel vertegenwoordigden, verkozen bij de verkiezingen waarvoor de niet-gereïntegreerde personeelsvertegenwoordiger ook kandidaat was, verwijst als criterium tot begroting van de bedoelde vergoeding, met de voormelde wetswijziging rekening dient te worden gehouden voor het bepalen van de bedoelde vergoeding, ongeacht het feit dat de wet
van 5 maart 1999 na de weigering tot reïntegratie of na verloop van de termijn
hiertoe in werking trad;
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Dat het arrest aldus te kennen geeft dat het feit dat het recht op deze vergoeding in beginsel vanaf de weigering tot herplaatsing of na verloop van de hiervoor bepaalde termijn ontstaat, geen afbreuk doet aan de bepaling van de hoegrootheid van de vergoeding met inachtneming van latere gegevens omtrent de
periode waarvoor het loon verschuldigd is;
Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie1 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Houtekier.

Nr. 255
2° KAMER - 16 april 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - AKTE OPGEMAAKT IN
EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING - CASSATIEMIDDEL DAT DE MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE AANVOERT - OFFICIËLE VERTALING VAN DE AKTE OP VERZOEK VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG.
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - MIDDEL DAT DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - AKTE OPGEMAAKT IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE
RECHTSPLEGING - OFFICIËLE VERTALING VAN DE AKTE OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
- GEVOLG.
1º en 2° Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht
van een akte die is opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder
dat de vertaling van die akte in de taal van de rechtspleging is voorgelegd aan de
bodemrechter, kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een officiële vertaling
van die akte, die is opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de
rechtspleging is gevoegd1.
2º Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van
een akte die is opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder dat
de vertaling van die akte in de taal van de rechtspleging is voorgelegd aan de
1 Het O.M. Concludeerde tot de vernietiging van het bestreden arrest.
Het oordeelde dat bij de begroting van de bijzondere vergoeding overeenkomstig art. 17 Wet van 19
maart 1991 rekening diende te worden gehouden met de wetgeving die bestond op de datum waarop
het recht op vergoeding ontstond of op de datum waarop die vergoeding opeisbaar werd – zodat
verweerder vóór de datum van de inwerkingtreding van de Wet van 5 maart 1999 met betrekking tot
de sociale verkiezingen – slechts aanspraak kan maken op een vergoeding op basis van een mandaat
dat normaal afloopt in 1999.
1 Zie Cass., 17 dec. 1976 (A.C. 1977, 437); 15 jan. 1990, A.R. 6693, nr. 296; 8 juni 2000, A.R.
C.97.0047.N, nr. 351.
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bodemrechter, kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een officiële vertaling
van die akte, die is opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de
rechtspleging is gevoegd (1). (1) Zie Cass., 17 dec. 1976 (A.C., 1977, 437); 15 jan. 1990,
A.R. 6693, nr. 296; 8 juni 2000, A.R. C.97.0047.N, nr. 351.
(L. T. Belgische Staat – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1611.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over beide middelen samen :
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het niet vermeldt in hoeverre
het arrest artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de veldwachters en boswachters zou schenden, onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat de middelen de miskenning van de bewijskracht aanvoeren
van een brief die M.W. op 19 juni 1996 heeft gericht aan het accijnskantoor te
Brussel;
Overwegende dat de officiële vertaling van die akte, die op verzoek van het
openbaar ministerie is opgemaakt, thans is gevoegd bij het dossier van de rechtspleging en aldus is opgesteld: "In antwoord op ons telefoongesprek, sturen wij u,
met het oog op de regularisatie van dit dossier, een aangifte 240A van stopzetting van activiteit en een verklaring van afstand, die onze vennootschap destijds
heeft opgemaakt ten gunste van de heer J. L.. Onze vertegenwoordiger, de heer
B., zal zich weldra bij u aanmelden om de regularisatie van dat dossier in orde te
brengen. Gelieve [...]";
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de brief van 19 juni 1996 van M.W.
[...] geen verband houdt met de tussen [eiser] en I.B. overeengekomen overdracht van de handelszaak; dat die brief in werkelijkheid betrekking heeft op de
overdracht van handelsfonds die in december 1993 tussen [eiser] en Interbrew is
overeengekomen; dat die brief ertoe strekt het administratief dossier in orde te
brengen en [eiser] in staat te stellen de in artikel 15 van het koninklijk besluit [...]
van 3 april 1953 bepaalde voordelen te genieten; dat de inhoud van die brief [eiser] niet redelijkerwijs kon misleiden wat betreft zijn verplichtingen ten aanzien
van het bestuur der douane en accijnzen";
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Dat het arrest, aldus, van die akte geen uitlegging geeft die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan;
Dat de middelen, wat dat betreft, feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat, voor het overige, de schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de brief van 19 juni 1996;
Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. de Thibault de Boesinghe, Brussel en De Bruyn.

Nr. 256
2° KAMER - 16 april 2003

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VREEMDELINGEN - KONINKLIJK BESLUIT TOT UITZETTING - VORDERING TOT SCHORSING - RAAD VAN
STATE - ARREST - VERWERPING - GRENZEN.
2º VREEMDELINGEN - KONINKLIJK BESLUIT TOT UITZETTING - VORDERING
TOT SCHORSING - RAAD VAN STATE - ARREST - VERWERPING - GEZAG VAN GEWIJSDE GRENZEN.
3º RAAD VAN STATE - VREEMDELINGEN - KONINKLIJK BESLUIT TOT UITZETTING VORDERING TOT SCHORSING - ARREST - VERWERPING - GEZAG VAN GEWIJSDE - GRENZEN.
1º, 2° en 3° Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de
vreemdeling ingestelde vordering tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting
verwerpt, belet dat een dergelijke vordering nogmaals wordt ingesteld, ongeacht de
gronden van de verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag van
gewijsde verkrijgen, al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop
gegrond1.
(E.)

ARREST (vertaling)

1 Zie M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, Brussel, 2000, blz. 733 en 734.
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(A.R. P.03.0438.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gegrond is op de veronderstelling
dat eiseres hechtenis ertoe strekt zijn verwijdering naar Tunesië te waarborgen en
in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appèlrechters,
volgens welke eiser naar een ander land zou kunnen worden verwijderd, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het gezag van gewijsde van het arrest van
de Raad van State, dat de door de vreemdeling ingestelde vordering tot schorsing
van een koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet dat een dergelijke vordering nogmaals wordt ingesteld, ongeacht de redenen van de verwerping; dat de
gronden van dat arrest geen enkel gezag van gewijsde kunnen verkrijgen, al was
de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond;
Overwegende dat het middel, dat in werkelijkheid het tegen deel betoogt, faalt
naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 257
2° KAMER - 16 april 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
— ALGEMEEN - BESLISSINGEN OVER DE RECHTSBIJSTAND VOOR HET VERKRIJGEN VAN AFSCHRIFTEN
VAN STUKKEN UIT HET DOSSIER - ONTVANKELIJKHEID.
Het cassatieberoep tegen een beslissing over de rechtsbijstand voor het verkrijgen van
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afschriften van stukken uit het dossier, is niet ontvankelijk1. (Art. 674bis, §10 Ger.W.)
(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0441.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 674bis, § 10, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat tegen de beslissingen betreffende de rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, geen cassatieberoep kan worden ingesteld;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op eisers memorie,
die de ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet betreft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Mahieu en P. Malice, Bergen; P. Winand, Brussel.

1 De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen heeft E. bij arrest van 4
feb. 2003 verwezen naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi. Op 6 maart 2003 heeft de
beklaagde een verzoekschrift neergelegd op de buitengewone terechtzitting van die rechtbank, om
een gratis afschrift te verkrijgen van de stukken van een strafdossier m.b.t. een hem ten laste gelegde
zaak.
Bij beschikking van 6 maart 2003 heeft de raadkamer van de rechtbank het verzoek om rechtsbijstand
niet-ontvankelijk verklaard. De beklaagde heeft tegen die beschikking hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 19 maart 2003 heeft de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen, die
uitspraak deed in raadkamer, het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond verklaard, op grond
dat, te dezen, art. 674bis, § 2, 1°, Ger. W. moest worden toegepast, en niet art. 674bis, §2, 2° van dat
wetboek, en dat alleen de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen
bevoegd was om van het verzoekschrift kennis te nemen op het ogenblik van de regeling van de
rechtspleging. Dit is het arrest waartegen eiser cassatieberoep heeft ingesteld.
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Nr. 258
2° KAMER - 16 april 2003

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN REGELMATIGHEID - VOORWAARDEN - BEVELSCHRIFT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - GRENZEN.
Een bevelschrift van de onderzoeksrechter om telefoongesprekken te doen opsporen of te
lokaliseren, is alleen vereist wanneer die maatregel is bevolen voor een periode die,
onverminderd een hernieuwing, niet langer kan zijn dan twee maanden te rekenen van
het bevelschrift; het is dus alleen vereist voor toekomstige telecommunicatie en niet voor
voorbije telecommunicatie, ook al kan het bevelschrift ernaar verwijzen1. (Art. 88bis Sv.)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0507.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering blijkt
dat een beschikking van de onderzoeksrechter om telefoongesprekken te doen
opsporen of te lokaliseren, alleen vereist is wanneer die maatregel is bevolen
voor een periode die, onverminderd een hernieuwing, niet langer kan zijn dan
twee maanden te rekenen van het bevelschrift; dat zulks dus alleen is vereist voor
toekomstige telecommunicatie en niet voor voorbije telecommunicatie, ook al
kan het bevelschrift ernaar verwijzen;
Overwegende dat eiser vermeldt dat de onderzoeksrechter, door een kantschrift van 6 februari 2003, bevolen heeft vanaf twee welbepaalde telefoonaansluitingen de nummers te identificeren van de inkomende en uitgaande telefoongesprekken die in de periode van 29 februari 2002 tot 10 oktober 2002 zijn gevoerd;
Overwegende dat een dergelijke maatregel, die betrekking heeft op een periode die was afgelopen op het ogenblik dat de maatregel is bevolen, niet het voorwerp hoeft uit te maken van een bevelschrift dat aan de voorwaarden van artikel
88bis voldoet;
Dat het middel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht;
1 J. DE CODT, “Les nullités de l'instruction préparatoire”, Rev. dr. pén. 2000, blz. 23, contra TH.
HENRION, Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, blz. 107, nrs. 70 en 71.
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En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. O.
Martins en M. Bouchat, Brussel.

Nr. 259
2° KAMER - 22 april 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - BETEKENING IN HET BUITENLAND - AANGETEKENDE ZENDING BEWIJS - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP.
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - AANGETEKENDE ZENDING - BEWIJS VAN DE REGELMATIGHEID
VAN DE BETEKENING - GEVOLG.
1º en 2° Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer eiser de betekening van zijn
cassatieberoep aan verweerder in het buitenland heeft neergelegd zonder dat daarbij het
bewijs van de aangetekende zending is gevoegd1. (Artt. 40, eerste lid en 43, 4° Ger.W.)
(Belgische Staat - Minister van Financiën T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1622.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 30 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De Belgische staat stelt in een memorie een middel voor. De eisers J. G. S. en
B. H. stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1 Cass., 31 mei 2000, A.R. P.99.0746.F, nr. 333.
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Overwegende dat de eiser, de Belgische Staat, de betekeningen van zijn cassatieberoep in het buitenland aan de verweerders, J. G. S. en B. H., heeft neergelegd zonder dat daarbij, naar de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
het bewijs van de aangetekende zendingen is gevoegd; dat derhalve het Hof de
regelmatigheid van de betekeningen niet kan nagaan;
Overwegende dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
22 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 260
2° KAMER - 22 april 2003

VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - VERZOEK TOT OPHEFFING OF WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN REDENGEVING VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN.
De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over het verzoek tot opheffing of wijziging van
alle voorwaarden of van sommige ervan, moeten hun beslissing met redenen omkleden
overeenkomstig art. 16, § 5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis1. (Artt. 16,
§5, 35, §2 en 36, §1, vierde en vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0543.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
1 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0670.F, nr. 309.
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Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 16, § 5, 22, vijfde
en zesde lid, 30, § 4, 35, § 2, en 36, § 1, vierde en vijfde lid, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat alle beslissingen waarbij aan de inverdenkinggestelde een of
meer voorwaarden worden opgelegd, overeenkomstig artikel 35, § 2, van de wet
betreffende de voorlopige hechtenis, met redenen omkleed moeten zijn, zoals bepaald in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, van die wet;
Dat de inverdenkinggestelde, met toepassing van artikel 36, § 1, vierde en vijfde lid, van die wet, de raadkamer kan vorderen alle of sommige opgelegde voorwaarden in te trekken of te wijzigen;
Dat uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat de onderzoeksgerechten
die met verwijzing naar de artikelen 22, vijfde en zesde lid, en 30, § 4, van die
wet, uitspraak doen over de vordering tot intrekking of wijziging van alle of
sommige opgelegde voorwaarden, hun beslissing met redenen moeten omkleden
overeenkomstig artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, van die wet;
Dat zij aldus melding moeten maken van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
verband houden met de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, en die de
handhaving van de opgelegde voorwaarden verantwoorden;
Overwegende dat het bestreden arrest de beroepen beschikking bevestigt, op
grond "dat er geen enkele reden bestaat om de opheffing van die voorwaarden te
verantwoorden; dat ze van doorslaggevend belang waren en blijven voor de
voorlopige invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde; dat de omstandigheid
dat deze is getroffen door een motorongeluk te Rio de Janeiro - wat nauwelijks
verenigbaar schijnt te zijn met de schriftelijke toestemming om zich in Engeland
te vestigen - de opheffing van die voorwaarden niet kan verantwoorden, integendeel";
Dat de appèlrechters, door die overwegingen, hun beslissing noch regelmatig
met redenen omkleden noch naar recht verantwoorden;
OM DIE REDENEN,
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 de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
22 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.
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Nr. 261
1° KAMER - 24 april 2003

1º VORDERING IN RECHTE - BELANG OM OP TE TREDEN - TIJDSTIP WAAROP
EISER ZIJN BELANG OM OP TE TREDEN MOET AANTONEN.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VORDERING IN
RECHTE - EISER - EIGENAAR VAN EEN ONROEREND GOED - ONROEREND GOED TIJDENS GEDING
OVERGEDRAGEN - HOGER BEROEP VAN EISER - VEREIST BELANG OM HOGER BEROEP IN TE
STELLEN.
1º Het in artt. 17 en 18 Ger.W. bedoelde belang om op te treden, wordt beoordeeld uit het
oogpunt van het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld1. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
2º Een partij die als eigenaar van een onroerend goed, belang had om op te treden, geeft
alleen al door het feit dat een van de punten van haar vordering door de eerste rechter is
afgewezen, blijk van het vereiste belang om hoger beroep in te stellen, ook al is de
eigendom van dat goed vóór de uitspraak van die beslissing overgedragen. (Artt. 17 en
18 Ger.W.)
(IMMOSMASH N.V. e.a. T. M. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. De voorzieningen C.00.0567.F en C.01.0004.F van de algemene rol zijn tegen
hetzelfde arrest gericht, er bestaat dus grond tot voeging.
2. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging kunnen als volgt worden
samengevat:
In 1984 kocht de vennootschap Immosmash van de vennootschap Immobilière du
Bercuit een perceel grenzend aan de eigendom van mevr. M., en liet er een tenniscomplex
aanleggen dat door de vennootschap Tennis Club Le Châtaignier geëxploiteerd werd.
Bij exploot van 9 juni 1986 dagvaardde mevr. M. de vennootschappen Immosmash en
Immobilière du Bercuit alsook de gemeente Grez-Doiceau. Zij voerde daarbij aan dat die
bouwwerken niet in overeenstemming waren met de voorschriften van de
verkavelingsvergunning noch met de overeengekomen erfdienstbaarheden van de
verkaveling.
Bijgevolg vorderde zij dat de vennootschap Immosmash veroordeeld zou worden om
de exploitatie van het sportcentrum stop te zetten en om, op straffe van een dwangsom, de
gebouwen af te breken en dat de vennootschappen Immosmash en Immobilière du Bercuit
in solidum veroordeeld zouden worden tot betaling van schadevergoeding. Die vordering
werd uitgebreid tot de vennootschap Tennis Club le Châtaignier die vrijwillig in de zaak
was tussengekomen.
In een eerste vonnis van 6 februari 1989 beval de bodemrechter een plaatsopneming.
Intussen had mevr. M., bij notariële akte van 22 mei 1992, haar in het domaine du
Bercuit gelegen onroerende goederen aan haar zoon, de h. D. geschonken.
Op 21 september 1992 wees de bodemrechter een tweede vonnis waarin hij de
heropening van het debat beval om de overlegging van stukken mogelijk te maken. In een
vonnis van 27 mei 1993 stelde hij vast dat de litigieuze bouwwerken niet in
overeenstemming waren met de voorschriften van de verkavelingsvergunning noch met
de overeengekomen dienstbaarheden van de verkaveling. Hij veroordeelde de drie
vennootschappen enkel tot betaling van een voorlopig bedrag op grond dat de vordering
1 Zie concl. O.M.
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tot vergoeding in natura een misbruik was. Tevens verklaarde hij het vonnis bindend voor
de gemeente Grez-Doiceau.
Bij verzoekschrift van 16 november 1993 stelde de vennootschap Immobilière du
Bercuit hoger beroep in tegen de drie gewezen vonnissen.
Bij een op 12 april 1996 neergelegde akte kwam de h. D. vrijwillig tussen in de zaak.
Hij verklaarde zich aan te sluiten bij de vorderingen van zijn moeder en stelde een
bijkomende vordering in tot herstel van zijn persoonlijke schade.
De twee overige vennootschappen, de gemeente en mevr. M. stelden incidenteel beroep
in.
Bij het bestreden arrest verklaarde het hof van beroep het principaal beroep
niet-ontvankelijk, in zoverre het gericht was tegen de twee vonnissen die gewezen waren
alvorens recht te doen, verklaarde het de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de heer
D. ontvankelijk, uitsluitend in zoverre zijn tussenkomst ertoe strekt het standpunt van zijn
moeder te steunen.
Het hof van beroep verklaarde enkel het incidenteel beroep van mevr. M. gegrond en
besliste dat zij, op grond van art. 67 W. 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw zoals deze toentertijd van toepassing was,
gerechtigd was vergoeding in natura van de geleden schade te vorderen, namelijk de
afbraak van de onregelmatige bouwwerken en het herstel van de plaats in zijn vorige
staat. Het kende haar bovendien, naast interest en kosten, een bedrag toe als herstel voor
de schade die zij vóór de schenking geleden had en verklaarde het arrest bindend voor de
gemeente Grez-Doiceau.
3. In de voorzieningen A.R. RG C.00.0567.F en C.01.0004.F rijst in het eerste
onderdeel van het eerste middel een erg interessante vraag over de hoedanigheid en het
belang om op te treden, meer bepaald om hoger beroep in te stellen. Behoudt een partij
die, toen zij haar oorspronkelijke vordering instelde, eigenaar was van een onroerend goed
en dus op dat tijdstip het belang en de hoedanigheid had die de artt. 17 en 18 Ger.W.
vereisen om de staking van een activiteit die op een naburig erf wordt uitgeoefend en de
afbraak van de gebouwen op dat erf te vorderen, dat belang en die hoedanigheid wanneer
zij, alvorens hoger beroep in te stellen tegen de beslissing die voornoemde vordering had
afgewezen, de eigendom van haar onroerend goed heeft overgedragen?
Verliest die partij, louter door het feit dat zij vóór het appèlgeding haar eigendom heeft
overgedragen, waarbij haar persoonlijke eigendomsrechten overgingen, belang en
hoedanigheid om hoger beroep in te stellen?
3.1. Voor de bodemrechter hielden de eiseressen immers staande dat het hoger beroep
van mevr. M. niet-ontvankelijk was in zoverre zij hun veroordeling tot vergoeding in
natura vorderde van de uit de litigieuze bouwwerken ontstane schade, want door die
vergoeding in natura te vorderen, oefent zij een recht uit dat verbonden is met haar
hoedanigheid van eigenaar van het onroerend goed. Door de schenking aan haar zoon, de
h. D, waarbij de eigendom naar hem overging, is haar recht teloorgegaan.
3.2. Zoals de verwerende partijen M. en D. terecht aanvoeren, berust het standpunt van
de eiseressen in voornoemd onderdeel geheel en al op een premisse, namelijk dat degene
een onroerend goed vervreemdt louter door overdracht van de eigendom van dat goed,
hoe dan ook alle rechtsvorderingen verliest betreffende dat goed die verband houden met
de eigendomsrechten, uitgerekend omdat die rechten overgaan; alleen de
rechtsvorderingen die vóór die overgang zijn ingesteld, zouden blijven bestaan.
De eiseressen zijn immers van oordeel dat mevr. M. hoedanigheid en belang had om
haar vordering voor de eerste rechter in te stellen maar dat die hoedanigheid en dat belang
in hoger beroep, wegens de overgang van de eigendom, teloorgegaan zijn.
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Zij zijn van oordeel dat de vereiste hoedanigheid is teloorgegaan en verwijten bijgevolg
de appèlrechter geoordeeld te hebben “dat (mevrouw M.) na de schenking van haar
goederen haar belang behoudt om de rechtsvordering die zij heeft ingesteld, voort te
zetten, waarbij de hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met het belang, aangezien zij
in eigen naam is opgetreden”.
Volgens de eiseressen vloeit de vereiste hoedanigheid voort uit het van rechtswege
bestaande verband tussen de persoon die een rechtsvordering instelt en daarbij beweert
houder te zijn van een subjectief recht, en het voorwerp van zijn vordering, namelijk het
subjectief recht dat hij aanvoert.
De redenering van de eiseressen berust dus op het idee dat het vereiste van de hoedanigheid om op te treden samengaat met het vereiste van een persoonlijk en rechtstreeks
belang “chaque fois que l’action tend à la reconnaissance d’un droit subjectif et qu ‘elle
est exercée par le titulaire de ce droit, qui, de ce fait, a qualité pour agir”2.
3.3. De akte van hoger beroep opent een nieuwe aanleg, die onderscheiden is van de
aanleg die door de in eerste aanleg gewezen beslissing beëindigd is.
Ook al kan de aanleg worden opgedeeld, het geschil wordt niet in eerste aanleg beëindigd. Het voortduren ervan vormt de band tussen eerste aanleg en hoger beroep3.
De Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming legde trouwens de nadruk op de fundamentele eenheid van het geschil en de voortzetting, in tweede aanleg, van
het aangevatte debat4.
Het hoger beroep is dus een wijze van voltooiing van de zaak die het debat voortzet en
de mogelijkheden handhaaft om een het geschil te laten evolueren5.
De eenheid van het geschil, die door het hoger beroep niet wordt doorbroken, belet
evenwel niet dat de aanleggen worden onderscheiden. Hoger beroep instellen staat gelijk
met het uitoefenen van een vordering in rechte. Zo zijn rechtsleer en rechtspraak het met
elkaar eens dat van de appellant hoedanigheid en belang geëist moeten worden (artt. 17,
18 en 1042 Ger.W.)6.
De eigenheid van het appèlgeding heeft evenwel tot gevolg dat het recht om het
rechtsmiddel van het hoger beroep aan te wenden, enerzijds, ondergeschikt is aan
voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die waaraan elke vordering in rechte moet
voldoen, en, anderzijds, aan voorwaarden die eigen zijn aan de opening van een nieuwe
aanleg die onderscheiden is van de aanleg die door de beslissing van het gerecht in eerste
aanleg beëindigd is.
De hoedanigheid om hoger beroep in te stellen kan worden bepaald met verwijzing
naar het proces in eerste aanleg. Om hoger beroep te kunnen instellen moet men partij of
vertegenwoordigde geweest zijn in het proces in eerste aanleg. Degene die buiten het debat voor de eerste rechter stond, kan slechts derdenverzet doen, of, binnen de perken van
art. 812 Ger.W., vrijwillig tussenkomen in hoger beroep7.
Het belang dat bestaat in ieder, materieel of moreel, daadwerkelijk en niet-theoretisch
voordeel dat de eiser in rechte kan putten uit zijn vordering op het ogenblik dat hij ze instelt8 moet zowel in hoger beroep als in eerste aanleg worden aangetoond. Het belang dat
2 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, nr. 36.
3 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, Parijs, 1977, p.638.
4 CH. VAN REEPINGHEN, “Verslag over de Gerechtelijke Hervorming”, B.S. 1964, p. 415.
5 R.P.D.B., Trefwoord Appel en matière civile, sociale et commerciale, nr. 4.
6 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, nr. 736 tot 738; J. V AN COMPERNOLLE, “Droit judiciaire privé, Les voix de recours”, Examen de jurisprudence, R.C.J.B. 1987, p. 131; Cass. 29 juni
1979 (A.C. 1978-79, 1330).
7 J. VAN COMPERNOLLE, o.c., p. 132, A. FETTWEIS, o.c., nr. 737.
8 Cass. 4 dec. 1989 (A.C. 1989-90, nr. 216)
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wordt vereist om hoger beroep in te stellen houdt verband met de krenking die de betwiste
beslissing appellant toebrengt; een moreel belang kan volstaan, daarbij hoeft er niet noodzakelijk een veroordeling tegen de appellant te zijn uitgesproken9.
Belang om op te treden lijkt mij dus nauw verbonden met het voorwerp zelf van de
vordering die in hoger beroep wordt ingesteld.
In tegenstelling tot hetgeen de verwerende partijen M. en D. in hun memorie van
antwoord beweren, is het mijns inziens niet voldoende dat het belang om op te treden
bestaat op het ogenblik dat de oorspronkelijke vordering is ingezet. Het belang om op te
treden moet volgens mij ook worden getoetst op het tijdstip waarop de partij hoger beroep
instelt.
Het arrest van uw Hof van 28 juni 1990 10 waarnaar die partijen verwijzen, heeft die
draagwijdte trouwens niet, ook al wijst het de gegevens aan die in aanmerking moeten
worden genomen ter beoordeling van het belang om in hoger beroep op te treden.
In dat arrest is uw Hof tevens van oordeel dat de appèlrechter die aan het slachtoffer
van burenhinder weigert het recht toe te kennen om, nadat hij zijn onroerend goed heeft
verkocht, op te treden tegen de veroorzaker van de hinder, op grond dat voornoemd
slachtoffer niet langer belang heeft om op te treden daar hij geen eigenaar meer was toen
hij zijn rechtsvordering instelde, art. 544 B.W., d.i. de wettelijke grondslag van het
algemeen beginsel van het evenwicht tussen eigendomsrechten schendt.
In dat arrest is uw Hof tevens van oordeel dat de appèlrechter ook de artt. 1382 tot 1384
B.W. en 17 en 18 Ger.W. schendt, aangezien het voorwerp van de vordering bestaat in de
vergoeding voor het verlies op de verkoopprijs van het in waarde verminderde pand ten
gevolge van barsten te wijten aan de bouw van het naburige gebouw. De voormalige
eigenaar behoudt dus een belang om op te treden daar het recht op schadevergoeding
ontstaat op de dag waarop de schade tot stand is gekomen en niet aangetast wordt de
vervreemding van het beschadigde goed.
Het belang om in hoger beroep op te treden moet mijn inziens dus door de appèlrechter
worden onderzocht in het licht van de zaak zelf.
3.4. In het onderhavige geval is de vordering die de partij M. in hoger beroep heeft
ingesteld, dezelfde als die welke zij tevergeefs in eerste aanleg had ingesteld.
Die vordering houdt verband met de bijzondere toestand van eiseres. Zij heeft die
namelijk ingesteld in haar hoedanigheid van eigenaar van het perceel dat grenst aan de
litigieuze bouwwerken en de vordering is gegrond is op art. 67 W. 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.
De vordering die zij in haar incidenteel beroep formuleert houdt dus verband met de
aantasting van haar rechten die zij aan haar toestand van eigenaar van het aanliggende
goed verbindt. Het belang van die partij om in hoger beroep op te treden hangt dus af van
het behoud van haar eigendomsrechten.
Op te merken valt dat voornoemd art. 67 dat de wettelijke grondslag van de rechtsvordering vormt de hoedanigheid van eigenaar, niet vereist, zodat een eisende partij ook in
een andere hoedanigheid had kunnen optreden, bijvoorbeeld in die van huurder of gewoonweg van bewoner. Het volstaat dus dat het een “derde benadeelde” betreft, d.w.z.,
wanneer er geen nadere verduidelijking is, iedere derde die van een belang doet blijken11.
3.5. De vraag die dus nog moet worden onderzocht, behelst de draagwijdte van de
9 Cass., 29 juni 1979, o.c. (A.C. 1978-79, 1330): het belang om op te treden werd hieruit afgeleid dat
appellant oorspronkelijk werd gedagvaard teneinde hoofdelijk veroordeeld te worden tot betaling van
de schuld.
10 Cass., 28 juni 1990, A.R. 8659, nr. 636.
11 Rép. Not., Trefwoord Urbanisme, nr. 733.
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overgang van de rechten in geval van vervreemding van het eigendomsrecht, en meer
bepaald, m.b.t. de overgang van de rechtsvorderingen inzake het vervreemde goed.
3.6. Los van de zakelijke rechten die bij het onroerend goed horen, zoals
erfdienstbaarheden, en waarvan de rechtsleer eenparig erkent dat de overgang gebeurt
wegens de specifieke uitwerking van de erfdienstbaarheid als zakelijk recht, blijft de
rechtsleer verdeeld over de kwestie van de onmiddellijke overgang van een bepaald aantal
persoonlijke rechten van de vervreemder.
De discussie in de rechtsleer betreft met name de op burenhinder gegronde
rechtsvordering en de rechtsvordering inzake tienjarige aansprakelijkheid tegen de
architect of de aannemer.
Sommige auteurs zijn van oordeel dat er sprake is van een “kwalitatieve” rechtsvordering, gegrond op de “propter rem-” of “kwalitatieve” rechten, zodra de rechtsvordering
nauw verbonden is met de hoedanigheid van eigenaar van het onroerend goed. Een dergelijke rechtsvordering zou van rechtswege overgaan op de verkrijger12.
Anderen zien daarin een louter persoonlijke rechtsvordering en koppelen het beginsel
van de rechtsvordering als toebehoren van het goed los van de werkelijk geleden schade
als persoonlijk nadeel. Degene die de overmatige schade lijdt, blijft dus titularis van de
vordering die, volgens hen, slechts gestalte krijgt door de totstandkoming van de hinder.
Die auteurs baseren zich onder meer op voornoemd arrest van uw Hof van 28 juni
199013.
3.7. Mijn inziens is de aansprakelijkheidsvordering tegen de dader van een
stedenbouwkundig misdrijf een rechtsvordering die steunt op “propter rem-“ en
“kwalitatieve” rechten, in zoverre het gaat om een rechtsvordering waarbij een partij, die
de aantasting van haar eigendomsrecht, of zelfs van het genot van een onroerend goed
aanvoert, aangetast is, de aansprakelijkheid in het geding brengt van een derde die zonder
vergunning of zonder naleving van de stedenbouwkundige voorschriften heeft gehandeld
(zie hoger punt 3.4).
3.8. Ook al gaat de aansprakelijkheidsvordering tegen de dader van een
stedenbouwkundig misdrijf van rechtswege over naar de verkrijger, toch komt het erop
aan te weten of de partijen bij overeenkomst al dan niet kunnen afwijken van die, in
beginsel automatische, overgang.
Bepaalde auteurs baseren zich op een arrest van 15 september 1989 waarin uw Hof besliste dat de opdrachtgever die, alvorens het pand over te dragen, een proces had aangespannen tegen de architect en de aannemer teneinde de toepassing van de tienjarige waarborg te verkrijgen, door de verkoop niet de hoedanigheid verliest om de rechtsvordering
voort te zetten. Zij zijn van oordeel dat het feit dat de verkoper vóór de overdracht een
proces aangespannen had, volstaat om te bewijzen dat hij zijn rechten propter rem behoudt14.
Die auteurs overwegen de mogelijkheid voor de partijen om een overeenkomst op te
stellen die de verkoper de mogelijkheid biedt zijn oorspronkelijke vordering, die hij had
12 J.H. HERBOTS, « L’affinage du principe de la transmission automatique des droits propter rem du
maître de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble », noot onder Cass., 28 juni 1989, R.C.J.B., 1992, p.
512; DEMOGUE, Traité, IV, 212, nr. 538; E. DIRIX, « De aanspraakgerechtigden bij zaakschade en burenhinder », noot onder Cass., 28 juni 1990, R.W., 1990-1991, 1403.
13 DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, Zakenrecht, dl. 1, 475, nr. 265; E DIRIX en A. VAN OEVELEN,
“Kroniek van het verbintenissenrecht” (1985-1992), R.W., 1992-1993, 1252; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. IV, 1997, 194.
14 J.H. HERBOTS, « L’affinage du principe de la transmission automatique des droits propter rem du
maître de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble », o.c. , p. 547; E. DIRIX, « De aanspraakgerechtigden bij zaakschade en burenhinder », o.c., p. 1404)
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ingesteld toen hij nog de hoedanigheid van eigenaar had, voort te zeggen. Bovendien zou
uit het feit alleen dat de voormalige eigenaar de rechtsvordering instelt, kunnen worden
afgeleid dat de partijen stilzwijgend overeengekomen zijn dat het vrijwaringsrecht uitzonderlijk niet met het goed overgaat15.
Zij zijn van oordeel dat de verkrijger altijd de plaats van de overdrager in het proces
kan innemen in de zaken waarin de sluiting van het debat niet door middel van vrijwillige
tussenkomst of gedinghervatting is uitgesproken16.
De stelling van de verwerende partijen M. en D. kan dus gevolgd worden in zoverre
daarin aangevoerd wordt dat hoe dan ook niet vaststaat dat de verkoper van een onroerend
goed door de verkoop alle desbetreffende rechtsvorderingen ziet teloorgaan; hij behoudt
ze onder meer volgens de overeenkomst tussen de partijen17.
3.9. Aangezien het eerste onderdeel in elk van zijn vorderingen volledig berust op de
premisse, die wegens de hierboven uiteengezette redenen onjuist is, namelijk dat degene
die voornoemd goed vervreemdt louter door overdracht van de eigendom van een
onroerend goed, hoe dan ook alle rechtsvorderingen verliest betreffende dat goed die
verband houden met de eigendomsrechten, uitgerekend omdat die rechten overgaan, faalt
het mijn inziens in al die zaken naar recht.
4. Onderzoek van de overige middelen van de zaak C. 00.0567.F:
(...)
5. Onderzoek van de overige middelen van de zaak C.01.0004.F:
(...)
5.12. Het zesde middel is gericht tegen de beslissing om eiseres te veroordelen tot,
enerzijds, een dwangsom, en anderzijds, tot terugbetaling van de sloopkosten die
verweerster zou moeten dragen: de twee onderdelen lijken me gegrond.
5.13. De tegen het eerste onderdeel van het zesde middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid als zou het middel nieuw zijn, kan mijn inziens niet worden aangenomen
aangezien de wet betreffende de dwangsom, volgens de rechtspraak van uw Hof, niet
enkel doelt op het belang dat de schuldeiser erbij heeft dat de schuldenaar inderdaad zijn
verbintenis nakomt, maar tevens het gezag van de gerechtelijke beslissingen wil
versterken en de tenuitvoerlegging vereenvoudigen en dat een dergelijke wet de essentiële
belangen van de Staat betreft en derhalve van openbare orde is.
Het op art. 1385 bis Ger.W. gegronde middel kan voor het eerst in cassatie worden aangevoerd18.
Zoals de eiseressen terecht aanvoeren, kan de veroordeling tot een dwangsom slechts
worden uitgesproken tegen de partij waartegen de hoofdveroordeling is uitgesproken ingeval deze niet uitgevoerd zou worden, aangezien het gaat om een geldelijke dwangmaatregel, als bijzaak bij een hoofdveroordeling, strekkende tot de uitvoering van die veroordeling19.
5.14. Mijn inziens biedt het bestreden arrest geen antwoord op de conclusie van eiseres
15 J.H. HERBOTS, o.c., p. 547.
16 Mijn inziens is in de onderhavige zaak alleen de vrijwillige tussenkomst mogelijk, aangezien de
voorwaarden voor gedinghervatting limitatief vastgesteld zijn in art. 815 Ger.W.
17 Op te merken valt dat de appèlrechter in de onderhavige zaak, ten overvloede, rekening heeft gehouden met de interne gevolgen van een eventuele overeenkomst tussen mevr. M. en haar zoon (p. 8
van het bestreden arrest).
18 Cass., 3 juni 1996, A.R. S.95.0102.N, nr. 204; J. VAN COMPERNOLLE, Rép. Not., dl. XIII, B. IV,
“L’astreinte”, nr. 19, p. 31; I. MOREAU-MARGREVE, « L’astreinte », Ann. Dr. Liège, 1982, p. 88
19 A FETTWEIS, « Manuel de procédure civile »,o.c., nr. 950; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence, « Les obligations », R.C.J.B., 1984, p. 198.
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waarin zij aanvoerde dat zij niet op de goederen van een derde kon tussenkomen.
6. BESLUIT
- Verwerping van het cassatieberoep in de zaak A.R. C.00.0567.C.
- Cassatie in de zaak A.R. C.01.0004.F in zoverre het bestreden arrest eiseres
veroordeelt, in solidum met de eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen, om verweerster een dwangsom te betalen en haar eventuele
sloopkosten terug te betalen.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0567.F - C.01.0004.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit het
bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen
in 't kort als volgt worden samengevat :
Mevr. M. kocht in 1978 drie aan elkaar grenzende percelen in een verkaveling
in een te Grez-Doiceau gelegen domein dat toebehoorde aan de vennootschap
Immobilière du Bercuit.
In 1984 kocht de vennootschap Immosmash een perceel grenzend aan de eigendom van mevr. M., waarop de Ferme du Bercuit lag, en liet er een tenniscomplex aanleggen dat door de vennootschap Tennis Club Le Châtaignier geëxploiteerd werd.
Bij op 9 juni 1986 betekende exploten dagvaardde mevr. M. de vennootschappen Immosmash en Immobilière du Bercuit alsook de gemeente Grez-Doiceau.
Zij voerde daarbij aan dat de door de vennootschap Immosmash opgetrokken
bouwwerken niet in overeenstemming waren met de voorschriften van de verkavelingsvergunning van 19 september 1977 noch met de overeengekomen erfdienstbaarheden van de verkaveling. Zij vorderde dat de vennootschap Immosmash veroordeeld zou worden om, op straffe van een dwangsom, de exploitatie
van het sportcentrum stop te zetten en de gebouwen af te breken, alsook dat de
vennootschappen Immosmash en Immobilière du Bercuit in solidum veroordeeld
zouden worden tot betaling van schadevergoeding, die voorlopig op 5.000.000
BEF werd geraamd, waarbij het vonnis aan de gemeente tegenstelbaar moet worden verklaard. Nadien stelde mevr. M. haar vordering ook in tegen de vennootschap Tennis Club Le Châtaignier, aan wie de vennootschap Immosmash een
erfpacht had toegestaan en die vrijwillig in de zaak was tussengekomen.
Bij notariële akte van 22 mei 1992 schonk mevr. B. haar in het domaine du
Bercuit gelegen onroerende goederen aan haar zoon, de h. D.
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Na twee vonnissen alvorens recht te doen, stelde de eerste rechter, bij een vonnis van 27 mei 1993, vast dat de litigieuze bouwwerken niet in overeenstemming
waren met de voorschriften van de verkavelingsvergunning van 19 september
1977 noch met de overeengekomen dienstbaarheden van de verkaveling. Hij was
evenwel van oordeel dat de vordering tot vergoeding in natura misbruik inhield.
Hij veroordeelde de drie vennootschappen enkel tot betaling van een voorlopig
bedrag van 200.000 BEF en verklaarde het vonnis bindend voor de gemeente.
De vennootschap Immobilière du Bercuit stelde hoger beroep in tegen de drie
gewezen vonnissen. De twee overige vennootschappen, de gemeente en mevr.
M. stelden incidenteel beroep in.
Bij een op 12 april 1996 neergelegd verzoekschrift kwam de h. D. vrijwillig
tussen in de zaak voor het hof van beroep en verklaarde zich aan te sluiten bij de
vorderingen van zijn moeder.
Bij het bestreden arrest verklaarde het hof van beroep het hoofdberoep nietontvankelijk in zoverre het gericht was tegen de twee vonnissen die gewezen waren alvorens recht te doen, en verklaarde het de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de heer D. uitsluitend ontvankelijk, in zoverre zijn tussenkomst ertoe
strekte het standpunt van zijn moeder te steunen.
Het hof van beroep verklaarde enkel het incidenteel beroep van mevr. M. tegen het vonnis van 27 mei 1993 gegrond en veroordeelde de vennootschappen
Immosmash en Tennis Club Le Châtaignier om de exploitatie van het sportcentrum stop te zetten, de bouwwerken af te breken en de plaats in zijn vorige staat
te herstellen; het veroordeelde die vennootschappen, in solidum met de vennootschap Immobilière du Bercuit, tot betaling van een dwangsom aan mevr. B. bij
niet-uitvoering ervan binnen de opgelegde termijn, waarbij laatstgenoemde de
toestemming kreeg om de bouwwerken op kosten van die vennootschappen te laten afbreken en waarbij de Immobilière du Bercuit in solidum met hen tot terugbetaling van die kosten werd veroordeeld; ten slotte veroordeelde het hof van beroep voornoemde vennootschappen, in solidum met de vennootschap Immobilière du Bercuit, om aan mevr. M. 180.000 BEF te betalen als vergoeding voor de
storing in het genot van haar eigendom die zij tijdens de zes jaar vóór de schenking geleden had. Het arrest werd bindend verklaard voor de gemeente GrezDoiceau.
IV. Cassatiemiddelen
A. Voorziening C.00.0567.F
De eiseressen voeren in hun voorziening drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851, zoals het is gewijzigd bij de
wet van 8 juli 1929.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest is van oordeel dat de eerste verweerster, ook al was zij sinds 22
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mei 1992 geen eigenaar meer van het onroerend goed, belang en hoedanigheid had om, op
17 april 1996, incidenteel beroep in te stellen tegen het vonnis van 27 mei 1993 dat afwijzend had beschikt op haar vordering strekkende tot de stopzetting van de exploitatie van
de tenniscourts en tot de afbraak van de gebouwen die met miskenning van de geldende
stedenbouw-kundige voorschriften waren opgetrokken, op grond dat "het belang om in
rechte op te treden moet bestaan op het ogenblik dat de vordering wordt ingediend en de
gebeurtenissen van na de gedinginleidende akte, in beginsel, geen weerslag hebben op de
regelmatigheid van de procedure en de voortzetting ervan; dat (de eerste verweerster) belang en hoedanigheid had om haar vordering voor de eerste rechter in te stellen, aangezien
(de eerste verweerster) toentertijd eigenaar van de goederen was en gewag maakte van
een aanzienlijke schade die voortvloeide uit de niet-naleving van de stedenbouwkundige
voorschriften met betrekking tot de verkaveling; dat zij na de schenking van haar goederen belang behoudt om de rechtsvordering die zij heeft ingesteld, voort te zetten; dat de
hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met het belang, aangezien zij in eigen naam is
opgetreden; dat het niet aan de voornoemde vennootschappen staat het gebrek aan belang
en hoedanigheid van (de eerste verweerster) aan te voeren, daar zij anders artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek zouden schenden, aangezien zij zich daartoe zouden moeten
beroepen op de interne gevolgen van een eventuele overeen-komst tussen (de eerste verweerster) en haar zoon; dat die vennoot zich weliswaar kunnen beroepen op het bestaan
van de overeenkomst maar dat zij hoegenaamd niets uit te staan hebben met de interne gevolgen ervan; dat, anderzijds, gewezen moet worden op het gebrek aan consequentie van
die vennootschappen die in hoger beroep de wijziging van de bestreden beslissingen jegens (de eerste verweerster) vorderen, terwijl laatstgenoemde, volgens hun stelling, niet
langer in het geding zou mogen betrokken zijn en zij dus (verweerder) tot hervatting van
het geding hadden moeten dagvaarden".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen, artikel 18 van dat wetboek bepaalt dat het belang een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn en artikel 1042 van dat wetboek bepaalt dat de regels van het geding toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen.
Het gebrek aan belang en hoedanigheid van een eiser kan zeker niet alleen worden afgeleid uit de omstandigheid dat hij, op het ogenblik dat een rechtsvordering wordt ingesteld tot vergoeding van schade die hij voorheen als eigenaar van een onroerend goed
heeft geleden, niet langer eigenaar van dat goed is, ofwel, in de loop van het geding ophoudt eigenaar te zijn. Het rechtstreeks en dadelijk belang van die eiser om de rechtsvordering uit te oefenen of verder uit te oefenen, blijft slechts behouden wanneer zijn vordering strekt tot vergoeding van een voorbije schade die hij geleden heeft tijdens de periode
dat hij eigenaar van het onroerend goed was. Hij ontbeert daarentegen belang om op te
treden of om de uitoefening van de rechtsvordering voor te zetten en met name om hoger
beroep in te stellen, wanneer zijn vordering strekt tot vergoeding van de schade die de
huidige eigenaar geleden heeft of zal lijden.
In casu heeft de eerste verweerster, hoewel zij sinds 22 mei 1992 geen eigenaar meer
van het goed was, op 17 april 1996 incidenteel beroep ingesteld tegen de drie beroepen
vonnissen en meer bepaald tegen het vonnis van 27 mei 1993 om, ten principale, de stopzetting van de exploitatie van de tenniscourts alsook de afbraak van de gebouwen die met
miskenning van de geldende stedenbouwkundige voorschriften waren opgetrokken, te
vorderen, en, aanvullend, om vergoeding bij equivalent van de voorbije schade te vorderen en, bijkomend, voor de voorbije schade, beperkt tot de periode voordat zij het onroerend goed aan haar zoon schonk. Haar belang om op te treden, en dus haar belang om ho-
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ger beroep in te stellen, was bijgevolg beperkt tot de vergoeding bij equivalent van de
schade die zij persoonlijk vóór die schenking had geleden. Dat belang om op te treden
ontbrak in zoverre het betrekking had op de vordering tot vergoeding in natura, die enkel
betrekking had op de toekomstige, door haar zoon, de huidige eigenaar, geleden schade,
en niet op de voorbije schade die zij geleden had toen zij nog eigenaar van het onroerend
goed was.
Het bestreden arrest stelt noch de bestanddelen, noch bijgevolg het bestaan van een moreel belang vast waarvan de eerste verweerster zou kunnen doen blijken om tegen de beroepen vonnissen hoger beroep in te stellen, in zoverre het derde vonnis afwijzend beschikt op haar vordering tot vergoeding in natura, welk moreel belang onderscheiden zou
zijn van het vermeende belang dat zij erbij zou hebben om een procedure voort te zetten
die ertoe strekt de vergoeding in natura te verkrijgen voor een toekomstige schade die niet
zij, maar haar zoon heeft geleden.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 17, 18, eerste lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, daar het aanneemt dat verweerster belang blijft behouden om op te
treden en, dus ook haar belang behoudt om hoger beroep in te stellen m.b.t. de door haar
ingestelde vordering tot vergoeding in natura.
1.2. Tweede onderdeel
Ingevolge artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten weliswaar
alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen, maar dat beginsel regelt slechts
de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten voortvloeien. Het belet niet dat
derden zich beroepen op het bestaan van overeenkomsten waarop de contracterende partijen zelf zich jegens die derden beroepen.
De eiseressen die zich op de schenking beriepen om de hoedanigheid en het belang te
ontzeggen aan de eerste verweerster die, voor de toekomst, een vergoeding in natura vorderde, beriepen zich niet op de interne gevolgen van die overeenkomst, maar wel op het
bestaan van die overeenkomst en op de externe werking ervan, namelijk de eigendomsoverdracht die de contracterende partijen zelf aanvoerden en bovendien aan derden kon
worden tegengeworpen ten gevolge van de overschrijving ervan overeenkomstig artikel 1
van de hypotheekwet.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, wanneer het oordeelt dat het niet aan de eiseressen stond het gebrek aan belang en hoedanigheid van de eerste verweerster aan te voeren,
daar zij anders artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek zouden schenden, aangezien zij
zich daartoe zouden moeten beroepen op de interne gevolgen van een schenkingsovereenkomst tussen de eerste verweerster en haar zoon, een verkeerde toepassing maakt van het
beginsel van de betrekkelijkheid van de overeenkomsten, dat beginsel miskent en dus artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 1 van de hypotheekwet schendt.
1.3. Derde onderdeel
De verweerder of gedaagde in hoger beroep die, als exceptie of verweer tegen de vordering of het hoger beroep die tegen hem wordt ingesteld, het belang en de hoedanigheid
van eiser om op te treden betwist, dient niet het initiatief te nemen om de derde partij tot
hervatting van het geding te dagvaarden. In die onderstelling heeft die derde partij immers
als enige huidige hoedanigheid en belang om op te treden. Uitgerekend die derde partij
moet het initiatief nemen om, ofwel via een nieuwe dagvaarding, ofwel, zo nodig, via gedinghervatting, de rechtsvordering waarvan zij houder is geworden, opnieuw in te stellen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, wanneer het wijst op "op het gebrek aan consequentie van de (eiseressen) die in hoger beroep de wijziging van de bestreden beslissingen
jegens (de eerste verweerster) vorderen, terwijl laatstgenoemde, volgens hun stelling, niet
langer in het geding zou mogen betrokken zijn en zij dus (verweerder) tot hervatting van
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het geding hadden moeten dagvaarden", de artikelen 17, 18, eerste lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt.
(...)

B. Voorziening C.01.0004.F
De eiseressen voeren in hun voorziening zes middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 17, 18, eerste lid, 815, 816, 1050, 1054 en, voor zoveel als nodig, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat eiseres in Grez-Doiceau eigenaar was van een
perceel dat deel uitmaakte van het domaine du Bercuit, waarvoor een verkavelingsplan en
een verdelingsakte waren opgemaakt; dat verweerster in 1978 in het domaine du Bercuit
drie aan elkaar grenzende percelen kocht; dat de (eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), bij akte van 9 juli 1984, van eiseres een perceel verwierf dat aan
verweersters eigendom grensde en er sportcomplex liet optrekken met een clubhuis, drie
overdekte en vijf openluchttenniscourts, waarvoor zij op 2 mei 1984 een bouwvergunning
had verkregen; dat die vergunning de (eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) ertoe verplichtte de stedenbouwkundige voorschriften van de verkavelingsvergunning na te komen en de nodige maatregelen tegen geluidshinder te nemen; dat het
sportcomplex krachtens een erfpachtovereenkomst geëxploiteerd wordt door de (tweede
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij); dat verweerster eiseres en de twee
voornoemde vennootschappen voor de eerste rechter heeft gedagvaard teneinde te laten
vaststellen dat de door de (eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij)
opgetrokken bouwwerken niet in overeenstemming waren met de verkavelingsvergunning
noch met de overeengekomen erfdienstbaarheden van de verkaveling, de (eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) te laten veroordelen om de
exploitatie van het sportcentrum stop te zetten en de bouwwerken af te breken die met
miskenning van de voorschriften van de verkavelingsvergunning waren opgetrokken en
de voornoemde vennootschappen en eiseres te laten veroordelen om haar schadevergoeding te betalen; dat de eerste rechter bij vonnis van 27 mei 1993 geoordeeld heeft dat de
door de (eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) opgetrokken bouwwerken niet in overeenstemming waren met de stedenbouwkundige voorschriften van de
verkaveling en dat de bouwvergunning onregelmatig was, maar dat het toestaan van een
vergoeding in natura een misbruik zou uitmaken; dat de eerste rechter eiseres en de (eerste
en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen), in solidum, veroordeeld heeft tot betaling aan verweerster van een provisioneel bedrag van 200.000 BEF;
dat eiseres hoger beroep heeft ingesteld; dat verweerster en de (eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen), bij op 17 april en 26 augustus 1996 ter
griffie van het hof van beroep neergelegde conclusies, incidenteel beroep hebben ingesteld; dat verweerster, door haar incidenteel beroep, "de doeleinden van haar oorspronkelijke vordering nastreeft in zoverre de eerste rechter de vergoeding in natura heeft geweigerd"; dat "de (vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), dat is de
zoon van (verweerster) en van wijlen haar echtgenoot, in een op 12 april 1996 ter griffie
van het hof van (beroep) neergelegd verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, uiteenzet
dat zijn moeder haar in het domaine du Bercuit gelegen goederen aan hem heeft geschon-
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ken, zulks luidens een akte die op 22 mei 1992 bij notaris D. is ingekomen, dat hij dus gerechtigd is te vorderen dat (de eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) ten principale veroordeeld worden om de aan zijn eigendom grenzende
sporthall en courts af te afbreken; dat hij verklaart vrijwillig in de zaak tussen te komen
om zich aan te sluiten bij de vorderingen van zijn moeder",
het arrest beslist vervolgens dat de vrijwillige tussenkomst van (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) in het appèlgeding ingevolge artikel 812,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet-ontvankelijk is, "in zoverre zij strekt tot
verschillende veroordelingen in solidum van de (eerste en tweede tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen) en (van eiseres)" maar ontvankelijk is "in zoverre (de
vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) zich in het appèlgeding ertoe beperkt de aanspraken van zijn moeder te steunen",
het bestreden arrest verklaart ten slotte verweersters incidenteel beroep ontvankelijk, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing van de eerste rechter die afwijzend beschikt op
haar vordering tot stopzetting van de exploitatie van de tennisclub en tot afbraak van de
gebouwen die opgetrokken zijn met miskenning van de stedenbouwkundige voorschriften
van de verkavelingsvergunning,
op grond "dat (verweerster) aanneemt (...) dat haar zoon, dat is (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), door de schenking van de in het domaine du
Bercuit gelegen goederen, thans houder is van het recht om de rechtsvorderingen die zij
heeft ingesteld, uit te oefenen, aangezien die rechtsvorderingen de accessoria van die goederen zijn; dat zij evenwel erop wijst dat zij hoedanigheid en belang had om haar vordering voor de eerste rechter in te stellen en dat de wijziging van haar toestand in de loop
van de procedure geen enkele weerslag heeft op de beoordeling van de voorwaarden
waaraan zij moet voldoen om een rechtsvordering in te stellen, zoals die voortvloeien uit
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek; dat die stelling aangenomen moet
worden; dat het belang om in rechte op te treden immers moet bestaan op het ogenblik dat
de vordering wordt ingediend en dat de gebeurtenissen van na de gedinginleidende akte in
beginsel geen weerslag hebben op de regelmatigheid van de procedure en de voortzetting
ervan; dat de (eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen)
en (eiseres) niet betwisten dat (verweerster) belang en hoedanigheid had om haar vordering voor de eerste rechter in te stellen, aangezien (verweerster) toentertijd eigenaar van
de goederen was en gewag maakte van een aanzienlijke schade die voortvloeide uit de
niet-naleving van de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de verkaveling;
dat zij na de schenking van haar goederen belang behoudt om de rechtsvordering die zij
heeft ingesteld, voort te zetten, waarbij de hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met
het belang, aangezien zij in eigen naam is opgetreden; dat ten overvloede, enerzijds, (...)
het niet aan de voornoemde vennootschappen staat het gebrek aan belang en hoedanigheid
van (verweerster) aan te voeren, daar zij anders artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek
zouden schenden, aangezien zij zich daartoe zouden moeten beroepen op de interne gevolgen van een eventuele overeenkomst tussen (verweerster) en haar zoon; dat die vennootschappen zich weliswaar kunnen beroepen op het bestaan van de overeenkomst maar
dat zij hoegenaamd niets uit te staan hebben met de interne gevolgen ervan; dat, anderzijds, gewezen moet worden op het gebrek aan consequentie van die vennootschappen die
in hoger beroep de wijziging van de bestreden beslissingen jegens (de eerste verweerster)
vorderen, terwijl laatstgenoemde, volgens hun stelling, niet langer in het geding zou mogen betrokken zijn en zij dus (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij) tot hervatting van het geding hadden moeten dagvaarden; dat (verweerster) belang
en hoedanigheid had om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 27 mei 1993; (...)
dat (verweerster) de eerste rechter vroeg om, ten principale, de stopzetting van de exploitatie van de tenniscourts alsook de afbraak van de gebouwen die met miskenning van de
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geldende stedenbouwkundige voorschriften waren opgetrokken, te bevelen; dat de eerste
rechter afwijzend heeft beschikt op haar vordering die hij als een misbruik beschouwde;
dat (verweersters) vordering niet is toegewezen, zodat zij gerechtigd is hoger beroep tegen
die eindbeslissing in te stellen en haar aanspraak aan de appèlrechter voor te leggen".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De partij die, op grond van de artikelen 1050 en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek,
hoofd- of incidenteel beroep instelt, moet hoedanigheid en belang bezitten om dat rechtsmiddel in te stellen. Ingevolge de artikelen 17 en 18, eerste lid, van dat wetboek, die
krachtens artikel 1042 van dat wetboek van toepassing zijn op het appèlgeding, moet het
belang een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. Een partij die de hoedanigheid en het
belang bezat die vereist zijn om een vordering voor de eerste rechter in te stellen, behoudt
niet noodzakelijk de hoedanigheid en het belang die vereist zijn om hoger beroep in te
stellen tegen de beslissing van de eerste rechter die haar vordering heeft afgewezen. Een
partij die, in haar hoedanigheid van eigenaar van een onroerend goed, voor de eerste rechter optreedt om de stopzetting van de activiteit op een naburig erf en de afbraak van gebouwen op dat erf te vorderen, bezit niet het vereiste belang om hoger beroep in te stellen
tegen de beslissing van de eerste rechter die afwijzend beschikt op die vordering, indien
zij, vóór haar akte van hoger beroep, de eigendom van dat onroerend waarop haar belang
steunde om voornoemde rechtsvordering in stellen, heeft overgedragen.
In casu volgt uit de vaststellingen van het bestreden arrest :
(1) dat verweerster eigenaar was van onroerende goederen die grensden aan het perceel
dat (de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) van eiseres had verworven, waarop een sporthall met overdekte tenniscourts, een clubhuis en openluchttenniscourts" werden opgetrokken, die door de (de tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) werden geëxploiteerd ;
(2) dat verweerster de hoedanigheid en het belang bezat die vereist waren om voor de
eerste rechter de stopzetting van de activiteit op dat, aan het hare grenzende, perceel en de
afbraak van de daarop opgetrokken bouwwerken te vorderen ;
(3) dat die vordering van verweerster bij vonnis van 27 mei 1993 werd afgewezen;
(4) dat verweerster intussen, bij notariële akte van 22 mei 1992, haar onroerende eigendom aan haar zoon heeft geschonken.
Uit die vaststellingen volgt dat verweerster, door de uitwerking van die schenking, niet
langer eigenaar was van onroerende goederen die grensden aan het perceel waarop de
kwestieuze bouwwerken waren opgetrokken en waarop de tennisclub werd geëxploiteerd,
zulks zelfs nog vooraleer het vonnis was gewezen waartegen zij incidenteel beroep heeft
ingesteld dat er met name toe strekte om in hoger beroep de, door de eerste rechter afgewezen, afbraak van de bouwwerken en stopzetting van de exploitatie te vorderen. Aangezien verweerster sindsdien niet meer de hoedanigheid van eigenaar van een naburig onroerend goed had, bezat zij niet de hoedanigheid en het belang die wettelijk vereist zijn
om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de eerste rechter in zoverre deze afwijzend had beschikt op haar vordering strekkende tot afbraak van de bouwwerken en tot
stopzetting van de activiteit.
Door te beslissen dat verweerster "hoedanigheid en belang had om hoger beroep in te
stellen tegen het vonnis van 27 mei 1993", in zoverre dat vonnis afwijzend had beschikt
op haar vordering tot stopzetting van de activiteit van de tennisclub en tot afbraak van de
bouwwerken, op grond dat zij het belang en de hoedanigheid had bezeten die vereist zijn
om voor de eerste rechter op te treden, aangezien zij eigenaar van de naburige onroerende
goederen was toen zij haar rechtsvordering bij de eerste rechter indiende, en "dat zij na de
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schenking van haar goederen belang behoudt om de rechtsvordering die zij heeft ingesteld, voort te zetten, waarbij de hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met het belang,
aangezien zij in eigen naam is opgetreden", miskent het bestreden arrest de gevolgen van
de, op 22 mei 1992 tot stand gekomen overdracht van verweersters eigendom van het onroerend goed aan haar zoon, op haar hoedanigheid en belang om hoger beroep in te stellen
tegen het vonnis van 27 mei 1993 (schending van artikelen 17, 18, eerste lid, 1050 en
1054 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 1042
van dat wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest neemt aan, enerzijds dat "(verweersters) zoon, (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), door de schenking van de in het domaine
du Bercuit gelegen goederen, thans houder is van het recht om de rechtsvorderingen die
(verweerster) heeft ingesteld, uit te oefenen, aangezien die rechtsvorderingen de accessoria van die goederen zijn", en oordeelt, anderzijds "dat, (verweerster) na de schenking van
haar goederen belang behoudt om de rechtsvordering die zij heeft ingesteld, voort te zetten". Die redenen zijn tegenstrijdig. Het bestreden arrest is bijgevolg niet regelmatig met
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
1.3. Derde onderdeel
Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval" van het beding ten behoeve van
een derde. Dat artikel staat er niet aan in de weg dat een derde het bestaan van een overeenkomst en de gevolgen ervan op het vermogen van de contracterende partijen aanvoert
tot staving van zijn verweer tegen een vordering die een van die partijen tegen hem heeft
ingesteld. Ingevolge artikel 1 van de hypotheekwet kan een akte tot overdracht van onroerende zakelijke rechten die overgeschreven is in het daartoe bestemd register van bewaring der hypotheken worden tegengeworpen aan derden, die zich op zijn bestaan kunnen
beroepen.
Wanneer eiseres en de (eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) betogen dat verweerster, vóór de beslissing van de eerste rechter, aan haar
zoon, bij een voor de notaris vastgestelde schenking, de eigendom had overgedragen van
de onroerende goederen die zij in het domaine du Bercuit bezat en waarop zij haar rechtsvordering tot stopzetting van de exploitatie van de op het aangrenzende erf opgetrokken
tenniscomplex en tot afbraak van de bouwwerken had gesteund, en dat zij dus niet de hoedanigheid en het belang bezat die vereist zijn om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de eerste rechter die afwijzend had beschikt op die rechtsvordering, voerden
zij niet tot hun voordeel de interne gevolgen van de schenking aan waarbij zij geen partij
waren, maar beriepen zij zich op het bestaan van die overeenkomst en op haar gevolgen
op het vermogen van de partijen, om verweer te voeren tegen verweersters rechtsvordering tegen hen.
Door te beslissen dat verweerster "belang en hoedanigheid had om hoger beroep in te
stellen tegen het vonnis van 27 mei 1993", in zoverre dat vonnis afwijzend heeft beschikt
op haar vordering tot stopzetting van de activiteit van de tennisclub en tot afbraak van de
bouwwerken, ook al was zij, toen zij hoger beroep instelde, niet langer eigenaar van de
naburige onroerende goederen aangezien zij ze bij notariële akte aan haar zoon had geschonken, op grond dat "dat het niet (aan de eerste en twee tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partijen) (en aan eiseres) staat het gebrek aan belang en hoedanigheid
van verweerster) aan te voeren, daar zij anders artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek
zouden schenden, aangezien zij zich daartoe zouden moeten beroepen op de interne gevolgen van een eventuele overeenkomst tussen (verweerster) en haar zoon; dat die ven-
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nootschappen zich weliswaar kunnen beroepen op het bestaan van de overeenkomst maar
dat zij hoegenaamd niets uit te staan hebben met de interne gevolgen ervan" schendt het
bestreden arrest de artikelen 1165 van het Burgerlijk Wetboek en 1, eerste lid, van de hypotheekwet.
1.4. Vierde onderdeel
Vrijwillige of gedwongen hervatting van geding is slechts mogelijk wanneer het geding
onderbroken werd door een van de in artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek vermelde
oorzaken (het overlijden van een partij, haar verandering van staat of de wijziging van de
hoedanigheid waarin zij is opgetreden), waarvan kennis is gegeven in de loop van het geding (artikelen 815 en 816 van het Gerechtelijk Wetboek).
In casu blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat eiseres al vóór de beslissing van de eerste rechter geen eigenaar meer was van de aan de tennisclub grenzende onroerende goederen. Die omstandigheid is geen wijziging van de hoedanigheid waarin verweerster is opgetreden, in de zin van artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien heeft die omstandigheid zich voorgedaan vóór en niet tijdens het appèlgeding. Er is
dus geen onderbreking van het appèlgeding geweest en er is dus evenmin een grond tot
hervatting van het geding.
Door te overwegen dat de (eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) en eiseres blijk geven van "gebrek aan consequentie" doordat zij "in hoger beroep de wijziging van de bestreden beslissingen jegens (verweerster) vorderen, terwijl laatstgenoemde, volgens hun stelling, niet langer in het geding zou mogen betrokken
zijn en zij dus (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) tot hervatting van het geding hadden moeten dagvaarden", schendt het bestreden arrest de artikelen 815 en 816 van het Gerechtelijk Wetboek die ingevolge artikel 1042 van dat wetboek
van toepassing zijn op het appèlgeding (schending van voornoemde wettelijke bepalingen).
Voorts is de verweerder tegen wie een rechtsvordering is ingesteld geenszins verplicht
de partij die de hoedanigheid zou hebben gehad om tegen hem op te treden, te dagvaarden
tot hervatting van het geding als hij betwist dat de eiser die hoedanigheid bezit.
Door te overwegen dat eiseres (de vierde tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) had moeten dagvaarden tot hervatting van het geding, schendt het bestreden arrest artikel 816, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge artikel 1042 van
dat wetboek van toepassing is op het appèlgeding (schending van die twee wettelijke bepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen C.00.0567.F en C.01.0004.F van de algemene rol tegen hetzelfde arrest gericht zijn; dat er dus grond tot voeging bestaat;
A. Voorziening C.00.0567.F
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, enerzijds, het in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde belang om op te treden beoordeeld wordt naar het tijdstip
waarop de vordering is ingesteld;
Overwegende dat, anderzijds, een partij die als eigenaar van een onroerend
goed, belang had om op te treden, alleen al door het feit dat een van de punten
van haar vordering door de eerste rechter is afgewezen, blijk geeft van het vereiste belang om hoger beroep in te stellen, ook al is de eigendom van dat goed
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vóór de uitspraak van die beslissing overgedragen;
Dat het onderdeel, waarin het tegengestelde wordt aangevoerd, faalt naar
recht;
1.2. Tweede en derde onderdeel samen
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "(de eerste verweerster), na de schenking van haar goederen, belang behoudt om de rechtsvordering, die zij heeft ingesteld, voort te zetten, waarbij de hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met
het belang" ;
Dat die overweging, waartegen het eerste onderdeel tevergeefs opkomt, volstaat om de beslissing van het arrest te verantwoorden dat het incidenteel beroep
van de eerste verweerster ontvankelijk is, in zoverre het tegen het vonnis van 27
mei 1993 is gericht ;
Dat die onderdelen, die opkomen tegen ten overvloede gegeven redenen van
het arrest, zoals de eerste verweerster en verweerder staande houden, gebrek aan
belang vertonen ;
Dat die onderdelen niet-ontvankelijk zijn ;
(...)
B. Voorziening C.01.0004.F
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat een partij die, als eigenaar van een onroerend goed, de hoedanigheid en belang had om op te treden, in de zin van de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, alleen al door het feit dat een van de punten van haar
vordering door de eerste rechter is afgewezen, doet blijken van het belang en de
hoedanigheid die vereist zijn om hoger beroep in te stellen, ook al is de eigendom van dat goed vóór de uitspraak van die beslissing overgedragen;
Dat het onderdeel, waarin het tegengestelde wordt aangevoerd, faalt naar
recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderzoek van de in het onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid, impliceert dat de door het arrest toegepaste wetsbepalingen uitgelegd dienen te worden;
Dat die grief, die niet gelijkstaat met een afwezigheid van redengeving, derhalve niets uitstaande heeft met de in artikel 149 van de Grondwet vervatte regel;
Dat het onderdeel niet-ontvankelijk is;
1.3. Derde en vierde onderdeel samen
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "(verweerster) na de schenking van
haar goederen, belang behoudt om de rechtsvordering die zij heeft ingesteld,
voort te zetten, waarbij de hoedanigheid, wat haar betreft, samenvalt met het belang";
Dat die overweging waartegen het eerste en het tweede onderdeel tevergeefs
opkomen, volstaat om de beslissing van het arrest te verantwoorden dat verweer-
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sters incidenteel beroep ontvankelijk is, in zoverre het tegen het vonnis van 27
mei 1993 is gericht;
Dat die onderdelen, die opkomen tegen ten overvloede gegeven redenen van
het arrest, zoals de eerste verweerster en de vierde tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij staande houden, gebrek aan belang vertonen en bijgevolg niet-ontvankelijk zijn;
(...)
C. Verzoek tot bindendverklaring van het arrest
Overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest wordt bindend verklaard jegens de partijen die daartoe in het geding voor het Hof zijn opgeroepen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de zaken die ingeschreven zijn onder de nummers C.00.0567.F en
C.01.0004.F van de algemene rol;
I. Uitspraak doende over de zaak C.00.0567.F
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
II. Uitspraak doende over de zaak C.01.0004.F
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt, in solidum
met de eerste en tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen,
om verweerster een dwangsom te betalen en om haar de afbraakkosten terug te
betalen die zij, in de door het arrest omschreven onderstelling, zou moeten dragen en in zoverre het uitspraak doet over de kosten, met uitzondering van die
welke gedragen zijn door de derde en vierde tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart dit arrest bindend voor de vennootschap Immosmash, voor de vennootschap Tennis Club Le Châtaignier, voor de gemeente Grez-Doiceau en voor
de h. D.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
Houdt de overige helft aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
24 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu, Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.
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Nr. 262
1° KAMER - 24 april 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - ABNORMALE HINDER - FOUT VAN EEN DERDE VERPLICHTING OM DE HINDER TE COMPENSEREN - VOORWAARDE - GEVOLG.
Aangezien art. 544 B.W. iedere eigenaar het recht verleent om op een normale wijze van
zijn zaak te genieten en om een rechtsvordering in te stellen tegen de naburige eigenaar
die dat evenwicht verbroken heeft, ook al is de schade aan een fout van een derde te
wijten, is de eigenaar van een onroerend goed die door enig feit, verzuim of gedrag, het
evenwicht tussen de eigendommen verbreekt en de naburige eigenaar een stoornis
oplegt die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, hem een
rechtmatige en passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht
herstelt1. (Art. 544 B.W.)
(WAALS GEWEST T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0371.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat uit het verslag van de gerechtelijk deskundige volgt :
"dat de litigieuze muur, die ongeveer 80 jaar oud was, in goede staat was en 'nagenoeg
volledig recht stond' en 'op zijn minst nog tweemaal zo lang had kunnen blijven staan';
dat Alsthom de greppel heeft gegraven tot op 1 meter diepte verticaal op de litigieuze
muur, zonder enige beveiligingsmaatregel te treffen en terwijl het verkeer dichtbij de
muur doorging;
dat de firma Alsthom de basis van de fundering heeft blootgelegd en zelfs 50 centime1 In casu is erkend dat het Wegenfonds, dat door het Waals Gewest is opgevolgd, bij
verbredingswerken van de weg langs het eigendom van de verweerders die door verscheidene
ondernemingen foutief zijn uitgevoerd schade heeft veroorzaakt aan de muur van het aanliggende
eigendom waardoor ongewone burenhinder is veroorzaakt; Cass., 3 april 1998, A.R. C.97.0088.F, nr.
192; 14 juni 1968, A.C. 1968, 1247; M. HANOTIAU, "Troubles de voisinage. La responsabilité du
maître de l'ouvrage pour le dommage causé à un voisin par le fait de son entrepreneur", Rev.dr.ULB,
1992, 13.
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ter dieper heeft gegraven zonder dat de muur werd gestut of verstevigd;
dat de snelheid waarmee het werk werd uitgevoerd niet terzake doet, daar de trillingen
en het ontbreken van aarde in de uitgegraven greppel de stabiliteit van de muur in gevaar
kon brengen;
dat de greppel werd opgevuld met materialen die daarvoor niet geschikt waren;
dat het graafwerk van de firma Heinen, dat opnieuw werd uitgevoerd voor de muur en
onder het niveau van de fundering, het gevaar voor onstabiliteit nog heeft vergroot;
dat van de werken een behoorlijk ontwerp is opgemaakt, maar dat iedere aannemer zijn
eigen middelen voor de uitvoering ervan heeft gekozen en zich kennelijk niet gehouden
heeft aan bepaalde technische voorschriften uit het bestek;
dat er geen redenen zijn om een gebrek in het ontwerp in aanmerking te nemen als een
oorzaak van de beschadiging, wegens het feit dat herhaaldelijk werken zijn uitgevoerd in
opdracht van verschillende besturen';
dat de greppel niet is opgevuld overeenkomstig het bestek of volgens de regels van de
kunst",
verklaart het arrest de tegen eiser ingestelde hoofdvordering gegrond en veroordeelt
hem om aan de eerste verweerder in eigen naam en in zijn hoedanigheid van erfgenaam
van zijn vader R. G. het bedrag van 390.522 BEF te betalen, verhoogd met de interest tegen de rentevoet van 5 pct. vanaf 1 juni 1979 tot de datum van het arrest en met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van het arrest tot de volledige betaling en
veroordeelt hem tevens in de kosten van beide instanties die voor de eerste verweerder
zijn begroot op 345.177 BEF, met inbegrip van de kostprijs voor de deskundigenverslagen, op grond dat "de tegen het Wegenfonds ingestelde vordering gegrond is op artikel
544 van het Burgerlijk Wetboek; [...] dat (eiseres) niet betwist 'gesubrogeerd te zijn' in de
rechten van het Wegenfonds, wat impliceert dat de Belgische Staat buiten het geding is
gesteld; dat de omstandigheid dat het Wegenfonds door de uitvoering van werken tot verbreding van de weg schade heeft veroorzaakt aan de muur van een aanpalende eigendom,
ontegensprekelijk 'een bovenmatige burenhinder' is' die de maat van wat een particulier in
het collectief belang moet gedogen overschrijdt".
Grieven
Eiser betoogt in zijn appèlconclusie dat "de deskundige de tekortkomingen van de aannemers, dat zijn zowel de firma Alsthom als de firma Heinen, voldoende heeft omschreven waardoor elke fout van het Wegenfonds in verband met de door de oorspronkelijke
eisers aangevoerde schade uitgesloten was; [...] dat de verplichting tot compensatie van de
burenhinder enkel bestaat als er een oorzakelijk verband voorhanden is tussen het bestaan
zelf van het gebouw, het verloop van de werken of de impact van de constructies en de
schade, en niet wanneer die schade uitsluitend aan de fout van de aannemer te wijten is
[...]; dat te dezen, de door (de eerste verweerder) geleden schade, zoals de deskundige
zegt, uitsluitend het gevolg is van door de aannemers Alsthom en Heinen begane fouten
en dus geenszins burenhinder of een verbreking van de gelijkheid voor de openbare lasten
is waarvoor de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is; ... dat in een gelijksoortige
zaak waarbij voor rekening van een gemeente rioleringswerken werden uitgevoerd en
waarbij door de uitsluitende fout van de aannemer zeer omvangrijke schade werd berokkend aan een aanpalende eigenaar (namelijk de instorting van de gevel van zijn huis), het
Hof van Beroep te Bergen had beslist dat het besluit om de betrokken straat van riolering
te voorzien niet bewees dat de gemeente het evenwicht tussen de onderscheiden rechten
had verbroken en dat het zelfs niet eens vaststond dat de eisers schade zouden hebben geleden, indien de aannemer geen fout had begaan ...; dat, zoals in de hierboven besproken
zaak (daarentegen wel na inzage van het deskundigenverslag van de h. Honoré.) niet is
bewezen dat het Wegenfonds, door tot de heraanleg van de litigieuze weg te besluiten,

Nr. 262 - 24.4.03

HOF VAN CASSATIE

1037

buitensporige lasten zou hebben opgelegd en dat de oorspronkelijke eisers zonder de door
beide voornoemde aannemers begane fouten schade zouden hebben geleden" .
Eiser betoogde aldus dat hij alleen aansprakelijk kon worden geacht op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek indien vaststond dat de door de eerste verweerder geleden burenhinder het gevolg was van zijn besluit tot heraanleg van de weg en dat de
schade ook zonder de fouten van de aannemers zich zou hebben voorgedaan zoals zij zich
voorgedaan heeft.
Daar het bestreden arrest beslist dat de omstandigheid dat eiser, door werken tot verbreding van de weg uit te voeren schade heeft veroorzaakt aan de muur van de eerste verweerder een bovenmatige burenhinder is die de maat van wat een particulier in het openbaar belang moet gedogen overschrijdt, zonder daarbij vast te stellen, enerzijds, dat die
hinder het gevolg was van de loutere beslissing tot uitvoering van de werken en niet van
de uitvoering ervan door de aannemers en, anderzijds, dat de burenhinder ook zonder de
aldus bij die uitvoering begane fout zou opgetreden zijn zoals dat in werkelijkheid gebeurd is, is het niet naar recht verantwoord (schending van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek) en evenmin regelmatig met redenen omkleed, aangezien het aldus niet antwoordt op de bovenvermelde conclusie of althans de redenen niet aangeeft waarom die
conclusie uit de debatten diende te worden geweerd (schending van artikel 149 van de
Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek aan iedere eigenaar
het recht verleent om op een normale wijze van zijn zaak te genieten;
Overwegende dat de eigenaar van een onroerend goed die door enig feit, verzuim of gedrag het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt en de naburige
eigenaar een stoornis oplegt die de maat van de gewone buurtschapsnadelen
overschrijdt, hem een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd is, die
het verbroken evenwicht herstelt;
Overwegende dat de schadelijder tegen de buur die dat evenwicht verbroken
heeft, een rechtsvordering kan instellen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs als de schade door de fout van een derde is veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder "vergoeding eist voor de
schade die hij heeft geleden wegens de beschadiging van de muur van [zijn] eigendom", dat hij "die beschadiging wijt aan de werken die het Wegenfonds heeft
uitgevoerd aan de langs [zijn] eigendom gelegen weg", en dat eiser "gesubrogeerd is in de rechten van het Wegenfonds";
Dat het arrest op grond van het verslag van de gerechtelijk deskundige Honoré,
waarin de oorzaken van de schade worden gepreciseerd, beslist dat de tweede
verweerster, de vennootschap Heinen en de vierde verweerster op grond van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn voor de
door verweerder geleden schade;
Dat het bovendien beslist dat "de omstandigheid dat het Wegenfonds [in de
rechten waarvan eiser getreden is] door werken tot verbreding van de weg uit te
voeren schade heeft veroorzaakt aan de muur van een aanpalende eigendom, ontegensprekelijk 'een bovenmatige burenhinder' is die de maat van wat een particulier in het collectief belang moet gedogen overschrijdt";
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Dat het arrest aldus antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie van
eiser en de beslissing volgens welke verweerder gerechtigd is een compensatie in
de vorm van een vergoeding te eisen wegens de abnormale nadelen ten gevolge
van de werken die zij heeft doen uitvoeren, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over
de vordering die ertoe strekt eiseres te vrijwaren voor de kosten van de hoofdvordering;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van haar kosten en in de kosten van verweerder;
Houdt de kosten voor het overige aan en laat de uitspraak daaromtrent over
aan de bodemrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont, T'Kint en Nelissen Grade.

Nr. 263
1° KAMER - 24 april 2003

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - DWALING OVER DE
ZELFSTANDIGHEID - DOORSLAGGEVEND BESTANDDEEL - OPENBARE VERKOPING OVEREENGEKOMEN UITSLUITING - VOORWAARDE.
Het arrest dat steunt op een beding in de verkoopvoorwaarden van de openbare verkoping
van het litigieuze pand en vermeldt dat de kopers te dezen het onroerend goed gekocht
hebben in de staat waarin het zich bij de verkoping bevond, beslist naar recht dat de
partijen bij overeenkomst uitgesloten hebben dat de staat van het pand door de kopers
kan worden aangevoerd als een bestanddeel dat hen in hoofdzaak ertoe aangezet heeft
het contract aan te gaan1 2. (Art. 1110 B.W.)
(H. T. V. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Omstandigheden van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. Eiser kocht in een openbare verkoping een huis dat aangeboden werd als een “heel
degelijk woonhuis”.
1 Zie concl. O.M.
2 Cass., 27 okt. 1995, A.R. C.95.0002.F, nr. 456.
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Nadien, toen hij het pand schoonmaakte, trof hij, achter een gordijn dat de verkopers
hadden laten hangen, zwammen. Ambtenaren van het Waals Gewest stellen vast dat het
gaat om huiszwam, dat het huis erdoor aangetast is en leggen dus saneringsmaatregelen
op.
De rechtbank van eerste aanleg beschikt afwijzend op eisers vordering tot
nietigverklaring van de koop wegens bedrog en, subsidiair, wegens dwaling over de
zelfstandigheid.
Het bestreden arrest bevestigt het door eiser beroepen vonnis.
II. Middelen
a) Eerste middel
2. In hoofdzaak komt het middel op tegen de miskenning van de bewijskracht van het
verslag van eisers technisch raadgever en vereist het een onderzoek van punt 8 van dat
verslag. De tekst is niet aan het Hof voorgelegd en wordt evenmin in het arrest weergegeven. Het middel is dus niet-ontvankelijk3.
b) Tweede middel
1) Uiteenzetting
3. Het tweede middel, dat opkomt tegen de schending van de artt. 1108 tot 1110 en
1117 B.W., alsook van art. 149 G.W., verwijt de appèlrechter dat hij, na erop gewezen te
hebben dat de verkoopvoorwaarden van de openbare verkoping van het litigieuze pand
vermelden dat “de koper geacht wordt de verkochte goederen gezien en bezocht te hebben
en ze te nemen in de staat waarin ze zich thans bevinden”, afwijzend heeft beschikt over
eisers bijkomende vordering tot nietigverklaring van de koop wegens dwaling over de
zelfstandigheid, op grond dat “de kopers te dezen het pand gekocht hebben in de staat
waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoping” en “dat ze de omstandigheid
dat er na de koop huiszwam is aangetroffen niet kunnen aanvoeren tot staving van het
gebrek in hun toestemming”.
4. Eiser herinnert eraan dat dwaling over de zelfstandigheid een oorzaak van nietigheid
van de overeenkomst is en voert aan dat in de onderhavige zaak een partij die een pand
heeft gekocht in de veronderstelling dat het, zoals aangekondigd om een “zeer degelijk
woonhuis” gaat, terwijl dat pand in werkelijkheid door huiszwam is aangetast, dat pand
een hoedanigheid toekent die het niet bezit, en aldus een dwaling kan hebben begaan die
zijn instemming kan aantasten.
Dus, zo gaat eiser verder, is het niet voldoende dat de rechter vermeldt dat eiser “het
pand gekocht (had) in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoping”
en dat hij “de omstandigheid dat er na de koop huiszwam is aangetroffen niet (kon)
aanvoeren tot staving van het gebrek in (zijn) toestemming” om de verwerping van de
vordering, in zoverre zij op dwaling gegrond is, naar recht te verantwoorden. Noch het
feit dat het pand gekocht is “in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de
verkoping”, noch het feit dat “het aantreffen van huiszwam” na de koop is gebeurd,
kunnen immers beletten dat eiser het goed een hoedanigheid heeft kunnen toekennen die
het niet bezat en dus een dwaling over de zelfstandigheid van het door hem gekochte goed
kan hebben begaan.
2) Beoordeling
5. Zoals DE PAGE4 heel duidelijk zegt, veronderstelt dwaling dat men over een andere
zaak wilde handelen dan die welke eigenlijk het voorwerp van de overeenkomst uitmaakte, terwijl de vrijwaring voor de gebreken, die betrekking heeft op een structureel intrin3 Cass., 6 dec. 1996, A.R. F.94.0091.N, nr. 492.
4 DE PAGE, « Les principaux contrats, La vente », Traité, nr. 194, p. 270.
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siek gebrek, veronderstelt dat het verkochte goed wel degelijk het goed is dat men wilde
kopen, maar dat het door een gebrek is aangetast.
6. In casu, was het gekochte huis wel degelijk het huis dat de koper wilde, maar het was
door een structureel intrinsiek gebrek aangetast: huiszwam.
7. Het beding dat “het goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, door de
koper gekend” wordt in voornoemd werk van D E PAGE5 en ook door andere auteurs6 in hun
bespreking van de rechtspraak, beschouwd als een geldig beding dat de vrijwaring voor
verborgen gebreken doet vervallen, onder voorbehoud dat het niet geldt voor gebreken die
het verkochte goed volstrekt ongeschikt voor zijn gebruik maken.
Bovendien gaat het hier om een openbare verkoping die op rechterlijk gezag geschiedt,
zodat de vrijwaring tegen de gebreken van de verkochte zaak uitdrukkelijk door art. 1649
B.W. wordt uitgesloten.
8. Bijgevolg, wanneer het bestreden arrest, dat steunt op een beding van de verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoping van het litigieuze pand, vermeldt dat “de kopers
te dezen het pand gekocht hebben in de staat waarin het zich bev(ond) op het ogenblik van
de verkoping”, oordeelt het impliciet maar zeker dat de partijen uitgesloten hebben dat de
staat van het pand door de kopers aangevoerd zou kunnen worden als een bestanddeel dat
hen in hoofdzaak ertoe aangezet heeft het contract aan te gaan, zodat het contract, zonder
dat bestanddeel, niet zou zijn gesloten7.
9. Bijgevolg is de beslissing van het bestreden arrest dat de kopers de ontdekking van
huiszwam na de koop niet kunnen aanvoeren om de nietigverklaring van de koop op
grond van dwaling te vorderen, naar recht verantwoord en kan het middel niet worden
aangenomen.
10. Het middel, in zoverre het opkomt tegen de schending van art. 149 G.W., is mijn
inziens niet-ontvankelijk, in zoverre de daartoe aangevoerde grief geen verband houdt met
de formele motiveringsverplichting.
III. BESLUIT
Verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0312.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
5 DE PAGE, Traité, 4de uitg. door A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 1997, nr. 220, p. 310.
6 L. SIMONT, J. DE GRAVE en P.A. FORIERS, « Examens de jurisprudence sur les conrats spéciaux »,
(1981 tot 1991), R.C.J.B., 1995, nr. 50, p. 190 en (1976 tot 1980), R.C.J.B., 1985, nr. 41, p. 156.
7 Zie ook DE PAGE, voornoemd Traité, nr. 59 tot 61, p. 116 tot 124, inz. noot 4, p. 119; C. P ARMENTIER,
«La volonté des parties», in Les obligations contractuelles, éd. J. Barr., Brussel, 1984, p. 66.
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....
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na erop te hebben gewezen dat de verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoping
van het litigieuze pand bepalen dat "de koper geacht wordt de verkochte goederen gezien
en bezocht te hebben en ze te nemen in de staat waarin ze zich thans bevinden", beschikt
het arrest afwijzend op de door eiser ingestelde subsidiaire vordering tot nietigverklaring
van de verkoop wegens dwaling over de zelfstandigheid op grond dat "de kopers te dezen
het pand gekocht hebben in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoop" en "dat ze de omstandigheid dat er na de koop huiszwam is aangetroffen niet kunnen aanvoeren tot staving van het gebrek in hun toestemming".
Grieven
Dwaling is een grond tot nietigheid van de overeenkomst wanneer ze betrekking heeft
op de zelfstandigheid zelf van de zaak die er het voorwerp van is. De zelfstandigheid van
de zaak is elk bestanddeel dat de partij in hoofdzaak ertoe aangezet heeft het contract aan
te gaan, zodat het contract, zonder dat bestanddeel, niet zou zijn gesloten. In het geval van
de verkoop van een zaak kan de dwaling over een hoedanigheid ervan die de partij eraan
toekende maar die ze niet bezat, geacht worden betrekking te hebben op de zelfstandigheid van de zaak.
Te dezen voerde eiser, zonder daarin te worden tegengesproken, in zijn conclusie aan
dat het litigieuze pand "te koop werd aangeboden als een 'zeer goed woonhuis' waarvan
alleen een eenkamerflat moest worden ingericht". Het staat overigens vast dat, volgens de
in het arrest weergegeven mening van de gerechtsdeskundigen, het pand reeds ten tijde
van de verkoop door huiszwam was aangetast.
De partij die een pand koopt in de overtuiging dat het een "zeer goed woonhuis" is, terwijl het in werkelijkheid door huiszwam is aangetast, kent aan het pand een hoedanigheid
toe die het niet bezit en kan derhalve een dwaling hebben begaan die haar instemming kan
aantasten.
Bijgevolg was het niet voldoende dat de rechter vermeldde dat eiser "het pand gekocht
had in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoping" en dat hij "de
omstandigheid dat er na de verkoop huiszwam is aangetroffen niet kon aanvoeren tot staving van het gebrek in zijn toestemming" om de afwijzing van de vordering, in zoverre zij
op dwaling gegrond was, naar recht te verantwoorden. Noch het feit dat het pand gekocht
is "in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoping", noch het feit dat
"het aantreffen van de huiszwam" na de koop is gebeurd, sluiten immers uit dat eiser aan
het goed een hoedanigheid heeft kunnen toekennen die het niet bezat en dus een dwaling
over de zelfstandigheid van het door hem gekochte goed heeft kunnen begaan.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 149 van
de Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is, daar de aangevoerde grief geen verband houdt met de in die bepaling bedoelde formele motiveringsverplichting;
Overwegende voor het overige dat het arrest op grond van een bepaling van de
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verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoping van het litigieuze pand vermeldt dat "de kopers te dezen het pand gekocht hebben in de staat waarin het
zich bev[ond] op het ogenblik van de verkoop";
Dat het arrest aldus beslist dat de partijen bij overeenkomst hebben uitgesloten
dat de staat van het pand door de kopers aangevoerd zou kunnen worden als een
bestanddeel dat hen in hoofdzaak ertoe aangezet heeft het contract aan te gaan,
zodat het contract, zonder dat bestanddeel, niet zou zijn gesloten;
Dat het arrest op grond van die overweging wettig beslist dat de kopers de ontdekking van huiszwam na de verkoop niet kunnen aanvoeren om de nietigverklaring van de verkoop op grond van dwaling te vorderen;
Dat het middel, in zoverre het ontvankelijk is, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Heenen.

Nr. 264
1° KAMER - 25 april 2003

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING HERZIENING VAN DE HUURPRIJS - ARTIKEL 6, EERSTE LID HANDELSHUURWET - AARD VAN DIE
BEPALING - GEVOLGEN.
Artikel 6, eerste lid van de Handelshuurwet van 30 april 1951, krachtens welke bepaling de
partijen het recht hebben om bij het verstrijken van elke driejarige periode de herziening
van de huurprijs te vragen onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden, is van
dwingend recht ter bescherming van zowel de huurder als de verhuurder en geldt
niettegenstaande daarmee strijdige bedingen in de huurovereenkomst, zonder dat
partijen verplicht zijn eerst de nietigverklaring ervan te vorderen1. (Art. 6, eerste lid
Handelshuurwet)
(H. e.a. T. REDEVCO BELGIE Comm. V)

ARREST

(A.R. C.01.0374.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 februari 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
1 Zie Cass., 15 maart 1968, A.C. 1968, 936; Cass., 19 maart 1971, A.C. 1971, 699, Cass., 18 april
1975, A.C. 1975, 916; Cass., 19 juni 1992, A.R. 7710, A.C. 1991-92, 997.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van Afdeling IIbis van Hoofdstuk II van Boek III, Titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek "Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder" (hierna genoemd "handelshuurwet");
- het algemeen rechtsbeginsel "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum";
- de artikelen 1304 en 2219 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na eraan te hebben herinnerd dat :
"Artikel 7, 3°, van de overeenkomst bepaalt dat: 'de partijen eender welke andere methode van aanpassing van de huur uitsluiten in het bijzonder de driejaarlijkse herziening
krachtens artikel 6 van de wet van dertig april negentienhonderd eenenvijftig (zijnde de
Wet op de Handelshuur)'.
Artikel 6 van de Wet op de Handelshuur stipuleert: 'Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben partijen het recht de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen,
mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld'",
verwerpt het bestreden vonnis de vordering tot huurprijsherziening die door de eisers
op artikel 6 van de Handelshuurwet was gesteund, op grond van volgende redenen :
"Het staat vast, en kan niet ernstig betwist worden, dat artikel 6 van de Wet op de Handelshuur van dwingend recht is en dat het enkel private belangen beschermt. Dit heeft tot
gevolg, zoals (verweerster) terecht opwerpt, dat :
- de schending van deze bepaling enkel kan gesanctioneerd worden met de relatieve
nietigheid
- alleen de beschermde partij de nietigheid kan opwerpen
- de nietigheid kan gedekt worden door de beschermde partij.
Vermits artikel 6 van deze wet duidelijk ter bescherming van beide partijen geldt kunnen ook de (eisers) inzake de vordering tot nietigheid instellen. Terecht werpt (verweerster) echter op dat inzake de tienjarige verjaring van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
De (eisers) verwarren hier duidelijk het recht om de relatieve nietigheid van artikel 7,
3°, van de overeenkomst in te roepen met het recht tot herziening zelf, vervat in artikel 6
van de wet op de handelshuur.
Teneinde zich op de toepassing van het recht op herziening te kunnen beroepen moeten
de (eisers) eerst de nietigheid van artikel 7, 3°, van de overeenkomst bekomen.
Deze nietigheid kan echter niet meer gevorderd worden vermits deze verjaard is. Artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek stipuleert :
'In alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring (of tot vernietiging) van
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een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt duurt deze
rechtsvordering tien jaren'.
Deze bepaling van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek is algemeen. De termijn
van 10 jaar geldt zowel voor de nietigheden van rechtswege als voor andere nietigheden
(Cass. 12 juli 1855, Pas. 1855, I, 336).
Artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor alle relatieve nietigheden (W. Van
Gerven, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 1969, Standaard, alg. deel p. 442).
De aanvang van deze verjaringstermijn dient genomen te worden vanaf wanneer de
handeling kan bevestigd worden op een geldige wijze en dit is vanaf het ogenblik dat de
overeenkomst gesloten werd (R.P.D.B. dl. III, 49 n° 497; De Page H. dl. III, nr. 805).
Derhalve kan zeker als aanvang van de verjaringstermijn genomen worden de dag na de
overeenkomst, zijnde 24.10.62, zodat op het ogenblik van het instellen van de vordering
door (de eisers) de vordering tot nietigverklaring van artikel 7, 3°, van de overeenkomst
verjaard was.
Inzake is aldus de aanspraak op deze nietigheid uitgedoofd door verjaring zodat artikel
7, 3°, van de overeenkomst blijft gelden tussen partijen wat tot gevolg heeft dat de herziening van de huurprijs voorzien in artikel 6 van de handelshuurwet niet kan gegrond verklaard worden".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 6 van de Handelshuurwet bepaalt dat "bij het verstrijken van elke driejarige periode partijen het recht hebben aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen,
mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld".
Deze bepaling voegt hieraan toe dat "de rechter uitspraak doet naar billijkheid (...)" en
preciseert dat "de vordering slechts kan worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende periode".
Artikel 6 van de wet op de handelshuur is van dwingend recht en laat aldus aan de verhuurder zowel als aan de huurder toe herziening van de huurprijs te vragen in de periodes
en binnen de termijnen dat het bepaalt, ongeacht elk strijdig contractueel beding dat voor
niet geschreven moet worden gehouden.
De uitoefening van dit dwingend recht binnen de laatste drie maanden van de lopende
driejarige periode impliceert geenszins de instelling van een vordering tot nietigverklaring
van een eventueel strijdige contractuele clausule en kan bijgevolg niet worden geparalyseerd door de verjaringstermijn die op dergelijke vordering toepasselijk zou zijn.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door de regelmatig door de eisers binnen de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode ingestelde vordering strekkende tot
huurprijsherziening te verwerpen, om de reden dat deze vordering een vordering tot nietigverklaring van artikel 7, alinea 3, van de litigieuze huurovereenkomst zou impliceren
en dat deze laatste vordering verjaard zou zijn wegens verloop van tien jaren zoals voorzien in artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek, schending inhoudt van artikel 6 van de
wet op de handelshuur dat aan de eisers het recht verleent om een vordering tot huurprijsherziening in te stellen binnen de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode,
evenals schending inhoudt van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek dat niet op dergelijke vordering tot herziening toepasselijk is.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de partijen, krachtens artikel 6 van de Handelshuurwet, het
recht hebben om bij het verstrijken van elke driejarige periode de herziening van
de huurprijs te vragen, mits zij voldoen aan de verder in dit artikel bepaalde vereisten;
Dat die bepaling van dwingend recht is ter bescherming van zowel de huurder
als de verhuurder, en geldt niettegenstaande daarmee strijdige bedingen in de
huurovereenkomst;
Dat de verhuurder aldus de bescherming van artikel 6 rechtstreeks uit de wet
put en niet uit een conventioneel beding in de huurovereenkomst;
Dat hij om de toepassing van dit recht te eisen niet verplicht is eerst de nietigverklaring te vorderen van de met dit recht strijdige bedingen in de huurovereenkomst;
Overwegende dat het bestreden vonnis de vordering van de eisers tot driejaarlijkse herziening van de huurprijs verwerpt op grond dat de eisers, teneinde zich
op de toepassing van het recht op herziening te kunnen beroepen, eerst de nietigheid van het artikel 7, 3°, van de overeenkomst tussen de partijen moeten verkrijgen en dat die nietigheid niet meer kan worden gevorderd omdat zij verjaard is;
Dat zij aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
OM DIE REDENEN,
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 Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
25 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Geinger.

Nr. 265
1° KAMER - 25 april 2003

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - BEGINSEL VAN DE RELATIVITEIT VAN DE OVEREENKOMSTEN - DRAAGWIJDTE.
Het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, zoals dat door artikel 1165 van het
Burgerlijk Wetboek wordt uitgedrukt, belet niet dat derden, vanaf het moment dat uit de
overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen, die
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deze overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt, moeten erkennen1.
(Art. 1165 B.W.)
(FB VERZEKERINGEN T. V. en AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0607.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 maart 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het vonnis blijkt dat :
1. eerste verweerder aansprakelijk is voor een ongeval waarbij de verzekerde
van eiseres schade opliep;
2. eiseres haar verzekerde heeft vergoed in het raam van de RDR-overeenkomst;
3. bij deze betaling een kwijtschrift werd opgesteld die de vermelding bevat
dat "door het loutere feit van de betaling is (eiseres) tot beloop van het betaalde
bedrag, gesubrogeerd in alle rechten die de begunstigde uit hoofde van dit schadegeval heeft";
4. de toepassing van de RDR-overeenkomst wordt betwist omdat de verzekeraar van eerste verweerder, te weten tweede verweerster, ten tijde van het ongeval geen dekking diende te verlenen;
5. eiseres zich als gesubrogeerde in de rechten van haar verzekerde keert tegen
eerste verweerder.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1165, 1249 en 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek;
– artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van verweerder, wat de oorspronkelijke hoofdeis betreft, evenals het incidenteel beroep van verweerster, gegrond, verklaart
dienvolgens, met hervorming van het beroepen vonnis, de vordering van eiseres ongegrond en veroordeelt haar tot de kosten, op grond dat :
"(Eiseres) steunt haar hoofdeis op de subrogatie in de rechten van haar verzekerde, de
benadeelde. Door subrogatie wordt de verzekeraar titularis van de rechtsvordering en kan
1 Cass., 27 april 1953, A.C. 1953, 580; Cass., 28 feb. 1985, A.R. 7188, A.C. 1984-85, nr. 390; Cass.,
14 nov. 1986, A.R. 5183, A.C. 1986-87, nr. 163; Cass., 18 mei 1989, A.R. nr. 8300, A.C. 1988-89, nr.
536.
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hij verder in eigen naam optreden binnen de perken van de subrogatie.
(Verweerder) en (verweerster) betwisten die subrogatie, om reden 'dat de R.D.R.-conventie geen toepassing kon vinden vermits deze overeenkomst alleen maar speelt tussen
verzekeraars die aanvaarden te dekken, en het is dus wel degelijk zo dat (eiseres) op eigen
initiatief vergoed heeft want buiten de R.D.R.-conventie was ze daar niet langer toe gehouden' (nieuwe appèlconclusie van (verweerster), blz.3). Deze beroepsgrief is gegrond.
Het beroepen vonnis nam verkeerdelijk aan dat in de Règlement Direct-Directe Regeling-overeenkomst 'uitdrukkelijk een subrogatie is voorzien in de rechten van de begunstigde uit hoofde van het schadegeval', zonder overigens de bedoelde uitdrukkelijke bepaling aan te duiden. De Règlement Direct-Directe Regeling-overeenkomst bevat geen bepaling die een subrogatie voorziet. Zulke subrogatie zou overigens strijdig zijn met de
economie van die overeenkomst, die steunt op een stelsel van algemene compensatie. Nadat de verzekeraar van de benadeelde zijn eigen verzekerde vergoed heeft, zal de verzekeraar terugbetaling kunnen bekomen door middel van een algemene compensatie.
Een voorwaarde voor de toepassing van het Règlement Direct-Directe Regeling-stelsel
is dat er sprake moet zijn van een aanrijding tussen motorrijtuigen die in België in burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd zijn door een toegetreden maatschappij. Deze voorwaarde is in deze, volgens (verweerster), niet aanwezig, aangezien zij bij schrijven van 20 april
1995 en 22 mei 1995 aan (eiseres) meldde dat zij geen dekking verleende. (Eiseres) vergoedde niettemin op 2 juni 1995 haar verzekerde V. G. in het kader van het Règlement
Direct-Directe Regeling-stelsel. Nochtans handelt de betalende verzekeraar van de benadeelde in het kader van dat stelsel als de lasthebber van de verzekeraar van de aansprakelijke (J.L. FAGNART, “Les assurances terrestres. Examen de jurisprudence (1981 à 1990)”,
R.C.J.B., 1992, 123, nr. 121). Dit heeft voor gevolg dat wanneer de lastgever, (verweerster), aan de lasthebber, (eiseres),mededeelt dat het voertuig van de aansprakelijke niet
verzekerd is, de lasthebber er zich van moet onthouden om in het kader van het Règlement Direct-Directe Regeling-stelsel voor rekening van de lastgever de benadeelde te vergoeden.
De Règlement Direct-Directe Regeling-overeenkomst is voor de benadeelde een res inter alios acta (M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, nr. 902), zij is dat
ook voor de aansprakelijke. Een foutief uitgevoerde overeenkomst, zoals in deze, kan a
fortiori aan de aansprakelijke niet tegengeworpen worden.
De omstandigheid dat (verweerster) zich eventueel zou vergist hebben aangaande het
dekkingsprobleem is in deze niet terzake dienend. (Verweerster) gaf (eiseres) impliciet
maar zeker te kennen dat het Règlement Direct-Directe Regeling-stelsel niet kon toegepast worden, zodat (eiseres) er zich van moest onthouden haar verzekerde te vergoeden.
De vermelding op het Règlement Direct-Directe Regeling- kwijtschrift dat 'door het
loutere feit van de betaling is (eiseres) tot beloop van het betaalde bedrag, gesubrogeerd in
alle rechten die de begunstigde uit hoofde van dit schadegeval heeft', kan, om dezelfde redenen als voor de Règlement Direct-Directe Regeling-overeenkomst zelf, aan (verweerder) niet tegengeworpen worden.
De eerste rechter overwoog verkeerdelijk dat 'deze verplichting (de door zijn fout veroorzaakte schade te vergoeden) (...) niet (komt) te vervallen door het loutere feit dat een
derde in casu de verzekeringsmaatschappij van de schadelijder, de schade reeds heeft vergoed aan haar verzekerde op basis van een overeenkomst waarin uitdrukkelijk een subrogatie is voorzien in de rechten van de begunstigde uit hoofde van het schadegeval'.
(Eiseres) spreekt (verweerder) wel aan op grond van de artikelen 1382 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, maar zij is geen benadeelde partij, terwijl zij evenmin door subrogatie titularis geworden is van de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde partij
V.G.".
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Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen, doch uit deze bepaling volgt niet dat een
overeenkomst niet bestaat voor derden.
Ook derden zijn, in de regel, verplicht om het bestaan van overeenkomsten en hun gevolgen te erkennen en er ook rekening moeten mee houden.
De subrogatie of indeplaatsstelling is een overeenkomst die geschiedt wanneer de
schuldeiser, die betaling ontvangt van een derde persoon, hem doet treden in zijn rechten,
rechtsvorderingen, voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar.
De indeplaatsstelling bij overeenkomst, zoals bepaald bij artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek is aan geen enkele vormvereiste onderworpen en vereist slechts dat de
subrogatie uitdrukkelijk moet zijn en gelijktijdig met de betaling geschiedt.
Het R.D.R.-kwijtschrift van 2 juni 1995, voorziet in zoverre het vermeldt dat: "door het
loutere feit van de betaling (...) (eiseres) tot beloop van het betaalde bedrag, gesubrogeerd
(is) in alle rechten die de begunstigde uit hoofde van dit schadegeval heeft", uitdrukkelijk
in een conventionele subrogatie.
Ook aan de voorwaarde van de gelijktijdigheid tussen de betaling en de subrogatie was
te dezen voldaan nu de verzekerde van eiseres, volgens de vaststellingen van het vonnis,
op 2 juni 1995 door eiseres was vergoed.
De subrogatieovereenkomst die besloten lag in het R.D.R.-kwijtschrift van 2 juni 1995
was bijgevolg krachtens de artikelen 1165 en 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek tegenstelbaar aan verweerder die het bestaan en de gevolgen ervan diende te erkennen.
Het loutere feit dat de subrogatie in casu was opgenomen in een R.D.R.-kwijtschrift,
ofschoon de voorwaarden voor de toepassing van de R.D.R.-overeenkomst niet voorhanden waren, kan geen afbreuk doen aan de geldigheid en de tegenwerpelijkheid aan verweerder van de subrogatieovereenkomst.
De schuldenaar is immers volkomen vreemd aan de subrogatieovereenkomst die hij
krachtens artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek dient te ondergaan en waarvan hij
de geldigheid, behoudens ingeval van bedrog, niet kan betwisten, noch kan terzijde schuiven als een "res inter alios acta".
Verweerder kon zich, bij gebrek aan belang, derhalve niet tegen de uitvoering van de
subrogatieovereenkomst verweren door aan te voeren dat de betaling met subrogatie in
casu niet kon zijn gebeurd krachtens de R.D.R.-overeenkomst.
De omstandigheid dat eiseres ten onrechte haar verzekerde zou hebben vergoed nu verweerster aan eiseres uitdrukkelijk had gemeld dat het R.D.R.-stelsel niet van toepassing
was en dat zij zich er bijgevolg diende van te onthouden om haar verzekerde zelf te vergoeden, kan evenmin afbreuk doen aan de tegenwerpelijkheid van deze subrogatieovereenkomst.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig zonder schending van de artikelen
1249 en 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, noch zonder miskenning van de gevolgen
van de subrogatieovereenkomst voor derden (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek) en van de verbindende kracht van deze overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) heeft kunnen oordelen dat eiseres ten aanzien van
verweerder niet door subrogatie "titularis" is geworden van de rechten en rechtsvorderingen van haar verzekerde om reden dat de voorwaarden voor een schadeloosstelling door
eiseres in het kader van het R.D.R.-stelsel niet waren vervuld.
(...)
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V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1250, 1° van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indeplaatsstelling bij overeenkomst geschiedt wanneer de schuldeiser die betaling
ontvangt van een derde persoon, hem doet treden in zijn rechten, rechtsvorderingen, voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar;
Dat dit artikel enkel als vereiste stelt dat de indeplaatsstelling uitdrukkelijk en
gelijktijdig met de betaling geschiedt;
Overwegende dat, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomsten alleen gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende partijen;
dat het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, dat aldus door deze
wetsbepaling wordt uitgedrukt, niet belet dat derden, vanaf het moment dat uit de
overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen
die deze overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt, moeten
erkennen;
Dat de appèlrechters oordelen :
1. eiseres aan haar verzekerde in het raam van de RDR-overeenkomst een bedrag van 94.454 BEF uitkeerde;
2. het RDR-kwijtschrift vermeldt: "door het loutere feit van de betaling is (de
rechtsvoorganger van eiseres) tot beloop van het betaalde bedrag, gesubrogeerd
in alle rechten die de begunstigde uit hoofde van het schadegeval heeft";
Dat de appèlrechters vervolgens oordelen dat de RDR-overeenkomst niet van
toepassing is op het schadegeval en dat "een foutief uitgevoerde (RDR-) overeenkomst (...) aan de aansprakelijke niet kan worden tegengeworpen"; dat zij
hieruit afleiden dat de akte van subrogatie "om dezelfde reden (...) aan (eerste
verweerder) niet kan worden tegengeworpen";
Dat zij door op die gronden te oordelen dat eiseres niet werd gesubrogeerd in
de rechten van haar verzekerde, de artikelen 1165 en 1250, 1°, van het Burgerlijk
Wetboek schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
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 Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
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25 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 266
3° KAMER - 28 april 2003

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN GEGEVEN
BENAMING.
Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan
de bodemrechter die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen
gegeven benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel
onderworpen gegevens1. (Art. 1134, eerste lid B.W.)
(CORA N.V. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0184.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 november 2000 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1315, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van verweerder, in zoverre het betrekking heeft op
het bestaan zelf van een gezagsverhouding, gegrond, daar eiseres moest worden geacht
zijn werkgever te zijn geweest. Het beslist aldus op alle gronden die geacht worden hier
volledig weergegeven te zijn.
Grieven
....
1 Cass., 23 dec. 2002, A.R. S.01.0169.F, nr. 691.
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3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekt de overeenkomst die wettig is
aangegaan de partijen tot wet; de rechter moet weliswaar nagaan of een van de partijen, in
weerwil van de door hen gekozen benaming contract van aanneming, niet het voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezag heeft kunnen uitoefenen over de andere partij,
maar, wanneer, zoals te dezen, de wet het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet vermoedt, volgt het niet-bestaan van een dergelijk contract niet noodzakelijk uit feiten die
met het bestaan van dat contract onverenigbaar zijn; daaruit volgt dat de rechter de tussen
de partijen gesloten overeenkomst geen andere benaming mag geven door zich te baseren
op gegevens die verenigbaar zijn met de benaming die zij verklaarden aan die overeenkomst te willen geven, dat is te dezen het contract van aanneming in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen is geen van de door het arrest in aanmerking genomen feiten onverenigbaar
met de benaming contract van aanneming en geen ervan vereist dat aan het contract de benaming arbeidsovereenkomst wordt gegeven; een aannemer kan werken in de lokalen van
de medecontractant, zich ertoe verbinden om uitsluitend de producten van de medecontractant te verkopen tijdens de openingsuren van laatstgenoemde en tegen de prijzen en
onder de voorwaarden die door hem zijn vastgesteld, en toch het economische en financiële risico van de aanneming niet dragen; overigens sluit de huur van werk de mogelijkheid
niet uit dat algemene richtlijnen in acht moeten worden genomen en dat controle geschiedt op de uitvoering van de vervulde taken; bijgevolg is het ontbreken van "een zelfstandig beheer" voor de rechter geen reden om de door de partijen gekozen benaming af te
wijzen, tenzij hij vaststelt dat het bewijs is geleverd dat één van hen aan de andere bevelen of richtlijnen kon geven zoals bij een arbeidsovereenkomst, quod non te dezen, daar
het arrest uitdrukkelijk stelt dat, ook al werd verweerder tot de orde geroepen, die houding
"ongetwijfeld was ingegeven door een gewettigde bezorgdheid om de rentabiliteit van [eiseres en de naamloze vennootschap Wellmann Belgium]".
Daar het arrest de door de partijen gekozen benaming contract van aanneming afwijst
en die vervangt door de benaming arbeidsovereenkomst, schendt het derhalve het begrip
arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 en 1
van de wet van 27 juni 1969, alsook het begrip contract van aanneming in de zin van de
artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek. Door de overeenkomst, die de
partijen tot wet strekt, niet toe te passen, schendt het arrest bijgevolg artikel 1134 van hetzelfde wetboek.
...

IV. Beslissing van het Hof
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, de bodemrechter die niet door een andere kan vervangen wanneer de door de partijen gegeven benaming niet kan worden uitgesloten
op grond van de aan zijn oordeel onderworpen gegevens;
Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij de benaming contract van
aanneming die de partijen, blijkens de vaststellingen van het arrest, niet betwistten aan hun overeenkomst te hebben gegeven bij het sluiten ervan, hierop grondt
dat "de door [verweerder] geëxploiteerde handelszaak uitsluitend eigendom was
van [eiseres]", dat [verweerder] geen enkel recht had op de exploitatie van de
stand waarin [de] keukens" die hij diende te verkopen, "waren tentoongesteld",
dat "[verweerder] in geen enkel opzicht heeft deelgenomen aan de onderhande-
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lingen die hebben geleid tot het [tussen eiseres en de fabrikant van die keukens]
gesloten samenwerkingsakkoord en trouwens nooit betrokken werd bij de onderhandeling over de beëindiging van die samenwerking" en dat "in de beschrijving
van de activiteit [van verweerder] - die gedwongen was onder de voorwaarden
die door [eiseres] dwingend waren opgelegd en op aanwijzing [van de fabrikant]
alleen de keukenmeubels die bij [laatstgenoemde] waren gekocht te verkopen onmogelijk aanwijzingen kunnen worden gevonden van enige autonomie die
kenmerkend is voor een zelfstandig beheer";
Dat die gegevens, noch apart noch tezamen, onverenigbaar zijn met het bestaan van een contract van aanneming;
Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat de partijen gebonden waren door
een arbeidsovereenkomst;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
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 bodemrechter
over .
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
28 april 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 267
3° KAMER - 28 april 2003

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID TOEPASSINGSGEBIED - VOORWAARDEN - WERK - HERVATTING - BEGRIP.
De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid
is van toepassing op de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde
voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde dat hij op de dag van de ontvangst van de hem
door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis gebrachte verwittiging niet
sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als voltijdse
werknemer1. (Art. 80, 3° Werkloosheidsbesluit 1991)

1 Cass., 13 maart 2000, A.R. S.99.0050.F, nr. 173 en de noot onder de samenvatting; art. 80, 3°
Werkloosheidsbesluit 1991, na de wijziging ervan bij K.B. 22 nov. 1995.
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(R.V.A. T. E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0033.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 december 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 80, eerste lid, 3° (gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1992,
22 november 1995 en 26 maart 1996) en 82, § 1, eerste, vierde en zesde lid (gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 31 januari 1995, 8 maart 1995, 22 november 1995, 26 maart
1996) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest doet de beslissing teniet die op 4 november 1998 aan verweerster ter kennis
was gebracht. Bij die beslissing schorste de directeur van het werkloosheidsbureau, na een
op 3 juli 1998 ter kennis gebrachte verwittiging, haar recht op werkloosheidsuitkeringen
wegens de lange duur van haar werkloosheid.
Het arrest beslist aldus op de volgende gronden :
"Te dezen moeten twee situaties van elkaar worden onderscheiden :
1°) op het ogenblik dat de verwittiging werd gegeven was (verweerster) opnieuw voltijds aan het werk sedert 6 april 1998, dat is sedert minder dan zes maanden, ook al blijkt
dat zij gedurende meer dan zes maanden tewerkgesteld zal blijven.
Hierdoor (...) is het in beginsel mogelijk dat de verwittiging wordt gegeven en uitwerking heeft, namelijk de beslissing tot schorsing van de uitkeringen;
2°) vooraleer de verwittiging werd gegeven, had (verweerster) opnieuw voltijds gewerkt gedurende meer dan zes maanden, namelijk van 1 april 1997 tot 11 december 1997;
ten onrechte betoogt (eiser) dat de werknemer die aantoont tijdens zijn loopbaan meer dan
zes maanden zonder onderbreking voltijds te hebben gewerkt niet onder toepassing zou
vallen van artikel 80, daar die uitlegging in strijd zou zijn met artikel 56 van het ministerieel besluit (van 26 november 1991 houdende de toepassingsregeling van de werkloosheidsreglementering). Daaruit volgt daarom nog niet dat die voltijdse tewerkstelling gedurende meer dan zes maanden, maar minder dan 24 maanden, geen invloed zou hebben op
de toepassing van de artikelen 80 tot 85 (van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering).
Artikel 82, § 1, 4°, vijfde lid (lees: 82, § 1, zesde lid) dient niet te worden onderzocht in
samenhang met artikel 80, 3°, waarbij enkel de laatste tewerkstelling als voltijdse werknemer vanaf 6 april 1998 in aanmerking zou worden genomen, maar de tekst dient op zichzelf te worden bekeken.
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Aangezien (verweerster) gedurende ten minste zes maanden, namelijk te dezen van 1
april 1997 tot 11 december 1997, zonder onderbreking voltijds gewerkt had, kon (haar)
niet zonder dat aan de tekst elke betekenis werd ontnomen een verwittiging worden gegeven voor het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het einde van die tewerkstelling.
(...) Het zou onbillijk (en in strijd met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
neergelegde beginselen van gelijkheid en non-discriminatie) zijn dat eiser, ingeval de
werknemer opnieuw voltijds was gaan werken gedurende meer dan zes maanden zonder
een verwittiging te ontvangen, na het einde van die tewerkstelling van meer dan zes
maanden (maar minder dan 24 maanden) een verwittiging zou kunnen geven, terwijl, indien hij een verwittiging had gezonden vooraleer de tewerkstelling van meer dan zes
maanden was verstreken, het beroep tegen die verwittiging gegrond zou worden verklaard
en de schorsingsprocedure als bedoeld in de artikelen 80 tot 85 niet meer zou kunnen worden ingesteld voor het verstrijken van een termijn van twee jaar.
Daaruit volgt dat (eiser) rekening had moeten houden met die eerste voltijdse tewerkstelling van 1 april 1997 tot 11 december 1997, dat is een tewerkstelling van meer dan zes
maanden, en dus geen nieuwe verwittiging meer kon sturen voor het verstrijken van een
termijn van twee jaar op grond dat zij op het ogenblik van haar werkhervatting als voltijdse werkneemster het werk nog niet gedurende ten minste zes maanden had hervat".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering is afdeling 8 van hoofdstuk III van titel II van dat koninklijk
besluit, die de titel draagt "Langdurige werkloosheid", van toepassing op de werkloze die
op de dag van de ontvangst van de verwittiging, bedoeld in artikel 81 van genoemd besluit, benevens aan de overige, in artikel 80 bepaalde voorwaarden, ook voldoet aan de
voorwaarde dat hij niet gedurende ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als voltijdse werknemer. Uit het onderling verband tussen de Franse en de Nederlandse tekst van die bepaling blijkt dat de werkloze aan de in voornoemde afdeling 8
bepaalde maatregelen alleen kan ontkomen als hij bewijst dat hij op de dag van de ontvangst van de verwittiging, sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld was als voltijdse werknemer. Daar die voorwaarde, zoals de andere, vervuld moet
zijn op de dag waarop de werkloze de verwittiging ontvangt, is de omstandigheid dat hij
voordien gedurende meer dan zes maanden heeft gewerkt geen reden om de in de afdeling
8 bepaalde maatregelen niet toe te passen, indien die werknemer niet reeds gedurende
meer dan zes maanden terug het werk had hervat op de dag van de ontvangst van de verwittiging.
Het arrest schendt derhalve artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering door te beslissen dat, ofschoon verweerster niet had voldaan aan de voorwaarde dat zij het werk gedurende ten minste zes maanden moest hebben hervat toen zij de op 4 november 1998 [lees: 3 juli 1998] ter kennis gebrachte verwittiging had gekregen, haar beroep tegen die verwittiging en tegen de schorsing van haar recht op uitkering gegrond kan worden verklaard op grond dat zij in 1997
gedurende meer dan zes maanden had gewerkt.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel :
Overwegende dat, krachtens artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, afdeling 8 van
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hoofdstuk III van titel II van dat besluit, die de titel draagt "Langdurige werkloosheid", van toepassing is op de werkloze die op de dag van de ontvangst van
de verwittiging, bedoeld in artikel 81 van genoemd besluit, benevens aan de overige in artikel 80 bepaalde voorwaarden, ook voldoet aan de voorwaarde dat hij
niet gedurende ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als
voltijdse werknemer;
Overwegende dat uit het onderling verband tussen de Franse en de Nederlandse tekst van die bepaling blijkt dat de werkloze aan de in voornoemde afdeling 8
bepaalde maatregelen alleen kan ontkomen als hij bewijst dat hij op de dag van
de ontvangst van de verwittiging, sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld was als voltijdse werknemer;
Dat het arrest, door er anders over te beslissen, artikel 80, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
28 april 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 268
2° KAMER - 29 april 2003

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDE.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - VOORWAARDE.
3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - EXTERN
DOUANEVERVOER - ARTIKEL 92 (OUD) COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - KOPPELING VAN DE
BEËINDIGING VAN DE REGELING EXTERN DOUANEVERVOER AAN DE VERPLICHTING TOT AANZUIVERING

1056

HOF VAN CASSATIE

29.4.03 - Nr. 268

- GEVOLG.
6º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
8º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - DOUANEAMBTENAAR
- EXPLOTEN OF JUSTITIËLE VERRICHTINGEN - BEWIJS VAN HOEDANIGHEID, MACHTIGING OF
EEDAFLEGGING.
9º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- ONVERENIGBAARHEDEN - RECHTER DIE VROEGER BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN ANDER
RECHTERLIJK AMBT KENNIS HEEFT GENOMEN VAN DE ZAAK - DRAAGWIJDTE.
10º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - STRAFZAKEN BESTREDEN BESLISSING GESTEUND OP EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP BEKRITISEERDE REDEN SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN - TOEPASSING.
11º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - INBREUKEN OP
VERORDENINGEN EN BESCHIKKINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - ARTIKEL 261, §1
DOUANE EN ACCIJNZENWET - SUPPLETIEF KARAKTER - DRAAGWIJDTE.
12º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGEN-VERDRAG - ARTIKEL 54 BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - DRAAGWIJDTE.
13º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - EXTERN
COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGEVER - NAVORDERING VAN DE
RECHTEN BIJ INVOER - NIET-INACHTNEMING VAN DE VEREISTE VAN KENNISGEVING VOORGESCHREVEN
DOOR DE TOEPASSELIJKE E.E.G.-VERORDENINGEN - GEVOLG.
14º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - MISDRIJF - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID AANGESTELDE - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST - BEOORDELING DOOR DE RECHTER TOEPASSING.
15º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - MISDRIJF - BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID - AANGESTELDE - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST - TOEPASSING.
16º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - VEROORDELING VAN DE AANGESTELDE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GELDBOETEN EN DE KOSTEN - ARTIKEL 265, §3
DOUANE EN ACCIJNZENWET - DRAAGWIJDTE.
17º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER VOOR ZIJN
AANGESTELDE - BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID - BEGRIP.
18º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - AARD - ARTIKELEN 221, 222 EN 223 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
19º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - AARD ARTIKELEN 221, 222 EN 223 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
20º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET -
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VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG.
21º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING
TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-VOORTBRENGING - AARD.
22º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIETVOORTBRENGING - AARD.
1º en 2° Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken1. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)
3º en 4° Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177)
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde
bepaling heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht 2. (Art.
234 E.E.G.-Verdrag)
5º De omstandigheid dat, krachtens artikel 92 Communautair Douanewetboek, zoals
toepasselijk ten tijde van de feiten, de beëindiging van de regeling extern douanevervoer
door het aanbrengen van de goederen samen met het bijhorende document op het
douanekantoor van bestemming, gekoppeld is aan de verplichting tot aanzuivering of
wederoverlegging op het kantoor van uitreiking van de documenten waarop deze
goederen betrekking hebben, houdt niet in dat het niet-naleven van de verplichting tot
aanbrenging en van de verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging op dezelfde
plaats gepleegd wordt3.
6º en 7° Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure4. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
8º Artikel 324 Douane en accijnzenwet vereist niet dat de douaneambtenaren die exploten
of justitiële verrichtingen doen, bij die gelegenheid bewijzen dat zij douaneambtenaren
zijn of daartoe gemachtigd zijn en de eed hebben afgelegd. (Art. 324 A.W.D.A.)
9º De rechter die enkel zetelt op een zitting die een zaak in voortzetting stelt of uitstelt
zonder enige beslissing over de zaak te nemen, neemt geen kennis van de zaak in de zin
van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek5. (Art. 292 Ger.W.)
10º Het Hof mag een in een middel bekritiseerde reden op grond waarvan de rechter
beslist om zich bevoegd te verklaren, vervangen door een rechtsgrond die deze
beslissing verantwoordt6.
1 Cass., 16 april 1997, A.R. P.96.1112.F, nr. 188; 1 april 2003, A.R. P.02.1547.N, nr. 219.
2 Cass., 1 feb. 1995, A.R. P.94.1111.F, nr. 114; 6 okt. 1995, A.R. C.94.0457.F, nr. 419; 20 feb. 1997,
A.R. C.96.0081.F, nr. 99; 16 juni 1997, A.R. S.96.0127.N, nr. 275; 1 april 2003, A.R. P.02.1547.N,
nr. 219; R.-M. CHEVALIER en D. MAIDANI, Guide pratique article 177 C.E.E., 61.
3 Sinds de wijziging van het artikel 92 Communautair Douanewetboek door de Verordening
(E.E.G.), nr. 955/1999 van 13 april 1999 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de
Verordening (E.E.G.), nr. 2913/92 van de Raad betreffende de regeling van extern douanevervoer, in
werking getreden op 10 mei 1999, werd de beëindiging van de regeling extern douanevervoer
losgekoppeld van de aanzuivering van die regeling.
4 Cass., 6 maart 2002, A.R. P.02.0152.F, nr. 160.
5 Zie Cass., 9 mei 1979, A.C. 1978-79, 1077; 2 okt. 2001, A.R. P.00.0049.N, nr. 511.
6 Zie Cass., 29 okt. 1992, A.R. 9386, nr. 704; 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221; 20 juni 2001,
A.R. P.00.1309.F, nr. 381; 2 dec. 2002, A.R. S.02.0060.N, nr. 649.
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11º Artikel 261, §1 Douane en Accijnzenwet, dat onder meer inbreuken op de
verordeningen en beschikkingen van algemene aard van de Raad of van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen strafbaar stelt, voor zover zij niet worden beteugeld
door een andere sanctie inzake douane en accijnzen, doet geen afbreuk aan het
strafbaar feit omschreven in artikel 257, §3 van deze wet7. (Artt. 257, §3 en 261, §1
A.W.D.A.)
12º Het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 neergelegde "non
bis in idem"-beginsel is slechts van toepassing wanneer een beklaagde ter zake van
dezelfde feiten in een andere Overeenkomstsluitende Partij bij onherroepelijk vonnis is
berecht, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is
ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, dan wel op grond van de wetten van de
veroordelende Overeenkomstsluitende Partij niet meer ten uitvoer gelegd kan worden;
deze verdragsbepaling heeft niets uitstaande met de loutere mogelijkheid dat een
beklaagde ter zake van dezelfde feiten in een andere Overeenkomstsluitende Partij zou
kunnen worden vervolgd. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)
13º Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 379, eerste lid Uitvoering
Communautair Douanewetboek, gelezen in samenhang met het Communautair
Douanewetboek, tast de rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van
de rechten bij invoer niet aan8. (Art. 379, eerste lid Verordening (E.E.G.), nr. 2454/93 van
de Commissie van 2 juli 1993; Verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de Raad van 12 okt.
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek)
14º en 15° De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar op grond van feitelijke
gegevens of een natuurlijke persoon is opgetreden als aangestelde; hij is bij dit oordeel
niet gehouden door de schriftelijke overeenkomsten tussen deze persoon en de
aansteller of een derde, maar mag zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de
zaak steunen9.
16º Artikel 265, §3 Douane en Accijnzenwet, dat bepaalt dat de natuurlijke of de
rechtspersonen burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten en de
kosten, die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wetten inzake douane
en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars zijn
uitgesproken wegens misdrijven die zij in die hoedanigheid hebben begaan, omvat ook
de aangestelden10. (Art. 265, §3 A.W.D.A.)
17º De burgerlijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek, van de
aansteller voor zijn aangestelde veronderstelt een band van ondergeschiktheid, dit wil
zeggen dat de aangestelde onder het gezag en het toezicht van de aansteller handelt; de
omstandigheid dat een natuurlijke persoon gelast is met de dagelijkse leiding van een
rechtspersoon sluit niet uit dat hij ter zake optreedt als aangestelde. (Art. 1384, derde lid
B.W.)
18º en 19° De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en
Accijnzenwet heeft sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid Strafwetboek, niet meer
het gemengd karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een
7 Artikel 257, §3 A.W.D.A. stelt het zonder voorafgaande toelating van de administratie der douane
en accijnzen aan de goederen een andere bestemming geven dan uitdrukkelijk bepaald is in de
douane- of accijnsdocumenten, waarop die goederen betrekking hebben, strafbaar. De feiten die aan
de basis lagen van de vervolgingen en de veroordeling door het bestreden arrest, hadden betrekking
op de van de in artikel 257, §3 A.W.D.A. bedoelde inbreuk te onderscheiden telastleggingen van
niet-aanbrenging van de goederen op het kantoor van bestemming en niet-aanzuivering of
wederoverlegging van de documenten op het kantoor van uitreiking.
8 H.v.J., 14 nov. 2002, nr. C-112/01; Cass., 1 april 2003, A.R. P.02.1547.N, nr. 219.
9 Zie Cass., 23 mei 1990, A.R. 8109, nr. 558; A. DE NAUW, "La délinquance des personnes morales et
l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", R.C.J.B., 1992, p. 550.
10 R.P.D.B., v° Douanes et accises, nr. 453.
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straf met een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de
ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker
gekend is11. (Artt. 221, 222 en 223 A.W.D.A.)
20º Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en
Accijnzenwet, geen schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling
tot de betaling van de ontdoken taksen en heffingen. (Artt. 221, 222 en 223 A.W.D.A.)
21º en 22° De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
goederen bij niet-voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van
de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf12.
(D.L., vereffenaar van COMPAGNIE DENS OCEAN N.V. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1459.N - P.02.1578.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 19 september 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser J. D. L., stelt in een memorie negen middelen voor. Die memorie is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De overige eisers stellen geen middel voor.
IV. Relevante feiten en gegevens
A. Vervolgingen
De zaak betreft twee samengevoegde vervolgingen.
In de zaak I worden de beklaagden, W. O. en C. D. W., vervolgd wegens mededaderschap aan:
"zich te Oostende op hierna vermelde data schuldig te hebben gemaakt aan: als
aangever, subject van de regeling van communautair douanevervoer, als vervoerder die de goederen, sigaretten, voorwerp van de hierna genoemde communautaire documenten T1 aanvaard heeft in de wetenschap dat deze onder de regeling
communautair douanevervoer zijn geplaatst, deze niet binnen de gestelde termijn
ongeschonden bij de douane op het kantoor van bestemming te hebben aangebracht". (artikel 261 A.W.D.A. en ter zake toepasselijke verordeningen en beschikkingen van algemene aard van de Raad of de Commissie van de Europese
Gemeenschappen);
subsidiair W. O.:
als aangever van documenten betreffende doorvoer waarvan de aanzuivering
11 Cass., 14 juni 1989, A.R. 6135, nr. 602, met concl. van advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN;
21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474; zie ook A.R. P.02.1461.N, nr. 269 dd 29 april 2003.
12 Ibid.
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ten kantore van uitreiking is voorgeschreven op dat kantoor, in casu Oostende,
niet binnen de gestelde termijn weder overgelegd of gezuiverd te hebben ofwel
aldaar weder overgelegd te hebben zonder de vereiste afschrijving of zonder een
gelijkwaardige aantekening (artikel 257, § 1, A.W.D.A.)";
In de zaak II worden onder meer W. O., C. D. W., P. P., E. V., W. M. C., J. P.,
F. D. en L. B., vervolgd wegens mededaderschap aan:
"Te Oostende op hierna vermelde data schuldig te hebben gemaakt aan:
– als aangever, subject van de regeling van communautair douanevervoer, als
vervoerder die de goederen, sigaretten, voorwerp van de hierna genoemde communautaire documenten T1 aanvaard heeft in de wetenschap dat deze onder de
regeling communautair douanevervoer zijn geplaatst, deze niet binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de douane op het kantoor van bestemming te hebben aangebracht". (artikel 261 A.W.D.A. en ter zake toepasselijke verordeningen
en beschikkingen van algemene aard van de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen);
– als aangever van documenten betreffende doorvoer waarvan de aanzuivering
te kantore van uitreiking is voorgeschreven op dat kantoor, niet binnen de gestelde termijn weder overgelegd of gezuiverd te hebben ofwel aldaar weder overgelegd te hebben zonder de vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening (artikel 257, §1 A.W.D.A.)".
De zaak I betreft vervoerverrichtingen van 1994 en de zaak II vervoerverrichtingen van 1993 en 1994.
Het arrest veroordeelt alle beklaagden wegens de vermengde feiten van de hen
respectievelijk ten laste gelegde feiten van de zaken I en II. Het veroordeelt hen
ook, elk voor hun aandeel, in betaling van de door hen ontdoken invoerrechten
en accijnzen.
In de zaak I wordt de nv Compagnie Dens Ocean civielrechtelijk aansprakelijk
verklaard voor zowel de geldboete en de kosten als voor de veroordeling in betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen uitgesproken tegen W. O..
In de zaak II wordt de nv Compagnie Dens Ocean enkel civielrechtelijk aansprakelijk verklaard voor de geldboete en de kosten uitgesproken tegen W. O..
B. Toepasselijke wettelijke bepalingen
De door de eerste telastleggingen in de zaken I en II bedoelde, hier toepasselijke verordeningen zijn tot 1 januari 1994:
- artikel 34.3 van de verordening (E.E.G.) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer dat bepaalt:
"Wanneer een zending niet aan het kantoor van bestemming is aangebracht en
de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld,
wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn begaan;
– in de Lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort, of
– in de Lidstaat waartoe het kantoor van doorgang bij binnenkomst in de Gemeenschap behoort en waarvan een kennisgeving van doorgang is afgegeven,
tenzij binnen een nader te bepalen termijn, ten genoegen van de bevoegde autori-
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teiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het communautair
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
Indien, bij gebreke van dergelijk bewijs, genoemde overtreding of onregelmatigheid geacht blijkt te zijn begaan in de Lidstaat van vertrek of in de Lidstaat
van binnenkomst als bedoeld in de eerste alinea, tweede streepje, worden de
rechten en andere heffingen op de betrokken goederen door deze Lidstaat geïnd
volgens de communautaire of nationale bepalingen (...)";
- artikel 49 van de vermelde Verordening (E.E.G.) nr. 1214/92 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, dat bepaalt:
"1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld,
geeft het kantoor van vertrek de aangever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen elf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, daarvan kennis.
2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden
vermeld waarbinnen het kantoor van vertrek, ten genoege van de autoriteiten, de
regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of de plaats waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, worden medegedeeld.
3. Deze termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de in lid 1
bedoelde kennisgeving. Indien het bewijs na het verlopen van deze termijn niet
wordt geleverd, gaat de bevoegde Lidstaat over tot de invordering van het verschuldigde bedrag aan rechten en andere heffingen. In de gevallen waarin deze
Lidstaat niet die is waarin het kantoor van vertrek is gelegen, zal dat kantoor genoemde Lidstaat daarvan onverwijld op de hoogte brengen".
Vanaf 1 januari 1994 zijn de toepasselijke bepalingen:
- artikel 96.2, a, van de Verordening (E.G.) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (hierna genoemd: CDW) volgens hetwelk de aangever verplicht is de goederen binnen de
gestelde termijn ongeschonden bij de douane aan te brengen op het kantoor van
bestemming met inachtneming van de door de douaneautoriteiten getroffen identificatiemaatregelen.
- de tot 10 mei 1999 geldende tekst van artikel 92 CDW die bepaalt:
"De regeling extern douanevervoer eindigt wanneer de goederen samen met
het bijhorende document bij de douane worden aangebracht op het kantoor van
bestemming overeenkomstig de bepalingen van de betrokken regeling".
- de tot 3 januari 2001 geldende tekst van artikel 378.1, eerste streepje, van de
Verordening (E.E.G.) 2454/93 van de Commissie van 3 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van de Verordening van de Raad tot
vaststelling van het communautair douanewetboek (hierna genoemd: Uitvoering
CDW), dat bepaalt dat wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming
is aangebracht en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan wor-
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den vastgesteld, deze overtreding of onregelmatigheid, onverminderd artikel 315
CDW, wordt geacht te zijn begaan in de Lidstaat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert.
- de tot 3 januari 2001 geldende tekst van artikel 379, eerste streepje, Uitvoering CDW, dat bepaalt:
"1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld,
deelt het kantoor van vertrek dit zo spoedig mogelijk mede aan de aangever,
doch uiterlijk binnen de elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer.
2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt onder andere de termijn vermeld
waarbinnen het kantoor van vertrek, ten genoegen van de douaneautoriteiten, het
bewijs moet worden geleverd van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan. Deze termijn bedraagt drie maanden na de in lid 1 bedoelde
kennisgeving. Indien het bewijs na het verstrijken van deze termijn niet is geleverd, gaat de bevoegde Lidstaat over tot de inning van het verschuldigde bedrag
aan rechten en andere heffingen. In de gevallen waarin deze Lidstaat niet de Lidstaat is waarin het kantoor van vertrek is gelegen, stelt het kantoor van vertrek
deze Lidstaat daarvan onverwijld in kennis".
Wat de tweede telastleggingen van de zaken I en II betreft, bepaalt de hier toepasselijke tekst van artikel 257, §1 A.W.D.A.:
"Wanneer een document betreffende doorvoer, tijdelijke of voorlopige vrijstelling van rechten, verzending op entrepot of op bijzonder magazijn van entrepot,
uitvoer met accijnsomschrijving of enigerlei ander douane- of accijnsdocument,
waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is
voorgeschreven, op dat kantoor niet binnen de gestelde termijn weder wordt
overgelegd of gezuiverd of wel aldaar weder wordt overgelegd zonder de vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening, loopt de titularis of de
cessionaris van het document een geldboete van 500 frank op, onverminderd de
betaling van de rechten op de in het document vermelde goederen en onverminderd daarenboven - indien het gaat om buitenlandse goederen welke bij invoer
aan verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen zijn onderworpen de waarde der goederen".
V. Beslissing van het Hof
A. Voeging
Overwegende dat de zaken sub A en de zaak sub B samenhangend zijn en
daarom worden samengevoegd;
B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de cassatieberoepen van de eiseres C. D. W., in haar hoedanigheid van
burgerlijke partij, en van de eiseressen, bvba A.B.A. Tra en bvba De Zwaluw, civielrechtelijk aansprakelijke partijen en burgerlijke partijen, werden betekend;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
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C. Prejudiciële vragen
1. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
Overwegende dat het Hof, krachtens artikel 234 (ex 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, slechts gehouden is tot het stellen van een
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van bepalingen noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken;
Overwegende dat de eiser J. D. L. onder zijn zesde middel subsidiair de aan
het Hof van de Europese Gemeenschap te stellen volgende prejudiciële vraag opwerpt: "Waren de beëindiging van de regeling extern douanevervoer en de aanzuivering van die regeling krachtens artikel 92 van het Communautair Douanewetboek aan elkaar gekoppeld voor de wetswijziging van artikel 92 door de
E.E.G.-Verordening nr. 955/1999 van 13 april 1999 (tot wijziging van de E.E.G.Verordening nr. 2913/92 - gepubliceerd in het PB L van 7 mei 1999 nr. L. 119 in werking getreden op 10 mei 1999)";
Overwegende dat de omstandigheid dat, krachtens artikel 92 CDW, zoals toepasselijk ten tijde van de feiten, de beëindiging van de regeling extern douanevervoer door het aanbrengen van de goederen samen met het bijhorende document op het douanekantoor van bestemming, gekoppeld is aan de verplichting tot
aanzuivering of wederoverlegging op het kantoor van uitreiking van de documenten waarop deze goederen betrekking hebben, niet inhoudt dat het niet-naleven van de verplichting tot aanbrenging en van de verplichting tot aanzuivering
of wederoverlegging op dezelfde plaats gepleegd worden;
Dat het antwoord op de voorgestelde prejudiciële vraag geen weerslag kan
hebben op de beoordeling van het middel door het Hof en derhalve niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen;
Dat het Hof de opgeworpen vraag niet stelt;
Overwegende dat de eiser J. D. L. onder zijn zevende middel subsidiair de aan
het Hof van de Europese Gemeenschap te stellen volgende prejudiciële vraag opwerpt: "Heeft ook een aangever communautair douanevervoer, die zich in het geval bevindt van artikel 49 van de oude Commissieverordening 1214/92 van 21
april 1992, respectievelijk oud artikel 379 van het Toepassingscommunautair
douanewetboek (E.E.G.-Verordening 2454/95, bepaling van kracht in 1994)
recht op de daarin voorziene notificatie waarbij hem een termijn van drie maanden moet worden gegeven om de plaats waar de inbreuk of onregelmatigheid is
begaan, op te sporen, alvorens lastens hem een actie tot invordering van de rechten bij invoer en andere rechten kan worden opgestart (met de gevolgen vandien
indien dit niet is gebeurd - zoals bepaald in het arrest van het Hof van Justitie
van 21 oktober 1999 inzake Hauptzollamt Neubrandenburg: Lensin & Brockhausen), zelfs indien de aangever communautair douanevervoer moet/zou moeten
instaan (burgerlijk verantwoordelijk) op burgerlijk gebied voor de gevolgen van
een strafrechtelijk beteugelbaar misdrijf begaan door zijn 'aangestelde' naar aanleiding van een extern communautair douanevervoer".
Overwegende dat het Hof niet verplicht is een prejudiciële vraag te stellen
wanneer het Hof van Justitie reeds krachtens artikel 234 (ex 177) Verdrag tot op-
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richting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling
heeft uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht;
Overwegende dat het Hof van Justitie op 14 november 2002 in de zaak C112/01 betreffende een verzoek krachtens artikel 234 EG-verdrag van het Vestre
Landsret (Denemarken) voor recht heeft verklaard: "Artikel 379, lid 1, van verordening (E.E.G.) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (E.E.G.) nr.
2913/92 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gelezen in samenhang met verordening (E.E.G.) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden
uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die naar aanleiding van
een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair
douanevervoer is ontstaan, ook dan bij de aangever kan invorderen wanneer dit
kantoor hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de
aangifte voor communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending
niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld. Dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande kennisgeving (SIP),
niet heeft toegepast, of wanneer de niet-tijdige kennisgeving aan een fout of nalatigheid van dat kantoor is te wijten";
Overwegende dat het Hof zich hierdoor voldoende ingelicht acht, zodat het de
opgeworpen vraag niet stelt;
2. Arbitragehof
Overwegende dat, ingevolge artikel 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, het Hof niet gehouden is aan het Arbitragehof een opgeworpen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure;
Overwegende dat de eiser J. D. L. onder zijn negende middel, tweede onderdeel, een aan het Arbitragehof te stellen prejudiciële vraag opwerpt met betrekking tot de artikelen 221, 222 en 223 A.W.D.A. zonder deze vraag nader te formuleren;
Overwegende dat evenwel uit het antwoord op het negende middel, tweede onderdeel, blijkt, dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Dat het Hof geen vraag stelt;
D. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 324 A.W.D.A. niet vereist dat de douaneambtenaren
die exploten of justitiële verrichtingen doen, bij die gelegenheid bewijzen dat ze
douaneambtenaren zijn of daartoe gemachtigd zijn en de eed hebben afgelegd;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter die enkel zetelt op een zitting die een zaak in
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voortzetting stelt of uitstelt zonder enige beslissing over de zaak te nemen, geen
kennis neemt van de zaak in de zin van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging voor de Correctionele
Rechtbank te Brugge blijkt dat raadsheer G. Jocqué die deel uitmaakt van de zetel die in hoger beroep kennisnam van de zaak en mede het arrest uitsprak, in de
Correctionele Rechtbank te Brugge als rechter een aantal keren zitting nam in de
zaak II; dat de rechtbank toen evenwel niet anders deed dan de zaak in voortzetting stellen of uitstellen zonder enige beslissing over de zaak te nemen; dat rechter G. Jocqué geen deel uitmaakte van de zetel die bij vonnis van 8 februari 1999
besliste dat de zaken I en II moesten gevoegd worden; dat het slechts na deze
voeging is geweest dat de correctionele rechtbank, zonder rechter G. Jocqué, de
samengevoegde zaken heeft behandeld en er vonnis over heeft uitgesproken; dat
derhalve rechter G. Jocqué van de zaak voor de correctionele rechtbank geen
kennis heeft genomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest W. O. in de zaken I en II schuldig verklaart en veroordeelt wegens de beide telastleggingen;
Overwegende dat, wat de eerste telastleggingen betreft, artikel 34.3 van de
Verordening (E.E.G.) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990, respectievelijk de tot 3 januari 2001 geldende tekst van artikel 378.1, eerste streepje,
Uitvoering CDW, inhouden dat wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid
niet kan worden vastgesteld, deze overtreding of onregelmatigheid, wordt geacht
te zijn begaan in de Lidstaat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert;
Overwegende dat, wat de tweede telastleggingen betreft, het misdrijf van artikel 257, §1 A.W.D.A., volgens de tekst zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking;
Overwegende dat de rechters, op grond van de onaantastbaar in feite gedane
vaststellingen dat het kantoor van vertrek respectievelijk het kantoor van uitreiking Oostende was, zich wettig voor de beide misdrijven territoriaal bevoegd
achten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de wetsomschrijving van de telastleggingen A van de zaak I
en II twee personen aangeeft die de aanzuivering of wederoverlegging moeten
verrichten, namelijk de aangever en de vervoerder of de ontvanger van de goederen; dat het arrest eiser veroordeelt als aangever en niet als vervoerder of ontvanger van de goederen;
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters het legaliteitsbeginsel, zoals vervat in de in het middel aangehaalde verdrags-, grondwets- en
wetsbepalingen, miskennen door zich territoriaal bevoegd te verklaren op grond
van het bestaan in België in hoofde van W. O. van een constitutief bestanddeel
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dat op het hem, in zijn hoedanigheid van aangever van de goederen, ten laste gelegde misdrijf niet van toepassing was;
Overwegende dat het Hof de in het onderdeel bekritiseerde reden op grond
waarvan de appèlrechters beslissen om zich bevoegd te verklaren, mag vervangen door een rechtsgrond die deze beslissing verantwoordt;
Overwegende dat de appèlrechters zich, op de in het antwoord op het eerste
onderdeel aangehaalde grond, wettig territoriaal bevoegd achten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat de andersluidende redengeving waarop de
appèlrechters zich territoriaal bevoegd achten, bekritiseert om te stellen dat de nv
Compagnie Dens Ocean niet civielrechtelijk aansprakelijk kan worden verklaard
voor de geldboete en kosten en haar deel van de ontdoken rechten, stoelt op de
onjuiste onderstelling dat W. O. te dezen niet strafrechtelijk verantwoordelijk
kon worden gesteld;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat de overtreding of de onregelmatigheid in Spanje of Portugal werd begaan, geheel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel in feite van de appèlrechters dat de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld en dat het kantoor van vertrek Oostende was;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
5. Vijfde middel
Overwegende dat artikel 261, §1 A.W.D.A. onder meer inbreuken op de verordeningen en beschikkingen van algemene aard van de Raad of van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen strafbaar stelt, voor zover zij niet worden beteugeld door een andere sanctie inzake douane en accijnzen; dat deze bepaling
geen afbreuk doet aan het strafbaar feit omschreven in artikel 257, §3 A.W.D.A.;
Dat het middel faalt naar recht;
6. Zesde middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het misdrijf van niet-aanzuivering of niet-wederoverlegging van douanedocumenten, naar de tekst zelf
van artikel 257, §1 A.W.D.A., plaatsvindt op het kantoor van uitreiking zelf; dat
een strafrechtelijke veroordeling wegens overtreding van 257, §1 A.W.D.A. op
zichzelf de veroordeling in betaling van de ontdoken rechten en accijnzen wettig
verantwoordt;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het in artikel 54 Schengenovereenkomst van 19 juni 1990
neergelegde ne bis in idem beginsel slechts van toepassing is wanneer een beklaagde ter zake van dezelfde feiten in een andere overeenkomstsluitende partij
is berecht, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze
reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, dan wel op grond
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van de wetten van de veroordelende overeenkomstsluitende partij niet meer ten
uitvoer gelegd kan worden;
Overwegende dat deze verdragsbepaling niets uitstaande heeft met de loutere
mogelijkheid dat een beklaagde ter zake van dezelfde feiten in een andere overeenkomstsluitende partij zou kunnen worden vervolgd;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest, op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt, wettig vermag te oordelen dat de feiten zich voordeden te Oostende en
derhalve, krachtens artikel 257, §1 A.W.D.A., het Belgische bestuur bevoegd is
de douaneschuld in te vorderen;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
7. Zevende middel
Overwegende dat het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 379, eerste lid, Uitvoering CDW, gelezen in samenhang met CDW, de rechtsgeldigheid
van de ingeleide procedure tot navordering van de rechten bij invoer niet aantast;
Dat het middel faalt naar recht;
8. Achtste middel
8.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter in strafzaken op grond van feitelijke gegevens onaantastbaar oordeelt of een natuurlijke persoon is opgetreden als aangestelde;
Overwegende dat de rechter in strafzaken bij dit oordeel niet gehouden is door
de schriftelijke overeenkomsten tussen de aangestelde en de aansteller of een
derde, maar zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de zaak mag steunen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
8.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 265, §3 A.W.D.A., de natuurlijke of de
rechtspersonen burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten en
kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wetten inzake
douane en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaakvoerders of
vereffenaars zijn uitgesproken wegens misdrijven die zij in die hoedanigheid
hebben begaan;
Overwegende dat de vermelde wetsbepaling ook de aangestelden begrijpt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de burgerlijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid,
Burgerlijk Wetboek van de aansteller voor zijn aangestelden een band van ondergeschiktheid veronderstelt, dit wil zeggen dat de aangestelde onder het gezag en
het toezicht van de aansteller handelt; dat de omstandigheid dat iemand gelast is
met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon, niet uitsluit dat hij ter zake optreedt als aangestelde;
Overwegende dat de rechters in feite onaantastbaar oordelen op grond van de
gegevens die ze vermelden, dat W. O. optrad als aangestelde van de nv Compag-
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nie Dens Ocean;
Dat ze met dit oordeel geen gevolgtrekking maken die de door hen vastgestelde feiten niet kunnen wettigen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
9. Negende middel
9.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223
A.W.D.A. een straf is; dat deze straf na de opheffing van artikel 100, tweede lid,
Strafwetboek geen gemengd karakter meer heeft, dit is én een straf én een schadevergoeding, maar alleen nog een straf is met een zakelijk karakter; dat ze een
zakelijk karakter heeft omdat niet is vereist dat de veroordeelde of de ontduiker
eigenaar is van de verbeurdverklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is;
Overwegende dat daar de vermelde verbeurdverklaring geen schadevergoeding
is, ze niet in de weg staat aan een veroordeling tot de betaling van de ontdoken
taksen en heffingen;
Overwegende dat de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de
verbeurdverklaarde goederen bij niet-voortbrenging ervan geen straf is, maar het
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dat dit civielrechtelijk gevolg van de straf niets wijzigt aan de aard van de
straf zelf;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
9.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiser niet preciseert welke strafbepalingen van gemeen recht
het vervoer van het voorwerp van een misdrijf strafbaar stellen met onder meer
een verbeurdverklaring van de vervoerde goederen;
Dat het onderdeel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
E. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken nummers P.02.1459.N en P.02.1578.N;
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.
29 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Algoet, Kortrijk en H. Callens, Antwerpen.
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING - BEWIJS - FOTOKOPIE.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - BESLISSING BIJ VERSTEK VOOR VERZET VATBARE BESLISSING - GEEN BEWIJS VAN BETEKENING - ONTVANKELIJKHEID.
3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - DOUANE EN
ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - UITVOER, INVOER EN DOORVOER - DOUANEDOCUMENTEN
- WIJZIGING VAN DE BESTEMMING VAN DE GOEDEREN ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING ARTIKEL 257, §3 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - UITVOER, INVOER
EN DOORVOER - DOUANEDOCUMENTEN - WIJZIGING VAN DE BESTEMMING VAN DE GOEDEREN
ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING - ARTIKEL 257, §3 DOUANE EN ACCIJNZENWET - MOREEL
BESTANDDEEL.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERZOEK OM GETUIGENVERHOOR - NUT OF
NOODZAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - GETUIGEN VERZOEK OM GETUIGENVERHOOR - NUT OF NOODZAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER TOEPASSING.
7º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - AARD - ARTIKELEN 221, 222 EN 223 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
8º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - AARD ARTIKELEN 221, 222 EN 223 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
9º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG.
10º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING
TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-VOORTBRENGING - AARD.
11º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIETVOORTBRENGING - AARD.
12º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - PERSONEN DIE DOOR DE VERBEURDVERKLARING KUNNEN WORDEN
GETROFFEN - GEVOLG.
13º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING - GRENZEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING - GRENZEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
15º DOUANE EN ACCIJNZEN - LANDBOUWHEFFINGEN - RECHTEN VERSCHULDIGD
VÓÓR 1 JANUARI 1994 - INNING DOOR DE CENTRALE DIENST VOOR CONTINGENTEN EN
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VERGUNNINGEN - OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN DOUANE
EN ACCIJNZEN - VOLLEDIG ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN TOESTAND GEVOLG.
16º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 4 LANDBOUWHEFFINGEN - OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN
DOUANE EN ACCIJNZEN - VOLLEDIG ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN
TOESTAND - GEVOLG.
17º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - DOUANE EN
ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - UITVOER, INVOER EN DOORVOER - DOUANEDOCUMENTEN
- WIJZIGING VAN DE BESTEMMING VAN DE GOEDEREN ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING ARTIKEL 257, §3 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
18º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - UITVOER, INVOER
EN DOORVOER - DOUANEDOCUMENTEN - WIJZIGING VAN DE BESTEMMING VAN DE GOEDEREN
ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING - ARTIKEL 257, §3 DOUANE EN ACCIJNZENWET - MATERIEEL
BESTANDDEEL.
19º MISDRIJF — DEELNEMING - ONTHOUDING - STRAFBARE DEELNEMING VOORWAARDEN.
20º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING IN BETALING VAN RECHTEN EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE
STRAFRECHTER - VOORWAARDEN - ARTIKELEN 281, 282 EN 283 DOUANE EN ACCIJNZENWET.
21º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - ARTIKELEN 281,
282 EN 283 DOUANE EN ACCIJNZENWET - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN BETALING VAN
RECHTEN EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER - VOORWAARDEN.
1º De neerlegging van een niet voor echt verklaarde kopie van de akte van betekening van
het cassatieberoep levert geen regelmatig bewijs van betekening op1. (Art. 418 Sv.)
2º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld, wanneer
niet blijkt dat het bestreden arrest, dat ten aanzien van deze beklaagde bij verstek werd
gewezen en voor verzet vatbaar was, aan hem werd betekend en, dientengevolge,
evenmin dat voor hem de gewone termijn van verzet verstreken is2. (Artt. 187, 373 en
413 Sv.)
3º en 4° Het misdrijf van artikel 257, §3 Douane en accijnzenwet, stelt de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat
de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden en geen opzet moet
worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer hij aantoont of
geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke
dwaling3. (Art. 257, §3 A.W.D.A.)
5º en 6° De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar over de noodzakelijkheid, de
raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel; het recht
van verdediging wordt niet miskend door de enkele omstandigheid dat de rechter in
strafzaken een verzoek om een getuigenverhoor afwijst omdat hij die maatregel niet
1 Cass., 15 sept. 1993, A.R. P.93.0518.F, nr. 350; 26 sept. 2001, A.R. P.01.1043.F, nr. 500.
2 Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.96.1516.N, nr. 29; 13 juni 2000, A.R. P.00.0480.N, nr. 359.
3 Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr. 490; 19 nov. 2002, P.01.1502.N, nr. 615.
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nodig acht om tot zijn overtuiging te komen4. (Artt. 153 en 190 Sv.)
7º en 8° De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet,
heeft sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid Strafwetboek, niet meer het gemengd
karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een straf met een
zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar
is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is 5. (Artt.
221, 222 en 223 A.W.D.A.)
9º Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en
accijnzenwet, geen schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling tot
de betaling van de ontdoken taksen en heffingen. (Artt. 221, 222 en 223 A.W.D.A.)
10º en 11° De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
goederen bij niet-voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van
de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf6.
12º Uit het gegeven dat de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en
accijnzenwet, een straf is met een zakelijk karakter, waarbij niet vereist is dat de
veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en
evenmin dat de ontduiker gekend is, volgt dat dergelijke verbeurdverklaring ook andere
personen kan treffen dan de eigenaar en de derde bezitter ter goeder trouw; een
dergelijke maatregel, uitgesproken tegen een dader, waardoor een derde zijn eigendom
ontnomen wordt, is geen straf van die derde.
13º en 14° Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure7. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
15º en 16° Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers
van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende
kracht en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst 8. (Artt. 1, 4° en 4
A.W.D.A.)
17º en 18° Artikel 257, §3 Douane en accijnzenwet, is geen onthoudings- of
verzuimsmisdrijf, maar vereist een positieve handeling, namelijk het zonder toelating
geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te
onttrekken9. (Art. 257, §3 A.W.D.A.)
19º Een onthouding kan strafbare deelneming opleveren wanneer de dader een positieve
plicht tot handelen heeft en bovendien zijn onthouding een positieve aanmoediging tot
het plegen van het misdrijf uitmaakt10. (Artt. 66 en 67 Sw.)
20º en 21° De aan artikel 283 Douane en accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de
strafrechter om te oordelen over een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten
en accijnzen veronderstelt enkel, enerzijds, dat hij regelmatig geadieerd is van
overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 van
die wet, en, anderzijds, dat de belastingschuldige bij het proces betrokken is; deze
4 Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1085.F, nr. 7; 17 dec. 2002, A.R. P.02.0027.N, nr. 675.
5 Cass., 14 juni 1989, A.R. 6135, nr. 602, met concl. van advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN; 21
sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474; zie ook A.R. P.02.1459.N, nr. 268 dd 29 april 2003.
6 Ibid.
7 Cass., 6 maart 2002, A.R. P.02.0152.F, nr. 160.
8 Cass., 1 april 2003, A.R. P.02.1547.N, nr. 219, inzonderheid de voetnoot 5.
9 Cass., 26 nov. 2002, A.R. P.01.0874.N, nr. 628.
10 Cass., 23 nov. 1999, A.R. P.98.1185.N, nr. 624.
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bevoegdheid is niet beperkt tot de persoon die wordt vervolgd wegens overtreding van de
artikelen 281 en 282, Douane en accijnzenwet11. (Artt. 281, 282 en 283 A.W.D.A.)
(S. T. Minister van Financiën e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1461.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 september 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I, L. S., stelt in een memorie vier middelen voor.
De eiser sub II, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, stelt in een memorie
twee middelen voor.
De eiseres sub III, H. V., stelt in een verzoekschrift een middel voor.
De eiser sub IV, minister van Financiën, stelt in een memorie drie middelen
voor.
De memories en het verzoekschrift zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Minister van Financiën
Overwegende dat de niet voor echt verklaarde kopie van de akte van betekening gedaan aan de sa Bureau de Représentation Générale, geen regelmatig bewijs van betekening is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het arrest dat ten aanzien van de sub II tweede verweerder J.-P. L., de
vijfde verweerder J.-P. H., de tiende verweerder F. S., de vijftiende verweerder
E. D. J. en de zeventiende verweerder R. G. bij verstek werd gewezen en voor
verzet vatbaar is, aan deze verweerders werd betekend en dientengevolge evenmin dat voor hen de gewone termijn van verzet tegen dit arrest verstreken is;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
2. H. V.
Overwegende dat H. V. geen belang heeft om op te komen tegen de afwijzing
van de burgerlijke rechtsvordering van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
11 R.P.D.B., v° Douanes et accises, nr. 361.
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B. Onderzoek van de middelen van L. S.
1. Eerste middel
Overwegende dat het misdrijf van artikel 257, § 3, A.W.D.A. de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar stelt; dat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, met
andere woorden dat geen opzet moet worden bewezen; dat de dader alleen dan
niet strafbaar is wanneer hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar oordeelt over de
noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel;
Overwegende dat het recht van verdediging niet wordt miskend door de enkele
omstandigheid dat de rechter in strafzaken een verzoek om een getuigenverhoor
afwijst omdat hij die maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223
A.W.D.A. een straf is met een zakelijk karakter omdat niet is vereist dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurdverklaarde goederen en
evenmin dat de ontduiker bekend is;
Overwegende dat de vermelde verbeurdverklaring een veroordeling tot de betaling van de ontdoken taksen en heffingen niet verhindert omdat dergelijke verbeurdverklaring geen schadevergoeding is;
Overwegende dat de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de
verbeurdverklaarde goederen bij niet-voortbrenging ervan geen straf is, maar het
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dat dit civielrechtelijk gevolg van de straf niets wijzigt aan de aard van de
straf zelf;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, de verbeurdverklaring van de artikelen 221 en 222 A.W.D.A. andere personen kan treffen dan de eigenaar en de derde bezitter te goeder trouw;
Overwegende dat de verbeurdverklaring met een zakelijk karakter uitgesproken tegen een dader waardoor een derde zijn eigendom ontnomen wordt, geen
straf is van die derde;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3.3. Derde onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 26, § 2, tweede lid Bijzondere Wet Arbitra-
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gehof het Hof niet gehouden is aan het Arbitragehof een opgeworpen prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen
zijn aan de cassatieprocedure;
Overwegende dat eiser niet preciseert welke strafbepalingen van gemeen recht
het vervoer van het voorwerp van een misdrijf strafbaar stellen met onder meer
een verbeurdverklaring van de vervoerde goederen;
Dat het onderdeel in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk
is;
Dat het Hof de vraag niet stelt;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel in zoverre het uitgaat van de uit het antwoord op
het eerste middel onjuist gebleken juridische onderstelling, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest de zinsnede "zijn noodzakelijke medewerking zoals ze in casu in concreto is geschied, om de fraude te kunnen plegen eisers medewerking niet afleidt uit een inbreuk vanwege de vervoerder op de artikelen
25.4, samen gelezen met artikel 17 van de E.E.G.-Verordening nr. 222/77" niet
bevat;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest in feite onaantastbaar oordeelt dat eiser als vervoerder rechtstreeks heeft meegewerkt aan het onttrekken van goederen aan de
doorvoer, dit wil zeggen dat hij aan de goederen een andere bestemming heeft
gegeven dan vermeld op de T1-documenten en dat zijn medewerking, zoals ze
hier concreet is geschied, noodzakelijk was om de fraude te kunnen plegen;
Overwegende dat het arrest daarbij oordeelt: "dat uit de samen[hang] van de
artikelen 25, 4°, en 17 van de E.E.G.-Verordening nr. 222/77 volgt dat ook op de
vervoerder de verplichting rust de goederen tezamen met het T1-document binnen de geldigheidstermijn ervan aan te brengen op het douanekantoor van bestemming";
Overwegende dat het arrest hiermede eisers verweer verwerpt en beantwoordt
en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
C. Onderzoek van de middelen van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
1. Eerste middel in zijn geheel
Overwegende dat artikel 1, §1, eerste lid koninklijk besluit van 25 oktober
1971 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde
instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, de
Centrale dienst voor Contingenten en Vergunningen, gemandateerd door de Belgisch-Luxemburgse administratieve commissie, belastte met het innen, voor rekening van de Europese Gemeenschappen, van de heffingen, premies, extrabedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de overige in het kader van het landbouwbeleid ingevoerde of in te
voeren rechten verschuldigd bij de invoer en bij de uitvoer van sommige produc-
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ten;
Overwegende dat artikel 4 A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3 wet van 23 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, het bestuur van de douane
en accijnzen
1. bevoegd maakt om de inning te verrichten van de rechten bij invoer bedoeld
in artikel 1, 4°, a, 1, van de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 1 en
van de accijnzen, binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld
door de Koning;
2. eveneens bevoegd maakt om, binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld door de Koning, om de rechten bij invoer te innen bedoeld
in artikel 1, 4°, a, 2 en de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 2;
Overwegende dat deze wetsbepaling en de in het middel vermelde andere koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale dienst voor
Contingenten en Vergunningen, geen terugwerkende kracht hebben en ook niet
toepasbaar zijn op de volledig onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestanden;
Overwegende dat de inning betreffende rechten verschuldigd van vóór 1 januari 1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van de Centrale dienst voor
Contingenten en Vergunningen, thans eiser; dat de omstandigheid dat de inning
niet werd ingesteld vóór 1 januari 1994 hieraan niet afdoet;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, geen antwoord behoeft;
D. Onderzoek van het middel van H. V
Overwegende dat het misdrijf van artikel 257, §3 A.W.D.A. de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar stelt; dat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, met
andere woorden dat geen opzet moet worden bewezen; dat de dader alleen dan
niet strafbaar is wanneer hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling;
Overwegende dat artikel 257, §3 A.W.D.A. geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf is maar een positieve handeling vereist, namelijk het zonder toelating
geven van een andere bestemming aan goederen en ze aldus aan doorvoer te onttrekken;
Overwegende dat onthouding strafbare deelneming kan opleveren, wanneer de
dader een positieve plicht tot handelen heeft en bovendien zijn onthouding een
positieve aanmoediging tot het plegen van het misdrijf uitmaakt;
Overwegende dat het arrest oordeelt: "dat (eiseres) aanvoert dat zij enkel 'op
papier' gedelegeerd-bestuurder was en haar echtgenoot (medebeklaagde) in werkelijkheid steeds de vennootschap heeft geleid; dat zulks evenwel niets afdoet
aan de vaststelling dat te dezen (eiseres), gelet op haar mandaat op zijn minst
heeft nagelaten het noodzakelijke toezicht uit te oefenen, en door haar gekwalifi-
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ceerde onthouding en verregaande onachtzaamheid, het plegen van de feiten
heeft mogelijk gemaakt";
Overwegende dat het arrest hiermede als zijn oordeel te kennen geeft dat de
gekwalificeerde onthouding en verregaande onachtzaamheid van eiseres als gedelegeerd bestuurster een positieve aanmoediging tot het plegen van het misdrijf
heeft uitgemaakt, zodoende het verweer van eiseres verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
E. Onderzoek van de middelen van de minister van Financiën
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 283 A.W.D.A. bepaalt: "Wanneer de overtredingen,
fraudes, misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot betaling van rechten of accijnzen, en alzo tot
een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisgeving en berechting daarvan in
beide opzichten tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren";
Overwegende dat deze bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over
een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen enkel veronderstelt dat, enerzijds, hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes,
misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 A.W.D.A., anderzijds, dat de belastingschuldige bij het proces is betrokken; dat de bevoegdheid
van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering in betaling
van de rechten en accijnzen, niet is beperkt tot de persoon die wordt vervolgd
wegens overtreding van de artikelen 281 en 282 A.W.D.A.;
Overwegende dat hieruit volgt dat de appèlrechters zich ten onrechte onbevoegd verklaren om van de door eiseres tegen de negende Mr. A. Vrombaut, als
curator van het faillissement van de nv Van Poucke (Wilfried), de twaalfde Mr.
Alain Cleyman, als curator van het faillissement van nv Stuer, de zestiende bvba
Suntraco, de achttiende Mr. Isabelle Gremo, qualitate qua curator van het faillissement van de sprl Trans-Porcs, de negentiende Gerlach & C° GmbH (Furth im
Wald), de twintigste Gerlach & C° GmbH (Wuppertal), de eenentwintigste Spedition Hasped GmbH en de tweeëntwintigste Mr. Edouard Van Daele, als curator
van het faillissement van sa Ets. Roger Herman, ingestelde burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen kennis te nemen;
Dat het onderdeel gegrond is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, geen
antwoord behoeft;
2. Tweede en derde middel
Overwegende dat eiser geen belang heeft om op te komen tegen de afwijzing
van de burgerlijke rechtsvordering van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; dat de eventuele financiële gevolgen voor eiser hieraan niet afdoet;
Dat de middelen niet ontvankelijk zijn;
F. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen van L. S. en H. V.;
Veroordeelt deze eisers in de kosten van hun cassatieberoep;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van het Belgisch Interventieen Restitutiebureau tegen de verweerders sub II;
Veroordeelt de verweerders in de kosten van dit cassatieberoep;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door de minister van Financiën tegen de negende, de
twaalfde, de zestiende, de achttiende, de negentiende, de twintigste, de eenentwintigste en tweeëntwintigste verweerder sub IV ingestelde vordering tot innen
van de ontdoken rechten en accijnzen;
Verwerpt het cassatieberoep van de minister van Financiën voor het overige;
Veroordeelt de verweerders in de kosten van dit cassatieberoep, uitgenomen de
kosten van betekening aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau en aan
de sa Bureau de Représentation Générale;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
29 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Algoet, Kortrijk, Houtekier, Bützler, D. Grootjans, Antwerpen
en De Bruyn.

Nr. 270
2° KAMER - 29 april 2003

1º STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT VORMVOORSCHRIFTEN - TOEPASSING.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - STILZWIJGEN
VAN DE RECHTER - TOEPASSING.
1º In strafzaken is een verzoek tot heropening van het debat niet aan bijzondere
vormvoorschriften gebonden; dergelijk verzoek kan derhalve ook per fax ingediend
worden (impliciet)1.
1 R. DECLERCQ, "Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht - strafprocesrecht" in T.P.R., 1980, p. 47, nr.
18; A. VANDEPLAS, "De heropening van de debatten", noot onder Cass., 26 sept. 1992, R.W. 1992-93,
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2º Niet onwettig is de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
die de voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde herroept zonder acht te
slaan op diens verzoek om heropening van het debat, wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat dit verzoek ter kennis was van de commissie op
het ogenblik waarop zij uitspraak deed2.
(D.)

ARREST

(A.R. P.03.0182.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 15 januari 2003 gewezen
door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie cassatiemiddelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat eisers raadsman bij fax om heropening van het debat verzocht;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat die fax ter kennis was van de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling op het ogenblik waarop zij uitspraak deed;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

735.
2 Zie Cass., 19 feb. 1991, A.R. 4176, nr. 331.
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Nr. 271
2° KAMER - 30 april 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - HOF VAN CASSATIE TOEZICHT.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEGRIP - FOUT - AANLEIDING VAN DE SCHADE - GEVOLG.
1º Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij al dan
niet een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade afleidt, gaat het Hof van
Cassatie toch na of de rechter die beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen
afleiden1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º De overweging volgens welke het ongeval waarvoor de beklaagde aansprakelijk is
gesteld, slechts de aanleiding en niet de oorzaak van de schade is geweest, volstaat niet
om een oorzakelijk verband uit te sluiten tussen de fout van de beklaagde en de schade
die de getroffene zegt geleden te hebben t.g.v. de door hem geleden
arbeidsongeschiktheid, aangezien de rechter moet vaststellen dat de schade zich zonder
die fout en de daaruit volgende arbeidsongeschiktheid niettemin op die wijze zou hebben
voorgedaan2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(R. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0168.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 januari 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat eiser verschillende vergoedingen en hem voorbehoud voor de
toekomst verleent, verwerpt echter zijn vordering tot schadeloosstelling voor het verlies
van het veekapitaal, op grond:
"dat (eiser), om die schade te verantwoorden, alleen een verklaring van 30 juni 1994
van zijn eigen dierenarts voorlegt, die door laatstgenoemde in een tweede verklaring van
30 juni 1997 opnieuw en hoger geëvalueerd wordt;
(...) dat er in elk geval geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het door
(eiser) aangevoerde verlies van het veekapitaal en zijn verwijdering wegens volledige ar1 Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.0232.F, nr. 625.
2 Zie Cass., 26 feb. 1981, A.R. 6252 (A.C. 1980-81, nr. 382).
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beidsongeschiktheid, aangezien (hij) enerzijds, tijdens zijn ongeschiktheid en in de mate
die (hij) zelf passend achtte, een beroep heeft moeten doen op hulp van buitenaf om zijn
veestapel te beheren en te bewaken, zoals (hij) dat elders tracht te verantwoorden, en dat
zijn dierenarts, anderzijds, tijdens diezelfde periode, de kudde de noodzakelijke verzorging heeft toegediend, al vergde dit meer tussenkomsten;
(...) dat het extern personeel waarop (eiser) een beroep heeft moeten doen om de veestapel in zijn afwezigheid te verzorgen en te bewaken, niet de nodige kennis van zaken
had om zijn opdracht naar behoren te vervullen en (eiser) hierdoor schade heeft geleden,
maar dat die schade, al is die reëel, niet aan de voor het ongeval aansprakelijke ten laste
kan worden gelegd, aangezien deze niet aan de oorsprong van de schade ligt maar hooguit
de aanleiding ervoor was".
Grieven
Eiser heeft in zijn appèlconclusie (blz. 12) betoogd dat "de kudde van melkvee verzorgd werd door dierenarts D. van G.; (dat) (eisers) verwijdering wegens volledige arbeidsongeschiktheid geleid heeft tot zeer negatieve gevolgen voor (eisers) kudde, nl. omvangrijke verliezen aan melkproductie, kalveren, melkkoeien, geen aangroei van de kudde
en hogere diergeneeskundige kosten; (dat) de twee verslagen van dierenarts D. van 30 juni
1994 en 30 september 1997 de schade voor het veekapitaal bepalen op een bedrag van
2.165.604 frank, dus: 53.683,92 euro".
Het arrest onderzoekt niet of eiser schade heeft geleden door het verlies van het potentieel van het veekapitaal, aangezien het beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen dat verlies en de verwijdering van eiser wegens volledige arbeidsongeschiktheid, op
grond dat het ongeval waarvoor verweerder aansprakelijk is gesteld, "niet aan de oorsprong van de schade ligt maar hooguit de aanleiding ervoor was".
Zoals het Hof in zijn vaststaande rechtspraak beslist, is de beslissing niet naar recht verantwoord wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een bewezen fout en een
aangevoerde schade, op grond dat die fout slechts de aanleiding en niet de oorzaak van de
schade is geweest, als uit de vaststellingen van de beslissing niet blijkt dat de schade zich
zonder die aangevoerde fout niettemin op die wijze zou hebben voorgedaan.
Het arrest stelt niet vast dat de schade zich zonder verweerders fout op die wijze zou
hebben voorgedaan, aangezien, enerzijds, de beslissing schijnt aan te nemen dat er meer
tussenkomsten van de veearts nodig waren - waarbij de hogere diergeneeskundige kosten
net deel uitmaakten van die door eiser aangevoerde schadepost - en, anderzijds, het arrest
niet vaststelt dat de fouten die "het extern personeel" zou hebben begaan, de enige oorzaak van eisers schade zou zijn.
Het bestreden arrest miskent aldus het wettelijk begrip oorzakelijk verband en schendt
bijgevolg de in het middel bedoelde artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de vordering betreffende de toekenning van schadevergoeding wegens verlies aan potentieel van het veekapitaal :
Over het middel :
Overwegende dat, hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten
vaststelt waaruit hij al dan niet een oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade afleidt, het Hof van Cassatie toch nagaat of de rechter die beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden;
Overwegende dat de in het middel weergegeven vaststelling, volgens welke
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het ongeval, waarvoor verweerder aansprakelijk is gesteld, slechts de aanleiding
en niet de oorzaak van de schade is geweest, niet volstaat om een oorzakelijk
verband uit te sluiten tussen verweerders fout en het verlies aan potentieel van
het veekapitaal, dat eiser zegt geleden te hebben ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid, aangezien het arrest immers niet vaststelt dat de schade zich zonder
die fout en de daaruit volgende ongeschiktheid niettemin op die wijze zou hebben voorgedaan;
Dat de appèlrechters hun beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de andere
punten van de vordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering
betreffende de toekenning van schadevergoeding voor het verlies aan potentieel
van het veekapitaal;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en verweerder in het andere derde;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
30 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 272
2° KAMER - 30 april 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BELANG - HOF VAN BEROEP - BESLISSING HOUDENDE ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD CASSATIEBEROEP AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN.
3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD CASSATIEBEROEP - HOF
VAN CASSATIE - AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN.
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4º STRAF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN
GEWELD - VERZWARING VAN DE STRAF.
5º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD STRAFVERZWARING - TOEPASSELIJKHEID.
6º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD STRAFVERZWARING - FOLTERING - RECHTSPLEGING.
7º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - NIET
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOF VAN BEROEP
- ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GEVOLG.
8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING TOT HANDHAVING - REGELING VAN
RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - GEVOLG.
1º Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de beklaagde het
instelt tegen het arrest waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de strafvorderingen en van de burgerlijke rechtsvorderingen, zonder
uitspraak te doen over de kosten van de strafvordering1.
2º en 3° Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het
niet ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen2. (Art. 526 Sv.)
4º en 5° De bij artikel 473, derde lid Sw. bepaalde strafverzwaring is van toepassing op de
misdaden die vermeld worden in zowel artikel 473, eerste lid Sw. als in artikel 473,
tweede lid van dat wetboek3. (Art. 473 Sw.)
6º De misdaad die omschreven wordt als diefstal door middel van geweld of bedreiging en
die gepleegd werd met de in artikel 472 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet
gecorrectionaliseerd worden indien het slachtoffer lichamelijk is gefolterd4. (Artt. 472 en
473 Sw.; art. 2, derde lid Wet Verzachtende Omstandigheden)
7º Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een
misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd en wegens samenhangende
misdrijven, en het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis
te nemen, regelt het Hof het rechtsgebied door de beschikking van de raadkamer te
vernietigen en de zaak te verwijzen naar de anders samengestelde raadkamer van
dezelfde rechtbank5. (Art. 526 Sv.)
8º Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, heeft de op
dezelfde datum gewezen en in art. 26, §3 Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde
afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis geen
bestaansreden meer6. (Art. 26, §3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(S. T. M. e.a.)

1 Zie Cass., 27 feb. 1980 (A.C. 1979-80, nr. 408).
2 Cass., 21 feb. 2001, A.R. P.00.1726.F, nr. 108.
3 Cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512.
4 Ibid.
5 Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0694.F, nr. 368; zie Cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.1514.F, nr. 687.
6 Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.00.1411.N, nr. 622.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0445.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. De beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep :
Overwegende dat het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvorderingen; dat het arrest geen uitspraak doet over de kosten van de strafvordering;
Dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. Over de regeling van rechtsgebied :
Overwegende dat het Hof, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat
het niet ontvankelijk verklaart wegens gebrek aan belang, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen; dat het bijgevolg, na verwerping van
het cassatieberoep, bevoegd is om het rechtsgebied ambtshalve te regelen;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van 28 juni 2002, M.S. met aanneming van verzachtende
omstandigheden verwezen heeft naar de correctionele rechtbank, doordat hij, als
dader of mededader, zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot moord (telastlegging A), diefstal door middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheden dat het misdrijf bij nacht is gepleegd, door twee of meer personen, dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen zijn gebruikt of getoond, of de schuldigen hebben doen geloven dat zij gewapend waren, dat de schuldigen van een
voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig gebruik hebben
gemaakt om hun vlucht te verzekeren, en dat het geweld of de bedreiging een
blijvende fysische of psychische ongeschiktheid hebben tot gevolg heeft gehad
(telastlegging B), en poging tot verzwaarde diefstal (telastlegging D);
Overwegende dat de appèlrechters zich door het bestreden arrest onbevoegd
hebben verklaard, op grond dat, met name, "de diefstal, gesteld dat deze bewezen
is, zou zijn gepleegd door middel van foltering in de zin van artikel 473, tweede
lid, van het Strafwetboek; dat de heer M. M. immers achtereenvolgens is geslagen, gekneveld, opgesloten, bedreigd en met een mes [is] gestoken om de codes
van zijn bankkaarten te verkrijgen; dat het hof [van beroep] wat dat betreft verwijst naar zijn rechtspraak, volgens welke foltering, in de zin van artikel 473,
tweede lid, van het Strafwetboek, moet worden verstaan als het langdurig onderwerpen van de getroffene aan ondraaglijke pijn om hem ertoe te brengen bepaalde onthullingen te doen [...], wat te dezen het geval blijkt te zijn";
Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen die voormelde beschikking van de raadkamer en dat het bestreden arrest in kracht van ge-
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wijsde is gegaan ten gevolge van de verwerping van de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep;
Dat uit de strijdigheid tussen die beslissingen een geschil over rechtsmacht is
ontstaan die de rechtsgang belemmert, zodat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat de feiten van de telastlegging B de misdaad schijnen op te
leveren die de artikelen 66, 461, 468, 471, 472 en 473, eerste, tweede en derde
lid, van het Strafwetboek bestraffen met twintig tot dertig jaar opsluiting;
Overwegende dat de in artikel 473, derde lid, van het Strafwetboek bepaalde
strafverzwaring immers van toepassing is op de misdaden die bedoeld worden in
zowel artikel 473, eerste lid, als in artikel 473, tweede lid, van dat wetboek;
Dat, bijgevolg, wanneer er sprake is van een in artikel 472 van dat wetboek bedoelde misdaad en het slachtoffer lichamelijk is gefolterd, die misdaad niet gecorrectionaliseerd kan worden door de onderzoeksgerechten, aangezien ze niet is
opgenomen in de lijst van de enige gevallen waarin artikel 2, derde lid, van de
wet van 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden de verwijzing van de
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank toestaat wegens die verzachtende omstandigheden;
Dat de appèlrechters derhalve niet bevoegd waren om kennis te nemen van de
telastlegging B en evenmin konden kennisnemen van de telastleggingen A en D,
wegens de samenhang die bleek te bestaan tussen de feiten van die drie aan eiser
verweten telastleggingen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 28 juni 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, in zoverre ze verzachtende omstandigheden
aanneemt ten aanzien van M. S. en hem naar de correctionele rechtbank verwijst;
Zegt dat de beschikking die de raadkamer dezelfde dag gewezen heeft tot
handhaving van eisers voorlopige hechtenis doelloos is geworden;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de bedoelde beschikkingen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, anders samengesteld.
30 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.
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Nr. 273
2° KAMER - 30 april 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN VOLLEDIG DOSSIER - BEGRIP - RECHT VAN VERDEDIGING.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VOLLEDIG DOSSIER - BEGRIP - RECHT VAN VERDEDIGING.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - VOLLEDIG DOSSIER - BEGRIP.
1º, 2° en 3° Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot
handhaving van de voorlopige hechtenis, moet in beginsel uitspraak doen op grond van
het volledige dossier1; wanneer de inverdenkinggestelde in zijn conclusie verzoekt om de
tijdens een huiszoeking in beslag genomen stukken te voegen bij het aan de kamer van
inbeschuldigingstelling voorgelegde dossier, verantwoordt dat rechtscollege zijn
beslissing om de voorlopige hechtenis te handhaven niet naar recht, door de overweging
dat "de mogelijke afwezigheid van alle stukken van het dossier, in de huidige stand van
het onderzoek, nog geen miskenning van het recht van verdediging kan vormen"2. (Artt.
21, §3 en 30, §2, vierde lid en §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0590.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een door hem ondertekende memorie en vijf
middelen in een door zijn raadsman ondertekende memorie. Eensluidend verklaarde afschriften van die memories zijn aan dit arrest gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het derde middel van de door eisers raadsman ondertekende memorie :
Overwegende dat het onderzoeksgerecht, dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis, in beginsel uitspraak moet
doen op grond van het volledige dossier;
Overwegende dat eiser, in zijn hoofdconclusies en aanvullende conclusies,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat het aan dat ge1 Cass., 8 jan. 1991, A.R. 5199, nr. 232; 20 nov. 1991, A.R. 9490, nr. 150.
2 Zie Cass., 11 maart 1992, A.R. 9779, nr. 363; 2 okt. 1996, A.R. P.96.1256.F, nr. 349; 24 dec. 1996,
A.R. P.96.1620.N, nr. 527; 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581; 19 sept. 2001, A.R. P.01.1274.F,
nr. 476.
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recht voorgelegde dossier onvolledig was, aangezien dat dossier de stukken niet
bevatte die tijdens de in zijn woonplaats en in zijn advocatenkantoor verrichte
huiszoeking in beslag waren genomen vóór zijn verhoor op 25 maart 2003 door
de federale politie; dat hij verzocht heeft om die stukken erbij te voegen en aanvoerde dat zich daaronder "talrijke stukken ten ontlaste" bevonden;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn beslissing "dat de
mogelijke afwezigheid van alle stukken van het dossier, in deze stand van de
rechtspleging nog geen miskenning van het recht van verdediging kan vormen",
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de andere middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
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 de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
30 april 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Pierre, Luik.

