ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2004 / NR. 9

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BEZORGD DOOR DE LEDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

ARRESTEN SEPTEMBER 2004
NRS 375 TOT 445

Nr. 375 - 2.9.04

HOF VAN CASSATIE

1271

Nr. 375
1° KAMER - 2 september 2004

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - CONTRACTUELE VERPLICHTING - WANUITVOERING - SCHADEVERGOEDING HONORARIUM EN KOSTEN VAN EEN ADVOCAAT OF TECHNISCH RAADSMAN - BESTANDDEEL VAN DE
SCHADE - NOODZAKELIJK GEVOLG - TERUGVORDERBAARHEID.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - ALGEMEEN - CONTRACTUELE VERPLICHTING - WANUITVOERING SCHADEVERGOEDING - HONORARIUM EN KOSTEN VAN EEN ADVOCAAT OF TECHNISCH RAADSMAN BESTANDDEEL VAN DE SCHADE - NOODZAKELIJK GEVOLG - TERUGVORDERBAARHEID.
1º en 2° Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de
benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, kunnen worden beschouwd als een
te vergoeden bestanddeel van zijn schade, in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van
de wanuitvoering van de overeenkomst.
(A. e.a. T. R. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Middel
1. Het cassatieberoep strekt tot vernietiging van een beslissing van het Hof van Beroep
te Luik waarbij de eerste eiser - architect - en de tweede eiser - aannemer - worden
veroordeeld om aan de verweerders bovenop diverse bedragen ter vergoeding van de
materiële en morele schade die zij ten gevolge van gebreken in de bouw van hun huis
hebben opgelopen, het bedrag van een provisionele frank vergoeding te betalen voor de
schade die voor de verweerders voortvloeit uit de betaling van het honorarium van hun
juridisch raadsman, en waarbij de eerste verweerder wordt veroordeeld om hun de kosten
van het beroep op twee technische raadslieden terug te betalen.
Volgens het middel miskent het arrest aldus de artikelen 1146 tot 1153 van het
Burgerlijk Wetboek alsook 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek aangezien,
enerzijds, het honorarium van de technische raadslieden en/of juridische raadslieden geen
element vormt van de schade van de benadeelde die op hen een beroep doet, ongeacht of
de schuldeiser zonder de fout van de schuldenaar geen bijstand nodig zou hebben gehad
en of het optreden van die raadslieden verantwoord is door het ingewikkeld karakter van
de zaak, en aangezien, anderzijds, dat honorarium niet kan worden beschouwd als kosten
in de zin van de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en dus niet ten
laste kan worden gelegd van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
II. Beoordeling
2. De terzake toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, 1018
en 1022), de parlementaire voorbereiding van artikel 1022 Ger.W.1, de tenuitvoerlegging
van laatstgenoemd artikel door het koninklijk besluit van 30 november 19702, alsook de
wijziging ervan door de wet van 6 juli 19733 wettigen de conclusie dat de wetgever de
lege lata gekant is tegen de verhaalbaarheid van het honorarium van de advocaat.
3. We verwijzen evenwel naar de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
1 Gedr. St. Senaat 1964-1965, p. 157, nr. 170; Kamer 1965-1966, p. 148 e.v., nr. 49 e.v.; CH. VAN
REEPINGHEN, Réformes judiciaires, Verslag, I, 394 e.v.
2 B.S., 3 dec. 1970, gewijzigd bij het K.B. 23 nov. 1976, B.S. 4 dec. 1976.
3 Parl. St. Kamer 1971-1972, p. 1 tot 2, nr. 72/1.
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van de betalingsachterstand bij handelstransacties waarbij de desbetreffende Richtlijn
2000/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 juni 2000 in een wet
wordt omgezet4.
Krachtens artikel 6 van genoemde wet is de schuldeiser gerechtigd om van de in
gebreke gebleven schuldenaar een redelijke schadevergoeding te vorderen voor alle
relevante invorderingskosten die ontstaan zijn door de betalingsachterstand, en zulks
onverminderd zijn recht op terugbetaling van de gerechtskosten overeenkomstig het
bepaalde in het Gerechtelijk Wetboek. Deze invorderingskosten moeten voldoen aan de
beginselen van transparentie en in verhouding staan tot de schuld in kwestie.
Er bestaat geen eensgezindheid over de draagwijdte van die wetsbepaling betreffende
de verhaalbaarheid van het advocatenhonorarium. De meeste auteurs zijn evenwel van
oordeel dat de schadeloosstelling voor invorderingskosten ook de kosten van de
advocaten omvat5.
4. Sedert 11 april 19566 beslist het Hof inzake buitencontractuele aansprakelijkheid dat
"het beroep op een advocaat door het slachtoffer van een misdrijf enkel tot doel heeft het
bijstaan van het slachtoffer in zijn eis tot herstel van de door het misdrijf veroorzaakte
schade; dat zulk beroep geen bestanddeel van die schade is". Die rechtspraak werd
tweemaal bevestigd, op 11 juni 19547 en op 18 juni 19648.
5. Inzake contractuele aansprakelijkheid evenwel heeft het Hof in een arrest van 28
april 1986 die regel genuanceerd9 Het betrof een verzekeringsmaatschappij die haar
contractuele verplichting om rechtsbijstand te verlenen aan haar verzekerde niet was
nagekomen en de termijn voor aangifte van het ongeval bij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds had laten verstrijken. Het bestreden arrest legt alle kosten van het
geding, met inbegrip van de kosten voor het deskundigenverslag en de aanstelling van een
raadsman, ten laste van de verzekeraar.
Het bijzonder karakter van het geval wettigt een haast integrale weergave van de
overwegenden van het arrest.
Vooreerst stelt het Hof vast dat "het (bestreden) arrest niet beslist dat het ereloon van de
advocaat moet worden beschouwd als gerechtskosten in de zin van de artikelen 1017 tot
1022 van het Gerechtelijk Wetboek; dat het evenmin de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek toepast, maar integendeel de quasi-delicturele aansprakelijkheid van
eiseres uitdrukkelijk verwerpt".
Vervolgens wijst het erop dat "het arrest preciseert dat eiseres10 de rechtskennis en het
initiatief, die zij contractueel op zich genomen heeft, niet kan afwentelen op haar
4 B.S. 7 aug. 2002, p. 34281; Publ. E.G., nr. L 200 van 8 aug. 2000, p. 35; zie V. SAGAERT, "De
Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties", R.W.
2001-2002, 1441-1442.
5 C. PARMENTIER en D. PATART, "La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales", T.B.H. 2003, (217) 223-224, nr. 27; K. MAENHOUT,
"Verhaalbaarheid van erelonen en kosten van advocaten inzake handelstransacties na de wet van 2
augustus 2002", R.W. 2002-2003, p. 616, nr. 9; voor een meer terughoudende zienswijze: zie: V.
SAGAERT en I. SAMOY, "De wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties (...)", R.W. 2002-2003, (320) 328, nr. 25.
6 Cass., 11 april 1956, A.C.1956, 657.
7 Cass. 11 juni 1956, A.C. 1956, 850.
8 Cass., 18 juni 1964, Bull. en Pas., I, 1964, 1121.
9 Cass., 28 april 1986, A.C. 1985-86, nr. 525 en de noten; R.W. 1986-1987, 1911; I.v.m. de
draagwijdte ervan in de rechtsleer, zie J. LINSMEAU, "La répétibilité des honoraires d'avocats",
R.G.A.R. 1992, nr. 12043; zie ook L. SCHUERMANS e.a., "Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige
daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R. 1994, p. 1428, nr. 127.3.
10 Wij onderstrepen.

Nr. 375 - 2.9.04

HOF VAN CASSATIE

1273

verzekerde, eerste verweerster, hetgeen er overigens zou op neerkomen dat de verzekerde
een beroep zou moeten doen op de bijstand van een raadsman om de weigering van
eiseres rechtsbijstand te verlenen, te ondervangen; dat eiseres tekort kwam aan haar
contractuele verplichting, met name rechtsbijstand verlenen, en dat zij de termijn om het
ongeval aan te geven bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds liet verstrijken; dat
eerste verweerster hierdoor derhalve schade leed welke bestaat in het verlies van een
zekere kans op vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; dat deze
schade voorzienbaar was"; en dat "het arrest oordeelt dat eerste verweerster 'aanspraak
kan maken op vergoeding voor alle kosten van het geding, inbegrepen die van het
deskundigenverslag en van haar raadsman; dat het duidelijk is dat in dit speciale geval de
kosten van het aanstellen van een raadsman deel uitmaken van de schade die door de
wanprestatie van eiseres werd veroorzaakt'".
Na aldus de bakens te hebben uitgezet voor het debat, besliste het Hof "dat de rechter in
feite en derhalve op onaantastbare wijze, binnen de perken van de conclusies van de
partijen, het bestaan en de omvang van de schade beoordeelt en met name of in een
bepaald geval11 de kosten van aanstelling van een deskundige en van een raadsman
bestanddelen zijn van de schade";
Vervolgens beslist het "dat het arrest te dezen, op grond van de evenvermelde
consideransen, wettig heeft kunnen beslissen dat verweerster 'aanspraak kan maken op
vergoeding voor alle kosten van het geding, inbegrepen die van het dekundigenverslag en
van haar raadsman'".
Met andere woorden, wanneer in geval van een geschil ter zake van een
verkeersongeval de contractuele verplichting om rechtsbijstand te verlenen niet wordt
nagekomen, en dat ongeval niet wordt aangegeven binnen de vereiste termijnen, waardoor
schade ontstaat ten gevolge van de derving van een kans op schadevergoeding, zijn de
kosten die de schuldeiser van die verplichting en slachtoffer van die nalatigheid heeft
moeten maken doordat hij een beroep moest doen op een eigen advocaat en op een
deskundigenonderzoek, ten laste van de veroorzaker van de schade.
6. Ook wanneer een technisch raadsman wordt aangesteld, ofwel in de hoedanigheid
van raadsman van een partij binnen het kader van een deskundigenonderzoek ofwel in de
hoedanigheid van deskundige, heeft het Hof in dezelfde zin beslist, zij het ook hier met
een nuance.
Inzake onteigening waarbij een beroep wordt gedaan op een gerechtelijk deskundige
beslist het Hof in een arrest van 7 juni 195612 dat die kosten niet verhaalbaar zijn en
grondt die beslissing hierop "dat het inroepen van de bijstand van een technisch raadsman
een maatregel is welke verweerders persoonlijk nuttig geacht hebben buiten de in de wet
bepaalde maatregelen te moeten treffen; dat zij niet door hun daad het uit de onteigening
voortvloeiend nadeel ten laste van de onteigenaar mogen verzwaren".
Die regel wordt bevestigd door twee arresten van 30 april 195913 en 14 juni 199014.
7. In een geval van buitencontractuele aansprakelijkheid waarbij op een eenzijdig of
tegensprekelijk deskundigenonderzoek een beroep werd gedaan met het oog op de
vaststelling van het bestaan en de omvang van de schade beslist het Hof in een arrest van
20 oktober 199415 "dat in de regel, het beroep dat het slachtoffer van een fout doet op een
technisch raadsman, alleen het bijstaan beoogt van dat slachtoffer in de vordering tot
herstel van de door die fout veroorzaakte schade; (dat) het geen bestanddeel van die
11 Ibid.
12 Cass., 7 juni 1956, A.C.1956, 840.
13 Cass., 30 april 1959, A.C.1959, 686.
14 Cass., 14 juni 1990, A.C. 1989-90, nr. 594.
15 Cass., 20 okt. 1994, AR. C.93.0506.F, nr. 445; R.G.A.R. 1996, 12563.
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schade is en niet voor vergoeding in aanmerking komt".
Het Hof diende zich in dat geval te buigen over een vonnis waarbij de oorspronkelijke
vordering van verweerder tot betaling van schadevergoeding gedeeltelijk gegrond wordt
verklaard en waarbij eiseres wordt veroordeeld om aan verweerder de tegenwaarde in
Belgische frank van een hoofdsom van 581,97 D.M., te betalen, op grond dat verweerder
Duitser is en in Duitsland woont en dat het bijgevolg logisch was dat hij een beroep deed
op een Duits deskundige; dat de kosten van het deskundigenonderzoek moeten worden
beschouwd als een bestanddeel van de door de getroffene van het ongeval geleden schade;
dat die kosten voortvloeien uit het ongeval en zonder dat ongeval niet zouden zijn
ontstaan. Voor de eerste rechter betoogde eiseres dat zij te dezen niet de mogelijkheid had
gehad om tussen te komen in de aanstelling van de deskundige en dat verweerder
eenzijdig een technisch raadsman met dat deskundigenverslag had belast. Eiseres verwees
dienaangaande naar de rechtspraak volgens welke die eenzijdige verslagen niet tot de
schade behoren. De eerste rechter oordeelde dat te dezen toch rekening moest worden
gehouden met de handelwijze van de verzekeringsmaatschappij; nadat de Duitse
deskundige zijn verslag had opgesteld, had eiseres een Belgische deskundige
geraadpleegd die het verslag van de Duitse deskundige had onderzocht en goedgekeurd,
wat onder meer tot gevolg had dat eiseres de kosten van zijn deskundige had vergoed aan
verweerder. Bijgevolg, besloot de eerste rechter, moest dit verslag worden beschouwd als
een bestanddeel van de geleden schade, zodat de verzekeraar van de aansprakelijkheid van
de voor het ongeval aansprakelijke persoon ongetwijfeld de kosten van het verslag moest
vergoeden.
In het arrest van 5 mei 199916 herinnert het Hof aan de op 20 oktober 1994 gestelde
regel.
8. In een arrest van 28 februari 2002 17 beslist het Hof dat de kosten die een der partijen
had gemaakt teneinde het bestaan en de omvang van de schade vast te stellen verhaalbaar
zijn.
Die zaak heeft betrekking op schade die voortvloeit uit een aanvaring voor de kust van
Oostende, tussen een vrachtschip en een loodsboot, die de aan boord van dat vrachtschip
aanwezige lood kwam ophalen. Het ongeval werd enkel door de fout van de stuurman van
de loodsboot veroorzaakt. De partijen kwamen in der minne overeen een tegensprekelijk
deskundigenonderzoek te laten uitvoeren met het oog op de vaststelling van het bedrag
van de schade aan beide vaartuigen; De bodemrechter besliste dat de kosten van het
deskundigenonderzoek die waren gemaakt door de onderneming, die eigenares van het
vrachtschip en benadeelde was, deel uitmaken van die schade en haar moeten worden
terugbetaald.
De beslissing van het Hof dat artikel 1382 B.W. niet uitsluit dat de verplichting tot
schadevergoeding zich ook kan uitstrekken tot de kosten die de benadeelde heeft gemaakt
om de schade en de omvang ervan vast te stellen, vormt een antwoord op het middel dat,
met aanvoering van de regel, vervat in beide voormelde arresten van 20 oktober 1994 en 5
mei 1999 van het Hof, betoogde dat de bodemrechter de artikelen 1382 en 1383 B.W. had
geschonden.
9. Heeft het Hof hier zijn rechtspraak gewijzigd? Ik denk het niet. Vooreerst heeft het
Hof in beide voormelde arresten van 1994 en 1999 beslist dat het beroep op een technisch
raadsman "in de regel" geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Dat betekent dat
uitzonderingen mogelijk zijn. Het door het arrest van 28 februari 2002 onderzochte geval
is zo'n uitzondering. Vervolgens hoeft die beslissing ons niet noodzakelijk te verrassen,
16 Cass., 5 mei 1999, A.R. P.98.1309.F, nr. 260.
17 Cass., 28 feb. 2002, A.R. C.99.0193.N, R.W. 2002-2003 en noot B. MOSSELMANS, 19; De Verz.
2002, 701 en noot P. GRAULUS.
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aangezien er wordt vermeld dat een vaste rechtspraak inzake zeerecht aanneemt dat de in
der minne gemaakte kosten voor een deskundigenonderzoek, die nodig zijn voor de
nauwkeurige vaststelling van de omvang van de schade, deel uitmaken van die schade18.
In die op 28 februari 2002 berechte zaak is de bodemrechter niet verdergegaan. En in
ieder geval hebben de bodemrechters, zoals het Hof zegt na overigens het eerste onderdeel
van het middel wegens gebrek aan feitelijke grondslag te hebben verworpen, hun
beslissing betreffende de verhaalbaarheid niet gegrond op de artikelen 1017 en 1018
Ger.W. die de kosten regelen.
10. Een hedendaagse strekking binnen de Belgische rechtsleer komt op tegen de
verwerping van de "verhaalbaarheid" van het honorarium van de advocaat en van kosten
van deskundigen. Vooral mevrouw J. LINSMEAU, die zich baseert op gegevens uit het
vergelijkend recht19, en Mr. ERIC BOIGELOT20, die overvloedig put uit twee wetsvoorstellen21
alsook uit twee resoluties, respectievelijk van 15 maart 1998 en van 2 maart 1999, van de
Franse Orde van de advocaten van de Brusselse balie, voeren doorslaggevende
argumenten aan22.
11. Kortom, de hedendaagse rechtsleer neigt ertoe aan te nemen dat de "nietverhaalbaarheid" van het honorarium en van de kosten van raadslieden niet alleen niet
meer nodig is ter vrijwaring van het recht van verdediging en van de vordering in rechte,
maar dat de verhaalbaarheid de "ernstige" advocaat aanmoedigt en de chicaneur
ontmoedigt. Daarbovenop komt nog dat wegens de inhoudelijke en procedurele
complexiteit van de geschillen het beroep op juridische en technische deskundigen
geboden is om een werkelijke toegang tot het Gerecht mogelijk te maken23.
12. Er dient te worden vastgesteld dat volgens de rechtsleer al onze buurlanden
(Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland, Engeland en Wales) en de Europese
rechtscolleges, anders dan België, onder uiteenlopende vormen, met uiteenlopende
technieken en in verschillende graden het systeem van de verhaalbaarheid 24 van het
18 P. LURQUIN, Traité de l'expertise en toutes matières, I, Brussel, Bruylant, 1985, p. 336, nr. 375 en
de aldaar vermelde rechtspraak.
19 "La répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R. 1992, nr. 12043; Idem, "Pour la répétibilité des
honoraires d'avocat", R.G.A.R. 1998, nr. 12915.
20 "Vers la légalisation prochaine d'un système permettant la répétibilité des frais et honoraires
d'avocat, en matière civile et pénale?", J.T. 1999, p. 471 e.v.
21 Gedr. St. Kamer gew. zitt. 1997-1998, nr. 1588/1; Senaat zitt. 1999-2000, nr. 2-171/1.
22 Zie ook W. GELDOF en B. CLAESSENS, "Advocaten honoraria. Vergoedbare schade?", N.J.W. 2002,
342 tot 346; R.O. DALCQ, "À propos de la répétibilité des honoraires d'avocat", R.G.A.R. 1992, nrs.
12043 en 1990, nr. 12915; S. RAES, "Een bedenking over de verhaalbaarheid van erelonen en kosten
van advocaten in het licht van de rechtspraak van het Hof van cassatie," P.& B/R.D.J.P. 1997, 23; A.
VAN OEVELEN en K. BROECKX "De verenigbaarheid met art. 1023 Ger.W. van het beding dat
advocatenhonoraria ten laste van de verliezende partij legt : nogmaals het cassatie arrest van 7 april
1995", P. & B./R.D.J.P. 1997, 26; M. NIHOUL, "La répétibilité des honoraires de l'avocat: les
tribunaux n'ont pas toujours nié l'évidence!", J.T. 1999, 478; Idem, "La répétibilité des honoraires du
conseil en matière d'expropriation: vers une indemnité de défense en marge du droit commun?", J.T.
1996, 401 tot 410.
23 Zie evenwel F. BALATE, "Les honoraires d'avocat à charge de la partie succombante: facteur
d'accès à la justice ou non", J.J.P. 1987, 36.
24 Zie het overzicht van vergelijkend recht van J. LINSMEAU, o.c., R.G.A.R. 1998, nrs. 13 tot 28; B.
DEMEULENAERE, "Advocatenhonoraria, een consumentvriendelijk perspectief", T.P.R. 1988, 21 e.vlg.
en J. RONSE, “Schade en schadeloosstelling”, I, A.P.R. 1984, 2e ed.; over het Frans recht: C.
TAORMINA, "La charge des frais et dépens de l'exécution forcée", J.C.P., p. 1025 e.v., nr. 23; H. ADER,
"Les honoraires de l'avocat en France (situation en mai 1999)", J.T. 1999, p. 487, nr. 4; PH. BRUN en
L. CLERC-RENAUD, Enc. Dall., Procédure civile, v° "Frais irrépétibles"; M. DEFOSSEZ, Juris-Classeur de
procédure civile, dl. V, v°, "Dépens-Frais irrépétibles - Article 700", fasc. 524; B. BOCCARA, "La
condamnation aux honoraires (article 700 du nouveau Code de procédure civile", J.P.C. 1976,
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honorarium van de juridische raadslieden kennen.
13. We beklemtonen aldus dat in Frankrijk, krachtens de artikelen 700 en 695 van het
"Nouveau code de procédure civile", de rechter de verliezende partij kan veroordelen in
de kosten die geen gerechtskosten zijn in de zin van de wet. Tot die gerechtskosten die in
dat artikel 695 op beperkende wijze worden opgesomd behoort het honorarium van de
advocaat25.
In Nederland wordt de verhaalbaarheid van het honorarium van de advocaat geregeld in
de artikelen 238 en 239 van het nieuwe "Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen"26.
Wij wijzen erop dat het bedrag wordt vastgesteld door de rechter en dat het in de regel
lager is dan het werkelijk aan de advocaat verschuldigde honorarium 27. Als reden voor de
slechts gedeeltelijke verhaalbaarheid wordt aangevoerd dat de drempel voor de toegang
tot de rechter niet te hoog mag zijn28. De kosten voor rechtsbijstand zijn verhaalbaar ofwel
als terugbetaling van buitengerechtelijke kosten, krachtens artikel 6.96.2 van het N.B.W.,
ofwel als kosten die verantwoord zijn ter vaststelling van de schade en de omvang ervan29.
In de Duitse Bondsrepubliek is het honorarium van de advocaat krachtens de §91 e.v.
Z.P.O. in beginsel maar met belangrijke beperkingen volledig verhaalbaar als
proceskosten30.
Zoals in Nederland zijn de voor rechtsbijstand gemaakte buitengerechtelijke kosten
verhaalbaar op grond van de aansprakelijkheidsregels van gemeen recht. Zo is het
honorarium van de advocaat uit dien hoofde verhaalbaar als later opgetreden schade
wanneer op een juridisch raadsman een beroep moet worden gedaan omdat de in het
ongelijk gestelde partij reden had om te vrezen dat hij zonder die technische bijstand zijn
aanspraken niet met goed gevolg zou kunnen doen gelden 31. Onder bepaalde voorwaarden
kan het eveneens gebeuren dat, wanneer een der partijen een beroep doet op een
deskundige om de schade vast te stellen, de kosten hiervan moeten worden gedragen door
de verliezende partij32.
Nog altijd wat het vergelijkend recht betreft, dient te worden vastgesteld dat in het
supranationaal recht, voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 33, de
Doctrine, 2828; E. BOIGELOT, o.c., p. 473, nr. 16; over het Nederlands recht: E. BOIGELOT, o.c., p. 473,
nr. 15; over het Engels recht: T. TWEMLOW, "Les honoraires des solicitors", J.T. 1999, p. 482, inz. nr.
2.7, p. 482 en nr. 5.7, p. 404; over het Duits recht: TH. WESTPHAL, "Le droit des honoraires des avocats
en Allemagne", J.T. 1999, inz. nrs. 1.2 tot 1.5.
25 Voor een commentaar , zie PH. BRUN en L. CLERC-RENAUD, "Frais irrépétibles", in Rép. Pr. Civ.
Dalloz 2000.
26 De tekst komt volledig overeen met die van de artikelen 57.a en 57 van het oude Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering; het nieuwe Wetboek is van kracht geworden op 1 januari 2002.
27 Zie C.J.J.C. VAN NISPEN e.a., Burgerlijke Rechtsvordering. Tekst en Commentaar, Deventer,
Kluwer, 2002, 371 tot 372; P.A. STEIN – A.S. RUEB, Compendium van het nieuwe burgerlijk
procesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 175 tot 176.
28 Zie H.J. SNIJDERS e.a., Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 115-116.
29 ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, I, De verbintenis in het algemeen, Deventer, Kluwer, 2000,
p. 328 tot 329, nr. 414.
30 Krachtens §97 ZPO is de regel wel degelijk dat de kosten van een vruchteloos ingesteld
rechtsmiddel ten laste vallen van de eiser. Maar de winnende partij kan met alle kosten van een
rechtsmiddel of met een gedeelte ervan worden belast, wanneer zij gelijk haalt op grond van een
argument dat zij in een vorige aanleg had kunnen aanvoeren.
Krachtens §96 ZPO kunnen bovendien de kosten, veroorzaakt door een vergeefs aangevoerd middel,
ten laste worden gelegd van de partij die het heeft opgeworpen, zelfs als zij op de hoofdzaak in het
gelijk wordt gesteld.
31 Voor een overzicht van die gevallen, zie H. LANGE, Schadensersatz, Tübingen, Mohr, 1990, 385
e.v.
32 Ibid.
33 Procesreglement van het Hof van 19 juni 1991, art. 73 en 74 (art. 91 en 92 van het
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rechtbank van eerste aanleg van dat Hof en het Europees Hof voor de rechten van de
mens34 het honorarium van de advocaat verhaalbaar is.
Krachtens artikel 45, tweede lid van de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de
handelsaspecten van de intellectuele eigendom, goedgekeurd bij de wet van 23 december
199435, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten
aan de houder van het recht kosten te betalen, die de honoraria van een advocaat kunnen
omvatten.
14. Tot besluit is de stand van het Belgisch positief recht over de aan het Hof
voorgelegde vraag m.i. de volgende:
-in de regel is krachtens de wet het honorarium van de advocaat niet verhaalbaar36.
-de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties vormt een uitzondering op die regel; deze is beperkt tot een
welbepaalde categorie van rechtzoekenden en geldt slechts in welbepaalde
omstandigheden37.
-in de regel weigert het Hof de verhaalbaarheid van de kosten voor advocaten, behalve
inzake contractuele aansprakelijkheid waar zij deze in een welbepaald geval als
bestanddeel van de schade heeft aanvaard38;
-de kosten voor de bijstand van een technisch raadsman zijn volgens het Hof, op één
uitzondering na inzake buitencontractuele aansprakelijkheid in het zeerecht, in de regel
niet verhaalbaar39.
15. In het licht van het bovenstaande ben ik te dezen wat betreft de terugvordering van
het honorarium van de juridisch raadsman, van oordeel dat, in weerwil van voormeld
arrest van 28 april 1986 - dat trouwens een geval beslecht dat niets uitstaande heeft met
het thans aan het toezicht van het Hof onderworpen geval - de door het cassatieberoep
bestreden beslissing waarbij een veroordeling wordt uitgesproken tot terugbetaling van
dat honorarium, niet naar recht is verantwoord.
16. De zaken liggen evenwel gevoeliger voor de terugvordering van de kosten die zijn
gemaakt door het beroep op technische raadslieden.
In deze zaak gaat het over een vordering tot schadevergoeding, die, zoals in voormeld
arrest van 28 april 198640, gegrond is op contractuele aansprakelijkheid. In tegenstelling
tot die zaak echter heeft de onderhavige zaak betrekking op een contractuele verplichting
die niet bestaat in het verlenen van rechtsbijstand.
In voormeld arrest van 28 april 1986 heeft het Hof beslist dat, gelet op de toen
voorgelegde gegevens van de zaak, een van het gemeen recht afwijkende oplossing
verantwoord was. Het besliste toen dat "in een bepaald geval"41 de bodemrechter in feite
kon oordelen of de kosten voor deskundigen een bestanddeel waren van de schade.
Bevinden wij ons in een dergelijk bepaald geval?
Wanneer ik beide zaken met elkaar vergelijk stel ik, zoals hierboven reeds gezegd, vast
dat de thans aan het Hof onderworpen zaak niet veel gemeen heeft met de voornoemde,
procesreglement van de rechtbank).
34 J.VELU en R. ERGEC, "Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Aanvull. Dl. VII,
nr. 1205.
35 B.S. 23 januari 1997.
36 Zie supra nr. 2.
37 Zie supra nr. 3.
38 Zie supra nr. 5.
39 Zie supra nrs. 7 en 8.
40 Zie supra nr. 5.
41 Wij onderstrepen.
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laat staan dat zij gegevens bevat die naar het mij voorkomt daarvan een "bepaald geval"
zouden maken.
17. Het is pas aangewezen onderhavige zaak te onderzoeken onder het kwalitatief
aspect van "bepaald geval" met de bedoeling het Hof in staat te stellen uitspraak te doen
over de aan het Hof voorgelegde rechtsvraag, wanneer men het eens is over de betekenis
van de door het Hof gebruikte woorden "in een bepaald geval".
Indien het Hof immers daaronder alleen heeft willen verstaan dat de bodemrechter "bij
gelegenheid", "soms", "in een welbepaald geval" kan afwijken van het gemeen recht
inzake verhaalbaarheid, is het van alle belang ontbloot na te gaan of de zaak "bepaald" is.
Indien het Hof daarentegen door die precisering een specifiek materieel criterium heeft
willen aangeven dat, in voorkomend geval, een afwijking van het gemeen recht zou
mogelijk maken, dient overeenstemming te worden bereikt over de betekenis van "een
bepaald geval".
18. Wij herinneren vooreerst nogmaals eraan dat, afgezien van die nog achteraf te
omschrijven voorwaarde, de elementen van beide zaken - de voorliggende zaak en die van
28 april 1986 - sterk van elkaar verschillen, wat genoegzaam is aangetoond.
Te dezen lijkt de bodemrechter te beslissen dat de gerechtelijk deskundige dankzij een
privé-deskundige op de goede weg is geraakt, wat verantwoordt dat die "privé"-kosten
worden terugbetaald door degene die zich genoodzaakt zag op hem een beroep te doen.
Wordt echter de verhaalbaarheid van de kosten van de technische bijstand hierdoor niet
afhankelijk gemaakt van de mate waarin het resultaat de afloop van het geschil
beïnvloedt?
Aldus zouden de gemaakte technische kosten verhaalbaar zijn indien zij nodig zouden
zijn om de "gerechtelijke waarheid" , die trouwens verdedigd wordt door de maker van
die kosten, te kunnen ontdekken en zouden zij omgekeerd niet verhaalbaar zijn in het
tegenovergestelde geval.
Wanneer de regel op die wijze wordt geformuleerd, is ze m.i. bezwaarlijk verdedigbaar.
Ik denk hoe dan ook niet dat het Hof haar door de precisering "bepaald geval" aldus heeft
begrepen.
19. In de rechtsleer onderzoeken de meeste auteurs de verhaalbaarheid van die kosten
vanuit het gezichtspunt van de "redelijkheid" ervan, dat wil zeggen dat die kosten worden
terugbetaald wanneer het redelijk (of terecht) was dat die kosten werden gemaakt om de
aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast te stellen42 43.
20. Het is niet eenvoudig om uit de zeer zeldzame gevallen waarin het Hof instemt met
de terugvordering van de naar aanleiding van een vordering tot schadevergoeding
gemaakte kosten, een regel af te leiden.
De motivering van de bodemrechters is trouwens niet zeer duidelijk, tenzij dan dat het
mogelijk is om zonder groot risico voor vergissingen uit de verscheidenheid van de
42 J. RONSE, “Schade en schadeloosstelling (onrechtmatige daad)” in A.P.R., p. 341-345, nrs. 449454; J. RONSE, L. DE WILDE, A. CLAEYS en I. MALLEMS, “Schade en schadeloosstelling, I”, in A.P.R., p.
309-313, nrs. 449-454; E. DIRIX, Het begrip schade, p. 54, nr. 75; Zie ook de verwijzingen naar de
noot 40 onderaan de pagina en L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en M.
DEBONNAIRE, "Overzicht van rechtspraak; Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (19691976)", T.P.R. 1977, p. 585, nr. 86, L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en H.
SCHAMP, "Overzicht van rechtspraak; Onrechtmatige daad. Schade en schadeloossteling", T.P.R. 1984,
876-877; L. SOETEMANS, "Kosten voor schadevaststelling vormen geen schade-element", noot onder
Cass. 5 mei 1999, R. Cass. 2000, 172-173.
43 Krachtens §91 ZPO moet de verliezende partij de kosten van het proces terugbetalen aan de
winnende partij in zoverre zij nodig waren voor een gerechtelijke vervolging of om zich op passende
wijze in rechte te kunnen verdedigen ("zweckentsprechend", passend, conform het doel).
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onderzochte gevallen af te leiden dat de naar aanleiding van een rechtsvordering gemaakte
privé-kosten terugbetaalbaar zijn wanneer zij nodig waren om zijn rechten met goed
gevolg te kunnen doen gelden, of dat de betaling ervan in het licht van de door de zaak
opgeworpen problemen niet onredelijk was.
21. Wat betreft de rechtspraak van het Hof inzake deskundigenonderzoek bij
onteigening is het niet zonder belang nogmaals stil te staan bij de motivering van de
verwerping van de terugvordering.
Aldus neemt het Hof in het voormelde arrest van 14 juni 199044 kennis van een arrest
van het Hof van Beroep te Luik waarbij in de vergoeding die was toegekend wegens
onteigening ten algemenen nutte een vergoeding was opgenomen die de begunstigde
partij verklaart als kosten voor haar verdediging te hebben uitgegeven en die worden
terugbetaald als aanvullende schadeloosstelling.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de overweging dat "de onteigende(n), om
zijn/hun rechten tegen de overheid ten volle te doen gelden (...), verplicht zijn geweest een
beroep te doen op een technisch raadsman en dat (voornoemd) bedrag, dat zij in
werkelijkheid daarvoor hebben uitgegeven, (hun) als aanvullende vergoeding moet
worden toegekend".
Het Hof merkt vooreerst op dat "inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals in het
gemene recht, het oorzakelijk verband uiteraard noodzakelijk moet zijn".
Vervolgens overweegt het dat "het beroep op de medewerking van een technisch
raadsman een maatregel is die de verweerders zelf nuttig achtten, buiten de maatregelen
waarin de wet voorziet; dat zij door hun toedoen de uit de onteigening voortvloeiende
schade niet ten laste van de onteigenende overheid konden verzwaren.
22. Aldus antwoordt het Hof op het middel waarin wordt aangevoerd dat er tussen de
onteigening en elke, door de onteigende aangevoerde schade een oorzakelijk verband
moet bestaan opdat de vergoeding van die schade zou kunnen worden opgenomen in de
billijke en voorafgaande schadeloosstelling waarvan sprake is in artikel 11 van de
Grondwet; dat inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals in het gemene recht, het
oorzakelijk verband uiteraard noodzakelijk moet zijn45; dat de bij de wet van 26 juli 1962
voorgeschreven vormvereisten, met name die inzake het deskundigenonderzoek (artikelen
4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte) volgens de wetgever alleen de
maatregelen zijn die noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de rechten van de onteigende;
dat het beroep op de medewerking van een technisch raadsman een maatregel is die de
verweerders zelf nuttig achtten buiten de maatregelen waarin de wet voorziet; dat zij aan
de onteigenaar niet de kosten kunnen aanrekenen van een technische bijstand waarin de
wet niet voorziet en die niet wegens de onteigening werkelijk noodzakelijk waren; dat het
arrest aan de verweerders een vergoeding heeft toegekend die groter is dan de "billijke"
schadeloosstelling waarvan sprake is in artikel 11 van de Grondwet (schending van die
bepaling) en de bepalingen schendt krachtens welke de onteigende recht heeft op een door
de rechter aangestelde deskundige (schending van de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de
vooraan in het middel vermelde wet betreffende de spoedprocedure).
23. Het feit dat het Hof, om het middel te volgen, dezelfde bewoordingen gebruikt, doet
vermoeden dat het zich heeft aangesloten bij de gedachtengang ervan.
Volgens de eisers tot cassatie evenwel is het beroep op een technisch raadsman een
maatregel die niet wegens de onteigening werkelijk noodzakelijk was.
Anders geformuleerd, tussen de onteigening en de schade die volgens de onteigende
44 Zie supra, nr. 6 en noot 12.
45 Wij onderstrepen.
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bestaat in de kosten die zijn gemaakt door het beroep op een technisch raadsman, bestaat
geen noodzakelijk oorzakelijk verband dat zou rechtvaardigen dat de vergoeding van die
schade zou worden opgenomen in de door de wet opgelegde billijke en voorafgaande
schadeloosstelling.
Het feit dat tussen de onteigening en de kosten die de onteigende door een beroep te
doen op de bijstand van een technisch raadsman heeft gemaakt om de billijke vergoeding
te verkrijgen van de door de onteigening veroorzaakte schade, geen noodzakelijk
oorzakelijk verband bestaat blijkt hieruit te volgen dat de wetgever in de
onteigeningsprocedure mechanismen heeft ingebouwd om de rechten van de onteigende te
vrijwaren. Zowel eiser tot cassatie als het Hof beschouwen die mechanismen als
afdoende.
Met andere woorden, opdat de kosten van de deskundige zouden kunnen worden
vergoed als schade die eveneens door de onteigening is veroorzaakt, zou het noodzakelijk
zijn geweest dat die kosten werden gemaakt ter vrijwaring van de rechten van de
onteigende.
24. De oorzaak die noodzakelijk is om die "tweede" schade te vergoeden, is
meervoudig: het oorspronkelijke schadelijke feit, dat de oorzaak is van de eerste,
belangrijkste schade (bvb. het financiële verlies dat het gevolg is van het feit dat de
schadeloossttelling, gelet op de economische waarde van de onteigende grond, niet
toereikend is) en de tweede schade, die was veroorzaakt door de noodzaak om bijzondere
kosten te maken binnen het kader van een (gerechtelijke) procedure (bvb. een eenzijdig
privé-deskundigenonderzoek) ter vrijwaring van het recht van de onteigende op een
billijke vergoeding van oorspronkelijke schade. Deze schade omvat in voorkomend geval
ook de tweede.
25. Zoals boven reeds is gezegd46 beslist het Hof vier jaar later, met name op 20
oktober 1994, inzake buitencontractuele aansprakelijkheid "dat, in de regel, het beroep dat
het slachtoffer van een fout doet op een technisch raadsman, alleen het bijstaan beoogt
van het slachtoffer in de vordering tot herstel van de door die fout veroorzakte schade; dat
het geen bestanddeel van die schade is en niet voor vergoeding in aanmerking komt".
26. Door aldus te beslissen neemt het Hof het tweede onderdeel aan waarin werd
aangevoerd dat, "wanneer een partij die schade heeft geleden voor de vaststelling en dus
voor het bewijs van haar schade, eenzijdig, dat wil zeggen zonder tussenkomst noch
medewerking van de schadeverwekker, een deskundige opdraagt een deskundigenverslag
op te stellen, die kosten moeten worden beschouwd als kosten die zijn gemaakt om de
belangen van de benadeelde te verdedigen tegen degene die de schade heeft veroorzaakt,
nu laatstgenoemde, onder meer op grond van dat deskundigenverslag, de aangetoonde
schade hoort te vergoeden". En "de schadeverwekker moet dergelijke kosten van de
verdediging helemaal niet vergoeden, aangezien de kosten, niettegenstaande het feit dat
zij zonder het ongeval niet zouden zijn ontstaan, in geen geval een bestanddeel van de
schade vormen".
Eiser tot cassatie betoogt verder dat "de kosten van het deskundigenverslag louter en
alleen kosten van de verdediging zijn en geen bestanddeel van de door verweerder
geleden schade vormen, zodat zij niet kunnen worden begrepen in de door eiseres, als
verzekeraar van de derde-aansprakelijke te vergoeden schade".
27. Om te beslissen dat de bodemrechter die het tegenovergestelde standpunt inneemt
artikel 1382 Ger.W. schendt zoals het middel betoogt, beslist het Hof in afwijking van
zijn voormelde beslissing van 14 juni 1990 dat de kosten van het deskundigenonderzoek
geen bestanddeel zijn van de door de fout veroorzaakte schade waarvan de vergoeding
wordt gevorderd.
46 Zie supra nr. 7 en noot 13.
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De door eiser tot cassatie aangevoerde en klaarblijkelijk door het Hof aangenomen
reden is dat die kosten bedoeld zijn om het slachtoffer te helpen om de vergoeding te
krijgen van de oorspronkelijke schade en dat zij dus geen deel van die schade uitmaken.
28. Aldus wordt in voormeld arrest van 14 juni 1990 47 het gebrek aan een "noodzakelijk
oorzakelijk verband" tussen die kosten en de schadeverwekkende fout in aanmerking
genomen wat m.i. impliceert dat, wanneer een noodzakelijk oorzakelijk verband vaststaat,
die kosten wel degelijk een bestanddeel kunnen zijn van de schade, die veroorzaakt is
door de fout waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
Daarentegen wordt m.i. in voormeld arrest van 20 oktober 1994 gezegd dat de reden
waarom die kosten geen bestanddeel zijn van die schade, is dat die kosten dienen om het
slachtoffer te helpen om vergoeding te krijgen voor de schadeverwekkende fout.
Klaarblijkelijk doet het niet ertoe dat zij al dan niet noodzakelijk zijn voor dat doel.
29. Wat dan te denken van het reeds vermelde arrest van 28 februari 200248 dat
eveneens gewezen is in een geschil waarin het oorspronkelijk ging over de op een
buitencontractuele aansprakelijkheid gegronde vergoeding van schade.
Wij wijzen vooreerst op een belangrijk verschil: in de zaak waarover voormeld arrest
van 20 oktober 1994 uitspraak heeft gedaan, was de deskundige eenzijdig aangewezen
door een van de partijen, terwijl voor de beslechting van het geschil door het arrest van 28
februari 2002 de partijen in der minne een beroep hebben gedaan op een
gemeenschappelijk tegensprekelijk deskundigenonderzoek door ieder een deskundige aan
te stellen.
30. Het Hof van Beroep te Gent, dat de beslissing van de eerste rechter op dat punt
bevestigt, veroordeelt de toekomstige eiseres tot cassatie, kapitein van de loodsboot, om
aan verweerster, kapitein van het vrachtschip, een vergoeding te betalen voor de door
laatstgenoemde gemaakte kosten voor een deskundigenonderzoek, op grond dat die
kosten zijn gemaakt met het oog op de vaststelling, in der minne, van de omvang van de
schade aan beide vaartuigen, zodat het niet nodig was om te dien einde kosten voor een
gerechtelijk deskundigenonderzoek te maken. Aangezien echter de schade aan de
loodsboot eveneens een tegensprekelijk deskundigenonderzoek vereiste, daar eiseres de
vergoeding hiervan vroeg ten laste van verweerster, kon laatstgenoemde aanspraak maken
op de uitgaven die zij met dat doel had gedaan, zowel voor de schade aan haar eigen
vaartuig als voor de schade aan de loodsboot. Aldus maken die uitgaven deel uit van de
door verweerster geleden schade.
31. Eiser tot cassatie voerde dan twee middelen aan waarvan alleen het tweede hier
dient te worden onderzocht. Het middel bestaat uit drie onderdelen: het eerste voert de
schending aan van de artikelen 1017 en 1018 Ger.W., de twee volgende de schending van
de artikelen 1382 en 1383 B.W.
32. Het eerste onderdeel wordt verworpen omdat het feitelijke grondslag mist. Het
bestreden arrest heeft immers de veroordeling niet gegrond op de in het middel
aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
33. Het derde onderdeel wordt door het Hof verworpen omdat het faalt naar recht.
Dat onderdeel betoogde dat de uitgaven die verweerster gedaan had met het oog op de
vaststelling van de schade aan de loodsboot hun oorsprong vonden in een door haar
vrijwillig aangegane verbintenis en een eigen juridische oorzaak hadden.
Aldus verdedigde eiseres de stelling dat alle, na een schadeverwekkend feit gedane
uitgaven niet noodzakelijkerwijs door dat feit zijn veroorzaakt; aldus de uitgaven die hun
oorsprong vinden in een eigen juridische oorzaak, zoals een vrijwillige verbintenis, zelfs
47 Zie supra nr. 21.
48 Zie supra nr. 8 en noot 15.
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als deze wordt aangegaan naar aanleiding van een vroeger schadeverwekkend feit.
34. Het Hof antwoordt dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 B.W. kan ontstaan,
wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van die overeenkomst, de wet of het
reglement, de uitgave of prestatie definitief voor rekening blijft van degene die zich ertoe
heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.
Het Hof merkt evenwel op dat een contractuele verbintenis die door de benadeelde na
het ontstaan van het schadeverwekkende feit werd aangegaan ten einde het bestaan of de
omvang van de schade te doen vaststellen niet de inhoud of de strekking heeft dat de
benadeelde de door hem hiervoor gemaakte kosten definitief moet blijven dragen en dat
de aansprakelijke wordt ontslagen van de herstelplicht.
35. Het niet geringe belang van het antwoord ligt hierin dat het Hof, wanneer het te
maken krijgt met het argument dat de oorspronkelijke en de tweede schade een apart
oorzakelijk verband hebben, dus, wat laatstgenoemde schade betreft (kosten voor een
deskundigenonderzoek), met het argument dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
die schade en het oorspronkelijk schadeverwekkende feit (ongeval), zodat die schade niet
kan worden vergoed als schade die door het oorspronkelijke schadeverwekkende feit is
veroorzaakt, in de draagwijdte die het geeft aan de vrijwillig aangegane verbintenis van de
rechtzoekende om die kosten te maken, de reden vindt om de schadevergoeding te
gronden op het gemeen recht inzake aansprakelijkheid.
Dient
derhalve
een
enkelvoudig
oorzakelijk
verband
(oorspronkelijk
schadeverwekkend feit) dan wel een meervoudig oorzakelijk verband (oorspronkelijk feit
en de daaropvolgende wil om die kosten voor een deskundigenonderzoek te maken) met
die tweede latere schade te worden aangenomen?
Het bestreden arrest aanziet in ieder geval, om de specifieke redenen die het uiteenzet,
de kosten voor een deskundigenonderzoek als een bestanddeel van de door de
oorspronkelijke fout veroorzaakte schade.
Het middel wilde blijkbaar niet opkomen tegen de beslissing over de aard van de
schade die voortvloeide uit die kosten van het deskundigenonderzoek en dus zegt het Hof
daarover niets.
36. Het tweede onderdeel zet een stelling uiteen die nauw aansluit bij die welke naar
aanleiding van de op 20 oktober 1994 beslechte zaak werd ontwikkeld, met name dat,
zoals het honorarium van een deskundige die door een der partijen is aangesteld teneinde
de door een fout veroorzaakte schade vast te stellen, uitsluitend als kosten van de
verdediging wordt beschouwd en zodoende geen bestanddeel van de schade uitmaakt, zo
ook het honorarium van een deskundige die wordt aangewezen ter uitvoering van een
overeenkomst tussen de partijen en waarvan de vaststellingen moeten dienen zowel tot
vaststelling van de schade als tot verdediging van de benadeelde die schadeloosstelling
vordert en die zelf verweer moet voeren tegen een vordering tot vergoeding, kosten van
haar eigen verdediging zijn die zij zelf moet dragen.
37. Het Hof antwoordt hierop vooreerst dat, krachtens artikel 1382 B.W. degene door
wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht is deze integraal te
vergoeden. Vervolgens leert het dat deze bepaling niet uitsluit dat de vergoedingsplicht
zich kan uitstrekken tot de kosten die de benadeelde partij diende te besteden met het oog
op de vaststelling van de schade en de omvang ervan.
Anders gezegd, de kosten voor een deskundigenonderzoek, ongeacht of daartoe
eenzijdig of in der minne is besloten en die de benadeelde heeft moeten maken om het
bestaan en de omvang vast te stellen van de schade waarvoor hij vergoeding vordert van
degene die ze heeft veroorzaakt, kunnen in die schade worden opgenomen.
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Bijgevolg, beslist het Hof, faalt het middel naar recht.
38. Kort samengevat is de hierboven onderzochte rechtspraak dus de volgende:
-inzake onteigening ten algemenen nutte, waar de wet in gerechtelijke mechanismen
voorziet, is het beroep, door een der partijen, op een technisch raadsman een persoonlijke
beslissing en geen noodzaak (geen noodzakelijk oorzakelijk verband tussen het
oorspronkelijk schadeverwekkende feit en de tweede schade); (Arresten van 7 juni 1956,
30 april 1959 en 24 juni 1990).
-inzake buitencontractuele aansprakelijkheid naar gemeen recht zijn de kosten van een
eenzijdig deskundigenonderzoek dat in eigen naam is gevraagd tot staving van de
vordering geen bestanddeel van de schade, die is veroorzaakt door de oorspronkelijke fout
waarvoor vergoeding wordt gevorderd (arresten van 28 oktober 1994 en 5 mei 1999).
-(impliciet) inzake buitencontractuele aansprakelijkheid naar gemeen recht bij
ongevallen tijdens vervoer over zee zijn de kosten van een tegensprekelijk
deskundigenonderzoek waartoe de betrokken partijen in der minne en in hun voordeel
hebben besloten en die aldus de kosten vervangen van een gerechtelijk
deskundigenonderzoek dat aldus overbodig is geworden, uitgaven die moeten opgenomen
worden in de schade, geleden door degene die vergoeding vordert van de oorspronkelijke
schade (arrest van 28 februari 2002).
39. Wat kan daaruit nu worden afgeleid voor de omschrijving van het "bepaalde
geval"?
Ik merk op dat in één geval het bestaan van een wettelijk mechanisme van gerechtelijk
deskundigenonderzoek het oorzakelijk verband tussen het oorspronkelijk
schadeverwekkende feit en de tweede schade (het eenzijdig deskundigenonderzoek)
uitsluit, terwijl in een ander geval waarin de partijen akkoord gaan om het eventuele door
de rechter bevolen gerechtelijk deskundigenonderzoek te vervangen door een
tegensprekelijk onderzoek in der minne met het oog op de vaststelling van het bestaan en
de omvang van de oorspronkelijke schade van beide partijen, de winnende partij de
mogelijkheid heeft de terugbetaling ervan te vorderen als schadevergoeding.
40. Dient derhalve, gelet op die enkele arresten, waarbij een rechtsvordering tot
schadevergoeding is ingesteld overeenkomstig de regels van het gemeen recht inzake
aansprakelijkheid, het "bepaalde geval" te worden beperkt tot het al dan niet bestaan van
een deskundigenonderzoek waarin de wet voorziet tot vaststelling van het bestaan en de
omvang van de oorspronkelijke schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd en tot de
omstandigheid dat alleen één partij of alle betrokken partijen beslis(sen) dat wettelijk
deskundigenonderzoek te vervangen door een eenzijdig of tegensprekelijk
deskundigenonderzoek ten voordele van één partij of van alle partijen?
41. Er dient aan te worden herinnerd dat in die context in de regel altijd beroep
mogelijk is op een gerechtelijk deskundigenonderzoek krachtens de artikelen 962 en vlg.
Ger.W.
Het voorschot dat door de deskundigen wordt opgenomen ten belope van de hun
verschuldigde som valt in beginsel ten laste van de meest gerede partij en, in ieder geval,
altijd ten laste van de partij die, krachtens de bijzondere wetten van artikel 1017, tweede
lid, altijd in de kosten wordt verwezen.
Bovendien verwijst ieder vonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in
de kosten (waartoe krachtens artikel 1018, 4° Ger.W. de kosten van deskundigen behoren)
tenzij andersluidende wettelijke bepaling en onverminderd het akkoord van de partijen dat
in voorkomend geval door de rechter wordt bekrachtigd.
42. Gesteld dat het doorslaggevende criterium - het "bepaalde geval" - voor de
terugbetaling van de kosten van het deskundigenonderzoek tot vergoeding van de schade
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die deel uitmaakt van de door het oorspronkelijke feit veroorzaakte schade, een daad is
waarbij de betrokken partijen zich verbinden tot een tegensprekelijk
deskundigenonderzoek met het oog op de vaststelling van hun onderscheiden schade, ja
zelfs alleen van de schade van de partij die schadevergoeding vordert, en met de
bedoeling dat tegensprekelijk deskundigenonderzoek aldus in de plaats te kunnen stellen
van een gerechtelijk deskundigenonderzoek met hetzelfde oogmerk, dient thans de
betekenis hiervan voor onderhavige zaak te worden nagegaan.
Te dezen en niettegestaande het hier aanvankelijk een vordering betrof tot vergoeding
van oorspronkelijke schade in het kader van contractuele aansprakelijkheid, bevinden wij
ons niet in het geval waarover voormeld arrest van 28 april 1986 uitspraak heeft gedaan,
maar wel in het geval van een eenzijdig deskundigenonderzoek waarover m.i. voormelde
arresten van 28 oktober 1994 en 5 mei 1999 uitspraak hebben gedaan.
Gelet op de aldaar geformuleerde regel, die niet is gewijzigd door het arrest van 28
februari 2002 dat uitspraak doet over een ander geval, is het middel m.i. bijgevolg
eveneens gegrond in zoverre het de terugvordering betreft van de kosten van deskundigen
waartoe de bodemrechter besloten heeft.
43. Ik voeg eraan toe dat het mij, gelet op het voorgaande, in de huidige stand van ons
positief recht gewaagd voorkomt de rechtspraak van het Hof te laten varen. Mevr. J.
Linsmeau schrijft: "je persite (...) à croire que la bonne volonté de certains magistrats et
l'imagination de la doctrine ne suffit pas à combler un vide législatif"49.
III. Besluit
44. Vernietiging van het arrest in zoverre het de eisers veroordeelt om aan de
verweerders een provisionele frank te betalen als terugbetaling van de kosten en het
honorarium van hun juridisch raadsman die de rechtsplegingsvergoeding te boven gaan,
en in zoverre het de eerste eiser veroordeelt om 131.470 frank te betalen aan de
verweerders als terugbetaling van de kosten en het honorarium van de technische
raadslieden in verband met de schade aan een gedeelte van het gebouw.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0186.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan dat als volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146 tot 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt de eisers in solidum tot het betalen van een voorschot
van één frank schadevergoeding aan de verweerders voor de kosten en het honorarium
49 J. LINSMEAU, o.c., R.G.A.R. 1998, nr. 12915, in fine.
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van hun juridisch raadsman, die meer bedragen dan de rechtsplegingsvergoeding, vermeerderd met de intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 2 november 2000, en veroordeelt de eerste eiser tot het betalen van 131.470 BEF (de kosten en het honorarium van de
technische raad lieden B.C.T. en H. die verband houden met de schade aan de noord-westzijde van het gebouw), vermeerderd met de compensatoire intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de data van de betalingen tot 2 november 2000, en nadien met de moratoire
intrest tegen de wettelijke rentevoet tot de volledige betaling, op grond:
"dat inzake contractuele aansprakelijkheid het beginsel van de volledige vergoeding
van de schade geldt: de schuldeiser, die benadeeld is door de wanuitvoering moet worden
teruggeplaatst in de toestand die zo veel mogelijk gelijk is aan de toestand waarin hij zich
zou bevinden als de schuldenaar zijn verbintenis helemaal zou zijn nagekomen (...);
[...] dat de rechter, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de conclusies van de partijen, onaantastbaar zowel het bestaan als de omvang van
de schade beoordeelt, en met name of, in een bepaald geval, het honorarium van de advocaat en van de technische raadsman die [de verweerders] hebben geraadpleegd, al dan niet
kunnen worden begrepen in de schade die moet worden vergoed;
[...] dat alle schadelijke gevolgen van een fout of van een foutieve nalatigheid moeten
worden vergoed;
A. De kosten van de juridische raadsman.
[...] dat het feit dat de [de verweerders] het honorarium van hun advocaat moeten afhouden van de toegekende vergoeding [...] het geheel van hun schadevergoeding naar rato
van dat bedrag vermindert; dat het honorarium van de advocaat noodzakelijkerwijze (zij
het onrechtstreeks) zijn oorsprong vindt in de fouten die tot het geschil over de vergoeding hebben geleid [...]; dat het vanzelfsprekend is dat de [verweerders], als de te vergoeden schade zich niet zou hebben voorgedaan, geen beroep zouden hebben moeten doen,
zoals nu, op een advocaat om vergoeding van de schade te verkrijgen; dat zij, gelet op de
schade aan hun gebouw die bovendien moeilijk vast te stellen is, bezwaarlijk de bijstand
konden missen van een advocaat om hun belangen in rechte te verdedigen, meer bepaald
bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek, om de billijke vergoeding van hun schade te
verkrijgen; dat de advocaat van de [verweerders], talrijke prestaties heeft moeten verrichten - omdat de zaak zo ingewikkeld was (omstandig gemotiveerd verzoekschrift tot vervanging van de deskundige, plaatsopneming met de eerste rechter, studie van de documenten van de technische raadslieden van zijn cliënten, deelname aan de deskundigenverrichtingen en opstellen van de nota's met richtinggevende feiten) - zodat het duidelijk is
dat het wettelijk forfait, te weten de rechtsplegingsvergoedingen (in eerste aanleg en in
hoger beroep), in dit geval volkomen ontoereikend is; dat in dit geval, omdat de zaak zo
ingewikkeld is, moet worden aangenomen dat het bedrag van de kosten en het honorarium
(dat meer bedraagt dan de rechtsplegingsvergoedingen) deel uitmaakt van de schade van
de [verweerders] en een noodzakelijk oorzakelijk verband vertoont met de fouten van de
[eisers]; dat aan de [verweerders], conform hun verzoek, een voorschot van een frank
moet worden toegekend als vergoeding voor die schade die redelijk moet worden geraamd
en met inachtneming van de technische complexiteit bij het gerechtelijk deskundigen-onderzoek moet worden beoordeeld; dat erop dient te worden gewezen dat de [verweerders]
helemaal geen definitieve raming van hun schade geven en evenmin vragen dat de uitspraak over het overige van hun vordering tot het verkrijgen van een voorschot van een
voorschot van een frank, wordt aangehouden;
B. De kosten van de technische raadslieden
(...) dat de [verweerders] de terugbetaling vragen van de kosten en het honorarium van
de technische raadslieden waarop zij een beroep hebben moeten doen;
[...] dat die kosten het honorarium het volgende bedragen:
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- 7.020 BEF (vastgoed deskundige D.)
- 104.622 BEF (ingenieur-architect H)
- 79.159 BEF (ingenieursbureau B.C.T.);
[...] dat de kosten van de vastgoed deskundige D, die een beknopt verslag heeft opgesteld van de schade aan het gebouw, helemaal niet onontbeerlijk waren om de aansprakelijkheid [van de eisers] te bepalen en hen ertoe aan te zetten die schade te verhelpen: een
gewoon fotografisch dossier zou hebben kunnen volstaan; dat de vaststellingen van die
deskundige de vaststellingen van de gerechtelijk deskundige G. overlappen, en hier dus
helemaal van geen nut zijn; dat die kosten ten laste van de [verweerders] zullen blijven;
[...] dat de overige kosten van de genoemde [verweerders] in concreto en gedeeltelijk
een element van hun schade zijn; (dat) zij immers onontbeerlijk waren in zoverre de gerechtelijk deskundige (die oorspronkelijk vasthield aan twee hypotheses wat betreft de
oorsprong van de schade aan de noord-westzijde van het gebouw: ofwel het gebarsten Tstuk, hetzij het opdrogen van het terrein door de aanleg van de Cointe-tunnel), grondig
een derde hypothese heeft moeten onderzoeken die door de technische raadslieden B.C.T.
en H. naar voor is gebracht, en die uiteindelijk de juiste bleek na onderzoek en vaststellingen door de deskundige naar de ontwikkeling van de barsten; dat de gerechtelijk deskundige, zonder die kosten, die hypothese misschien niet zou hebben overwogen bij het onderzoek naar de vastgestelde schade en dan zou de ware oorzaak van de barsten onzeker
zijn gebleven, zodat de [verweerders] onmogelijk de billijke vergoeding van hun schade
ten laste van de [eerste eiser] zouden hebben kunnen verkrijgen; dat zonder diens fout bij
het ontwerp van de fundering van de noord-westhoek van het op te richten gebouw - terwijl hij poogde de gerechtelijk deskundige ervan te overtuigen dat de twee andere vorenvermelde hypothesen de juiste waren -, de [verweerders] het bureau B.C.T. en Mevrouw
H. niet hadden moeten vragen om een grondige studie te maken over de oorzaak van de
voormelde schade die de oorspong vormt van de derde hypothese (verschijnsel van 'creep'
en verzakking); dat die bedenkingen de gerechtelijk deskundige in staat hebben gesteld de
juiste oorzaak van de schade aan de noord westzijde van het gebouw makkelijker vast te
stellen en te bepalen hoe zij kon worden verholpen; dat de deskundige daardoor dus zijn
opdracht heeft kunnen uitvoeren die hem door de eerste rechter was toevertrouwd wegens
de fouten van de [eisers]; dat zonder die bedenkingen de twijfel over de juiste oorzaak van
de barsten zou zijn blijven bestaan, zodat de schade ten gevolge van de fout van [de eerste
eiser] niet volledig zou kunnen worden vergoed, de aanvullende prestaties van de deskundige met betrekking tot het bestuderen van de "creep" althans een hogere staat van de kosten en het honorarium verantwoorden - wat niet het geval is geweest dank zij het optreden
van de technische raadgevers van de [verweerders]; dat de kosten van het bureau B.C.T.
(79.159 BEF) uitsluitend betrekking hebben op het vaststellen van de juiste oorzaak van
de barsten; dat die kosten en die van de technisch raadsman H. die betrekking hebben op
dat aspect van het probleem, volledig behoren tot de schade die de [verweerders] hebben
geleden; dat de kosten van de deskundige H. ten belope van de helft, te weten 52.311
BEF, kunnen worden aangenomen, aangezien de overige kosten andere soorten schade
betreffen (vochtigheid van de muren in de garage en het bisteren van de schouw) en de
gerechtelijk deskundige niet hebben geholpen bij het uitvoeren van zijn opdracht;
[...] dat de [eerste eiser] bijgevolg het totale bedrag van 131.470 BEF (52.311 BEF +
79.159 BEF) als kosten van de technische raadslieden moet dragen, vermeerderd met de
compensatoire intrest sedert de data van de uitbetalingen tot de datum van dit arrest, en
daarna met de moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet tot de volledige betaling".
Grieven
In de regel heeft het inschakelen van een technisch of juridisch raadsman door de benadeelde van een contractuele fout, enkel tot doel die benadeelde bij te staan in zijn vorde-
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ring tot vergoeding van de schade ten gevolge van de fout; het honorarium van die raadslieden vormt geen element van die schade in de zin van de artikelen 1146 en 1153 van het
Burgerlijk Wetboek, en kan dus niet ten laste worden gelegd van degene die de fout heeft
begaan.
Hoewel de rechter in feite, en bijgevolg op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van
de conclusies van de partijen, het bestaan en de omvang van de schade beoordeelt en met
name oordeelt of de kosten van het aanstellen van een deskundige en van een raadsman in
een bepaald geval een element van de schade vormen, kan een dergelijke uitzondering op
de regel niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de verweerders, zonder de fouten
van de eisers of van de eerste eiser alleen, geen beroep hadden moeten doen op de bijstand van technische en juridische raadslieden, die wegens het complex karakter van de
zaak en, meer bepaald, omdat de aard van de schade aan hun gebouw moeilijk te achterhalen was, talrijke prestaties van hun raadsman hadden vereist om de billijke vergoeding
van hun schade te verkrijgen en dat de gerechtelijk deskundige, als de technische raadslieden van de verweerders niet een hypothese hadden voorgesteld die uiteindelijk de juiste
bleek, die hypothese misschien niet in overweging zou hebben genomen; dat het hier uitsluitend prestaties betreft voor de bijstand van de benadeelde bij het verdedigen van zijn
belangen, die niet kunnen worden vergoed.
Het honorarium van de technische raadslieden en van de advocaten behoort evenmin tot
de kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en kan bijgevolg niet ten laste worden gelegd van de partij die in het ongelijk is gesteld.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg de artikelen 1146 tot 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, inzonderheid het artikel 1147 en de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest het honorarium van de advocaten en van de technische raadslieden niet beschouwt als kosten en uitgaven in de zin van de artikelen
1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, maar beslist dat het een element is
van de schade die ten gevolge van de aan één van de eisers ten laste gelegde contractuele tekortkomingen, aan de verweerders is toegebracht;
Overwegende dat, krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, de
schuldenaar, bij wanuitvoering van een contractuele verplichting, volledig moet
instaan voor het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten
derven, behoudens de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding, met toepassing
van artikel 1151 van dat wetboek, alleen hetgeen een noodzakelijk gevolg is van
het niet uitvoeren van de overeenkomst moet omvatten;
Dat het honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar
element van zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter vertonen;
Overwegende dat het arrest, met de in het middel weergegeven redenen, oordeelt dat zowel de kosten en het honorarium van de advocaat als van de technische raadslieden, waarop de verweerders een beroep hebben moeten doen, binnen de grenzen die het bepaalt, een concreet bestanddeel van hun schade vormen
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en dat zij noodzakelijk waren geworden door de wanuitvoering van de overeenkomst;
Dat het arrest aldus wettig beslist dat de eisers de schade moeten vergoeden
"die het gevolg is van de kosten en het honorarium van hun juridisch raadsman
en die meer bedragen dan de rechtsplegingsvergoeding" en dat de eerste eiser de
schade moet vergoeden die het gevolg is van de kosten en het honorarium van
twee van hun technische raadslieden die betrekking hebben op bepaalde schade
die aan het gebouw is vastgesteld;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
2 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Parmentier – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 376
1° KAMER - 2 september 2004

1º BENELUX – PREJUDICIËLE GESCHILLEN – ART. 6 VERDRAG BETREFFENDE DE
INSTELLING EN HET STATUUT VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF – VRAAG OVER DE UITLEGGING VAN
EEN RECHTSREGEL DIE GEMEENSCHAPPELIJK IS VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND –
DOOR HET HOF VAN CASSATIE AMBTSHALVE OPGEWORPEN VRAAG – VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE.
2º DWANGSOM – ART. 1385BIS, EERSTE LID GER.W. - AARD VAN DE RECHTSREGEL
– RECHTSREGEL DIE GEMEENSCHAPPELIJK IS VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND.
1º en 2° Wanneer een vraag over de uitlegging van een rechtsregel die gemeenschappelijk
is voor België, Luxemburg en Nederland, die als zodanig is aangemerkt krachtens art. 1
van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-gerechtshof,
voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of, inzake dwangsom, de
veroordeling tot betaling van een geldsom betrekking heeft op het bevel dat het hof van
beroep bij de uitspraak over het hoger beroep tegen een beslissing van de beslagrechter,
aan de belastingadministratie heeft gegeven om aan de wederpartij een geldsom terug te
betalen die overeenstemt met een krediet, moet het Hof van Cassatie in de regel die
vraag aan het Benelux-gerechtshof stellen1.
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. D.L.F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0076.F)
1 M.b.t. een andere uitlegging van dat begrip waarbij een prejudiciële vraag is vereist, zie Cass., 27
feb. 2003, A.R. C.01.0432.F, www.cass.be op die datum.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 25 oktober 2002 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(…)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw:
Overwegende dat de wetsbepalingen over de dwangsom niet enkel het belang
van de schuldeiser bij werkelijke nakoming door de schuldenaar van zijn verbintenissen betreffen; dat ze ook het gezag van de rechterlijke beslissingen willen
versterken en de tenuitvoerlegging ervan vergemakkelijken; dat ze de essentiële
belangen van de Staat dienen en derhalve van openbare orde zijn;
Dat het op zodanige bepalingen gegrond middel voor het eerst in cassatie mag
worden aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, een dwangsom niet kan worden opgelegd in geval van een veroordeling tot
betaling van een geldsom;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de BTW-ontvanger belastingkredieten heeft ingehouden, wat geldt als bewarend beslag onder
derden, dat eiser, na de vonnissen waarbij de opheffing van die inhoudingen
werd bevolen, de ingehouden gelden in kantonnement heeft gegeven en dat het
hof van beroep, dat verweerders vordering heeft aangenomen, bij het bestreden
arrest, eiser veroordeeld heeft tot terugbetaling aan verweerder van de “bedragen
die ten laste van laatstgenoemde werden ingehouden bij de akten van 17 juni
1999, 2 oktober 2000 en 19 december 2000, zijnde een totaal bedrag van
341.512, 86 euro, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”;
Overwegende dat het middel staande houdt dat laatstgenoemd bevel een veroordeling tot betaling van een geldsom is in de zin van artikel 1385bis, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig
is;
Overwegende dat de beoordeling van de gegrondheid van het middel de uitlegging van dat artikel vereist;
Dat voornoemd artikel overeenstemt met artikel 1, eerste lid, van de Bijlage bij
de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973 houdende eenvormige wet be-
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treffende de dwangsom;
Dat de bepalingen van de eenvormige wet rechtsregels zijn die gemeenschappelijk zijn voor België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-gerechtshof ;
Overwegende dat de beslissing over de uitlegging van artikel 1, eerste lid van
de voornoemde eenvormig wet vereist is om uitspraak te kunnen doen; dat het
Hof bijgevolg ertoe genoopt is de vraag om uitlegging aan het Benelux-gerechtshof voor te leggen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-gerechtshof zich over de
volgende vraag heeft uitgesproken:
Moet artikel 1, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux-overeenkomst van 26
november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom in die zin
worden uitgelegd dat de bewoordingen “veroordeling tot betaling van een geldsom”, ook betrekking hebben op het bevel dat hof van beroep, bij de uitspraak
over het hoger beroep tegen een beslissing van de beslagrechter, aan de belastingadministratie heeft gegeven om aan de wederpartij een geldsom terug te betalen die overeenstemt met een BTW-krediet?
2 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint, M. Baltus, Brussel en P. Willemart, Brussel.

Nr. 377
1° KAMER - 2 september 2004

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - INVORDERING VAN DE BELASTING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING.
Art. 10 W. 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van
provinciale en plaatselijke heffingen heeft enkel betrekking op de invordering van de
belasting en houdt geen verband met de vaststelling van de aanslag 1. (Art. 10 Wet 23
dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en
1 Het bestreden arrest beslist dat de belasting die voor een aanslagjaar verschuldigd is, krachtens art.
10 W. 23 dec. 1986 in combinatie met art. 264, tweede lid W.I.B. 1964, rechtsgeldig vastgesteld kan
worden tot 30 juni van het daaropvolgend jaar, zodat een heffing die pas op 28 december 1989 voor
het jaar 1988 is ingekohierd, vervallen is. Het Hof vernietigt die beslissing. De wet van 23 dec. 1986
bevat geen enkele bijzondere termijn voor de uitvoerbaarverklaring van het kohier (zie J.P.
MAGREMANNE en F. VAN DE GUCHT, La procédure en matière de taxes locales: établissement et
contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Brussel. Larcier, 2004, nr. 145, p. 139). Art. 13, eerste lid
W. 5 juli 1871 "qui apporte des modifications aux lois d'impôts", blijft van toepassing op de
provinciebelastingen die met betrekking tot het aanslagjaar 1988 zijn ingekohierd. Die bepaling
verwijst naar de aanslagtermijnen waarin het W.I.B. voorziet (R.v.St., 5 mei 1992, nr. 39.319).
Ingevolge art. 259, eerste lid W.I.B. 1964 in combinatie met art. 6 van de betwiste
belastingverordering, beschikte de administratie over een aanslagtermijn van drie jaar, die in het
geval dat aan het Hof is voorgelegd, niet was verstreken.

Nr. 377 - 2.9.04

HOF VAN CASSATIE

1291

plaatselijke heffingen)
(PROVINCiE HENEGOUWEN T. Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0018.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 24 januari 2003 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 10 van de wet van 23 december 1986 betreffende de
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen,
die van toepassing is op het geschil dat betrekking heeft op een provinciebelasting die voor het aanslagjaar 1988 ingekohierd is, bepaalt dat de regels betreffende de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelastingen op de inkomsten, van toepassing gemaakt worden op de provincie-, gemeente-, en agglomeratie- en federatiebelastingen;
Dat die wetsbepaling enkel betrekking heeft op de invordering van de belasting en geen verband houdt met de vaststelling van de belasting;
Overwegende dat het arrest dat daarover anders beslist, voornoemd artikel 10
schendt;
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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
2 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 378
1° KAMER - 2 september 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - ONDERWAARDERING
VAN ACTIVA - BELASTBARE WINST - REKENINGEN EN INVENTARISSEN OVER EEN BELASTBAAR
TIJDPERK - BEGRIP.
De beslissing van het arrest om toepassing te maken van art. 25bis W.I.B. (1964) is niet
naar recht verantwoord door de overweging dat uit het onderzoek van de boekhouding
van de belastingplichtige een meerwaarde is gebleken die een onderwaardering van
belastbare activa vormt, op grond dat een bankrekening van die belastingplichtige
gecrediteerd werd met een voorschot op de verkoopprijs van een onroerend goed dat
betaald werd ter uitvoering van een voorlopige koopovereenkomst. (Art. 25bis W.I.B.
1964)
(EIEDOMSSPAR A.S., vennootschap naar Noors recht T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0019.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 30 januari 2003 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 21, 2, eerste lid, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) onder winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven die omvat welke voortvloeien uit ondergewaardeerde activa, in de mate
die door het artikel wordt gepreciseerd;
Overwegende dat artikel 25, §1 van hetzelfde wetboek bepaalt dat, wanneer,
bij het onderzoek van de rekeningen en inventarissen over een bepaald belastbaar
tijdperk, met name in artikel 21, eerste lid, 3°, bedoelde onderwaarderingen van
activa worden vastgesteld ze dan als winst van dat belastbaar tijdperk worden
aangemerkt, zelfs indien ze blijken uit de boekhouding betreffende vorige belastbare tijdperken, tenzij de belasting-plichtige bewijst dat ermee rekening werd gehouden bij het bepalen van het fiscaal resultaat van deze laatste tijdperken;
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Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de litigieuze meerwaarde gebleken is
uit het onderzoek van de boekhouding van (eiseres) voor het jaar 1990" op grond
dat een bankrekening van eiseres in januari 1990 gecrediteerd werd met een
voorschot op de verkoopprijs van een onroerend goed dat betaald werd ter uitvoering van een voorlopige koopovereenkomst van 28 december 1989;
Dat het arrest aldus zijn beslissing om toepassing te maken van voornoemd artikel 25bis 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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 379
1° KAMER - 3 september 2004

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT
ROERENDE GOEDEREN - INKOMSTEN WAAROP DE ROERENDE VOORHEFFING NIET WERD INGEHOUDEN
- VERPLICHTING TOT AANGIFTE - VERZUIM - GEVOLGEN.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN
BELASTINGKREDIET — ROERENDE VOORHEFFING - NIET INGEHOUDEN VOORHEFFING VERPLICHTING TOT AANGIFTE - VERZUIM - GEVOLGEN.
1º en 2° Indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten, waarop geen roerende
voorheffing werd ingehouden, op te nemen in de aangifte in de personenbelasting,
worden deze inkomsten afzonderlijk belast, tenzij globalisatie voordeliger is, hetgeen
voor gevolg heeft dat deze inkomsten ook onderworpen zijn aan de bijzondere heffing op
de hoge roerende inkomsten1. (Artt. 93, §1, 1°bis en 5°, 164, eerste lid, 3°, 165, 212,
eerste lid en 220bis W.I.B. 1964; Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. D. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 1 juni 1995, A.R. nr. F.94.0138.F, A.C. 1995, nr. 275; Cass., 3 sept. 2004, A.R. nr.
F.03.0047.N, www.cass.be.
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(A.R. F.02.0050.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B.);
- artikel 42 van de wet van 28 december 1993 houdende fiscale en begrotingsbepalingen (B.S. 30 december 1983) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1987).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat de grondslag voor de bijzondere heffing voor aanslagjaar
1987 de som van 29.893,08 euro (= 1.205.884 BEF) bedroeg hetzij meer dan 27.516,18
euro (= 1.110.000 BEF) en oordeelt dat alleen reeds op grond van de uitspraak van het Arbitragehof van 7 december 1999 dit de nietigheid van de aanslag voor gevolg heeft.
Het hof stelt dat bovendien moet worden onderzocht of artikel 42 van de wet van 28 december 1983 van toepassing is op de roerende inkomsten Parisis.
Het hof stelt dat:
- artikel 42, §1 van de wet van 28 december 1983 bepaalt dat de bijzondere heffing
slechts verschuldigd was in geval van toepassing van artikel 93, §1, 1°bis en 5° W.I.B.;
- daaruit volgt dat de bijzondere heffing enkel en alleen kan worden geheven in geval
van toepassing van artikel 93, §1, 1°bis en 5° W.I.B., d.w.z. wanneer de roerende inkomsten afzonderlijk werden belast en dus werden aangegeven in de personenbelasting;
- de gegenereerde roerende inkomsten onder artikel 11, 3°, c W.I.B. vallen welke inkomsten onder artikel 220bis W.I.B. werden opgenomen;
- de roerende inkomsten uit Parisis onder het regime van de facultatieve aangifte vallen
(artikel 220bis W.I.B.) en derhalve niet onderworpen zijn aan de personenbelasting doch
enkel aan de roerende voorheffing zoals bepaald in artikel 174 W.I.B. en zij evenmin het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting als bedoeld in
artikel 93, §1, 1°bis en 5° W.I.B.;
- de wetgever deze lacune heeft opgevangen door artikel 42, §1, te wijzigen bij artikel
38 van de wet van 7 december 1988 waarbij artikel 42, §1, aangepast werd als volgt: "In
geval van toepassing van artikel 93, §1, 1°bis en 5°, of artikel 220bis, eerste en tweede
lid";
- het Hof van Cassatie in zijn arrest van 17 februari 2000 uitdrukkelijk heeft gesteld dat
artikel 38 van de wet van 7 december 1998 geen interpretatieve wet is zodat artikel 42, §1,
in zijn nieuwe versie slechts van toepassing is vanaf het aanslagjaar 1990,
en beslist dat:
- uit wat voorafgaat volgt dat het alsdan toepasselijke artikel 42, §1 van de wet van 28
december 1983 niet toepasselijk was nu de roerende inkomsten uit Parisis in toepassing
van het toenmalige artikel 220bis W.I.B. niet dienden te worden aangegeven;
- de betwiste aanslag niet alleen strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
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doch bovendien op onwettige basis werd gevestigd zodat deze aanslag in zijn geheel moet
worden vernietigd.
Grieven
Artikel 220bis zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1985, 1986 en 1987 stelt in
zijn eerste lid het volgende: "De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn niet gehouden in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te vermelden:
a) de in artikel 11, 1° tot 3° en 7°, bedoelde inkomsten met uitsluiting van die bedoeld
in artikel 93, §1, 1°bis, a tot c;
b) de in de artikelen 11, 4° en 67, 5° bedoelde inkomsten van buitenlandse oorsprong
die langs een in België gevestigd tussenpersoon zijn geïnd of verkregen".
Artikel 220bis, tweede lid W.I.B. voegt daar het volgende aan toe: "Voor degenen die
van die mogelijkheid gebruik maken is de roerende voorheffing definitief door de Schatkist verworven".
Nu overeenkomstig artikel 164, eerste lid, 3° W.I.B. roerende voorheffing verschuldigd
is op de inkomsten beoogd in artikel 11, 3° en krachtens artikel 165 W.I.B. die voorheffing moet worden ingehouden op de belastbare inkomsten, niettegenstaande elk hiermee
strijdig beding, kan artikel 220bis, 2e lid W.I.B. enkel betekenen dat de niet-aangifte van
de roerende inkomsten in de personenbelasting slechts mogelijk is wanneer er effectief
roerende voorheffing werd ingehouden op de roerende inkomsten.
Het bestreden arrest beroept zich voor de niet toepasselijkheid van artikel 42, §1 van de
wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen ten onrechte op de
bevrijdende werking van de roerende voorheffing zoals bedoeld in artikel 220bis W.I.B.
daar het arrest niet tegenspreekt dat de roerende voorheffing nooit door de Schatkist werd
verworven. Toekomstige verweerders waren verplicht de roerende inkomsten aan te geven in hun aangifte in de personenbelasting wanneer geen roerende voorheffing werd ingehouden op de door hen ontvangen roerende inkomsten. Door de niet aangifte van deze
roerende inkomsten heeft de belastingplichtige ten onrechte de toepassing van artikel 93,
§1, 1°bis en 5° W.I.B. buiten werking gesteld.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te beslissen dat artikel 42, §1 van de wet van
28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen niet toepasselijk was aangezien de roerende inkomsten uit Parisis onder het stelsel van de facultatieve aangifte vallen
en derhalve niet onderworpen zijn aan de personenbelasting en dus niet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting als bedoeld in artikel 93, §1,
1°bis en 5° W.I.B., artikel 220bis W.I.B. en artikel 42, §1 van de wet van 28 december
1983 schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Enig middel
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat geen roerende voorheffing werd ingehouden;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 212, eerste lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), belastingplichtigen die
aan de personenbelasting, aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, zomede belastingplichtigen die ingevolge de artikelen 48, eerste lid, 149 en 149bis, eerste lid, aan de belasting der niet-verblijfhouders zijn onderworpen, gehouden zijn ieder jaar aan de Administratie der directe belastingen een aangifte over te leggen in de vormen en de termijnen omschreven in de artikelen 214 tot 218;
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Dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 164, eerste lid, 3° van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), roerende voorheffing verschuldigd is door de vennootschappen, instellingen, bankiers, notarissen, wisselagenten, rentmeesters, zaakvoerders en andere personen die de in artikel 11, 3° en 4°
bedoelde inkomsten betalen of verschuldigd zijn;
Dat, krachtens artikel 165 van hetzelfde wetboek, de in artikel 164, eerste lid,
vermelde belastingschuldigen op de belastbare inkomsten de voorheffing moeten
inhouden, niettegenstaande elk hiermee strijdig beding;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 220bis, eerste lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen niet gehouden zijn in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te vermelden:
a) de in artikel 11, 1° tot 3° en 7° bedoelde inkomsten met uitsluiting van die
bedoeld in artikel 93, §1, 1°bis, a tot c;
b) de in de artikelen 11, 4° en 67, 5° bedoelde inkomsten van buitenlandse oorsprong die langs een in België gevestigde tussenpersoon zijn geïnd of verkregen;
Dat, krachtens het tweede lid van die bepaling, voor diegenen die van die mogelijkheid gebruik maken, de roerende voorheffing definitief door de Schatkist
verworven is;
Dat, krachtens het derde lid van die bepaling, voor diegenen die van de mogelijkheid geen gebruik maken, de belasting met betrekking tot de vrij aangegeven
inkomsten, vastgesteld wordt zoals is bepaald in artikel 93, §1, 5°, tenzij de aldus
vastgestelde belasting vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten hoger is dan die welke volgt uit de toepassing van de artikelen 77 tot 91
op het geheel van de belastbare inkomsten;
Overwegende dat uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat de aan
de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen derhalve niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en diverse inkomsten van roerende aard in
hun jaarlijkse aangifte in die belasting te vermelden op voorwaarde dat het gaat
om inkomsten waarop de roerende voorheffing werd ingehouden aan de bron;
Dat indien de roerende voorheffing niet werd ingehouden, de aangifte verplicht is voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 42, §1, eerste lid
van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, ingeval van toepassing van artikel 93, §1, 1°bis en 5° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), er uitsluitend in het voordeel van de Staat, een met
de personenbelasting gelijkgestelde bijzondere heffing gevestigd wordt ten name
van de aan die belasting onderworpen belastingplichtigen van wie het nettobedrag van de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen als bedoeld in artikel
11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), vermeerderd met het
nettobedrag van de inkomsten als bedoeld in artikel 67, 4° tot 6° van hetzelfde
wetboek, hoger is dan 27.516,18 euro (1.110.000 BEF);
Overwegende dat indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten,
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waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, op te nemen in de aangifte,
de Administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen op grond van artikel 256
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat de roerende inkomsten alsdan belast worden zoals bepaald in artikel 93,
§1, 1°bis of 5° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), tenzij globalisatie voordeliger is; dat de toepassing van deze wetsbepaling ertoe leidt dat
in dat geval de bijzondere heffing bedoeld in artikel 42, §1 van de voornoemde
wet verschuldigd is;
Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen dat artikel 42, §1 van de
wet van 28 december 1983 niet toepasselijk is om reden "dat de roerende inkomsten uit Parisis derhalve onder het regime van de facultatieve aangifte vallen (artikel 220bis Wetboek van de Inkomstenbelastingen) en derhalve niet onderworpen zijn aan de personenbelasting", artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 42, §1 van de voornoemde wet van 28 december 1983 schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de aanslag voor aanslagjaar 1987
teniet doet met betrekking tot de roerende inkomsten waarvan het bedrag de
grens van 27.516,18 euro (1.110.000 BEF) overschrijdt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden 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.
3 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. M. De Sutter, Gent.

Nr. 380
1° KAMER - 3 september 2004

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT
ROERENDE GOEDEREN - INKOMSTEN WAAROP DE ROERENDE VOORHEFFING NIET WERD INGEHOUDEN
- VERPLICHTING TOT AANGIFTE.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN
BELASTINGKREDIET — ROERENDE VOORHEFFING - BEVRIJDENDE WERKING - NIET
INGEHOUDEN VOORHEFFING - GEVOLGEN.
1º en 2° Uit artikel 220bis W.I.B. (1964) volgt dat de belastingplichtigen die aan de
personenbelasting zijn onderworpen, niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en
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diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te
vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop de roerende voorheffing is
ingehouden; zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende
werking van de roerende voorheffing als bedoeld in die bepaling kunnen beroepen
wanneer op de door hen genoten inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden,
zodat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op te geven in hun aangifte in de
personenbelasting1. (Art. 220bis W.I.B. (1964))
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. F.03.0047.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2003 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B.) zoals
van toepassing voor het aanslagjaar 1986.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de kwestieuze roerende inkomsten door de administratie
gerangschikt werden onder de inkomsten beoogd in artikel 11, 3°, c W.I.B., stelt het bestreden arrest dat uit de redactie van artikel 220bis W.I.B. niet kan worden afgeleid dat de
belastingplichtige enkel kan opteren voor niet aangeven van de roerende inkomsten in het
geval waarin deze inkomsten werden onderworpen aan roerende voorheffing en dat voormeld artikel 220bis W.I.B. enkel bepaalt dat in het geval dat de belastingplichtige opteert
voor niet-aangifte de roerende voorheffing definitief door de Schatkist is verworven.
Het hof stelt dat artikel 220bis W.I.B. inhoudt dat wanneer de belastingplichtige opteert
voor niet-aangifte en er roerende voorheffing is ingehouden, deze voorheffing aan de
Schatkist verworven blijft, terwijl geen specifieke gevolgen worden gekoppeld aan het geval waarin geopteerd wordt voor niet-aangifte en er geen roerende voorheffing is ingehouden.
Het hof oordeelt dat te dezen dient te worden vastgesteld dat de door de administratie
belaste roerende inkomsten krachtens artikel 220bis W.I.B. niet dienden te worden aangegeven en beslist dat de voorziening met betrekking tot de afzonderlijke heffing op de roerende inkomsten voor aanslagjaar 1986 derhalve gegrond is. Het bestreden arrest vernietigt om deze reden de aanslag met betrekking tot aanslagjaar 1986 onder kohierartikel
8728833, supplement aan kohierartikel 6711250.
Grieven
Artikel 220bis zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1986 stelt in zijn eerste lid het
volgende: "De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn niet gehou1 Zie Cass., 1 juni 1995, A.R. nr. F.94.0138.F, A.C. 1995, nr. 275; Cass., 3 sept. 2004, A.R. nr.
F.02.0050.F, www.cass.be.
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den in hun jaarlijkse aangifte in die belasting, te vermelden:
a) de in artikel 11, 1° tot 3° en 7°, bedoelde inkomsten met uitsluiting van die bedoeld
in artikel 93, par. 1, 1° bis, a tot c;
b) de in artikelen 11, 4° en 67, 5°, bedoelde inkomsten van buitenlandse oorsprong die
langs een in België gevestigde tussenpersoon zijn geïnd of verkregen.
Artikel 220bis, tweede lid W.I.B. voegt daar het volgende aan toe: "Voor degenen die
van die mogelijkheid gebruik maken is de roerende voorheffing definitief door de Schatkist verworven".
Nu overeenkomstig artikel 164, eerste lid, 3° W.I.B. roerende voorheffing verschuldigd
is op de inkomsten beoogd in artikel 11, 3° en krachtens artikel 165 W.I.B. die voorheffing moet worden ingehouden op de belastbare inkomsten, niettegenstaande elk hiermee
strijdig beding, kan artikel 220bis, tweede lid W.I.B. enkel betekenen dat de niet-aangifte
van de roerende inkomsten in de personenbelasting slechts mogelijk is wanneer er effectief roerende voorheffing werd ingehouden op de roerende inkomsten.
Het bestreden arrest beroept zich ten onrechte op de bevrijdende werking van de roerende voorheffing zoals bedoeld in artikel 220bis W.I.B. daar het arrest niet tegenspreekt
dat de kwestieuze roerende inkomsten, inkomsten zijn zoals beoogd in artikel 11, 3°, c
W.I.B. en dat geen roerende voorheffing werd ingehouden op die roerende inkomsten.
Doordat geen roerende voorheffing werd ingehouden kan de roerende voorheffing nooit
door de Schatkist verworven zijn.
Toekomstige verweerders waren bijgevolg verplicht de roerende inkomsten aan te geven in hun aangifte in de personenbelasting wanneer geen roerende voorheffing werd ingehouden op de door hen ontvangen roerende inkomsten.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te stellen dat aan het geval dat geopteerd
wordt voor niet-aangifte en er geen roerende voorheffing werd ingehouden geen specifieke gevolgen worden gekoppeld en door te beslissen dat de roerende inkomsten krachtens
artikel 220bis W.I.B. niet dienden te worden aangegeven, schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest bestreden wordt in zoverre het de aanslag met kohierartikel 8728833 voor het aanslagjaar 1986 teniet doet;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 220bis, eerste lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen niet gehouden zijn in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te vermelden:
a) de in artikel 11, 1° tot 3° en 7° bedoelde inkomsten met uitsluiting van die
bedoeld in artikel 93, §1, 1°bis, a tot c;
b) de in de artikelen 11, 4° en 67, 5° bedoelde inkomsten van buitenlandse oorsprong die langs een in België gevestigde tussenpersoon zijn geïnd of verkregen;
Dat krachtens het tweede lid van die bepaling, voor diegenen die van die mogelijkheid gebruik maken, de roerende voorheffing definitief door de Schatkist is
verworven;
Dat, krachtens het derde lid van die bepaling, voor degenen die van de mogelijkheid geen gebruik maken, de belasting met betrekking tot de vrij aangegeven
inkomsten vastgesteld wordt zoals is bepaald in artikel 93, §1, 5°, tenzij de aldus
vastgestelde belasting vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten hoger is dan die welke volgt uit de toepassing van de artikelen 77 tot 91
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op het geheel van de belastbare inkomsten;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen volgt dat de belastingplichtigen die
aan de personenbelasting zijn onderworpen, niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse aangifte
in die belasting te vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop
de roerende voorheffing is ingehouden;
Dat zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende
werking van de roerende voorheffing als bedoeld in artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) kunnen beroepen wanneer op de door
hen genoten roerende inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden, en
dat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op te geven in hun aangifte
in de personenbelasting;
Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerders in het betwiste aanslagjaar roerende inkomsten hebben genoten, waarop
geen inhouding is gedaan, oordeelt dat uit de redactie van artikel 220bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet kan afgeleid worden dat de
belastingplichtige enkel kan opteren voor niet aangeven van de desbetreffende
inkomsten in het geval waarin deze inkomsten werden onderworpen aan roerende voorheffing en hieruit afleidt dat aan het geval waarin geopteerd wordt voor
niet-aangifte en er geen roerende voorheffing is ingehouden geen specifieke gevolgen worden gekoppeld; dat het bestreden arrest de afzonderlijke heffing op de
roerende inkomsten voor het aanslagjaar 1986 vernietigt;
Dat het arrest door zijn beslissing artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de voorziening tegen de beslissing van de gewestelijke directeur voor wat betreft het aanslagjaar 1986 gegrond
verklaart en de aanslag onder kohierartikel 8728833 tenietdoet;
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden 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.
3 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.
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1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN AANGEVOERD FEIT - BEGRIP.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN ONTSLAGBRIEF - AANGEVOERD FEIT EN AAN HET ONTSLAG VOORAFGAAND INGEROEPEN FEIT TERMIJN.
1º Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van
alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen uitmaken; de rechter
moet rekening houden met de omstandigheden die in de ontslagbrief zijn aangevoerd om
de erin opgegeven dringende redenen toe te lichten1.
2º Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of
gestaafd worden door voorheen in de ontslagbrief vermelde en gebeurde feiten; geen
wetsbepaling legt enige termijn op binnen dewelke de ter verduidelijking van de
dringende reden aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad2.
(F. T. TOKHEIM BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. S.04.0008.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, het
feit is met inachtneming van alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken;
Dat de rechter rekening moet houden met de omstandigheden die in de ontslagbrief zijn aangevoerd om de erin opgegeven dringende reden toe te lichten;
Dat vroegere feiten een verduidelijking kunnen vormen van de grief die als
dringende reden wordt aangevoerd; dat geen wetsbepaling enige termijn oplegt
binnen welke de ter verduidelijking van de dringende reden aangevoerde vroegere feiten moeten hebben plaatsgehad;
Dat voor het in aanmerking nemen van de aangevoerde omstandig-heden, het
niet vereist is dat de als dringende reden ingeroepen feiten op zichzelf reeds een
ernstige tekortkoming uitmaken die alle verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt, wanneer juist aangevoerd wordt dat die feiten slechts een drin1 Cass., 3 juni 1996, A.R. S.95.0140.N, nr. 205.
2 Ibid.
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gende reden tot onmiddellijk ontslag uitmaken door ze te beschouwen in het licht
van de voorheen tussengekomen feiten die als verzwarende omstandigheid zijn
aangevoerd;
Overwegende dat het arbeidshof in het tussenarrest van 23 mei 2002 oordeelde
dat het tanken op 14 april 2000 van brandstof voor een privé-voertuig door eiser
met de tankkaart van verweerster een tekortkoming was die op zichzelf niet volstond om iedere professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk te maken, maar dat dit wel het geval zou zijn indien, zoals in de ontslagbrief aangevoerd, zich vroeger gelijkaardige feiten zouden hebben voorgedaan en verweerster eiser verwittigd had dat de zwaarste sanctie zou volgen bij de vaststelling
van een nieuwe gelijkaardige inbreuk; dat dit tussenarrest aan verweerster het getuigenbewijs toeliet van zulke feiten met verwittiging in november 1999;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat uit het getuigenverhoor is gebleken
dat eiser zich in november 1999 aan gelijkaardige feiten heeft plichtig gemaakt
en hem toen erop gewezen werd dat bij een herhaling van zulke feiten de zwaarste sanctie zou worden toegepast en oordeelt dat de als dringende reden aan gevoerde feiten van 14 april 2000 in het licht van die vroegere feiten en verwittiging een ernstige tekortkoming uitmaakten die alle verdere professionele samenwerking tussen de partijen onmogelijk maakten;
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 eiser in de kosten.
6 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Houtekier.

Nr. 382
3° KAMER - 6 september 2004

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS - UITZONDERLIJKE
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN - STRIKTE VOORWAARDEN - BEGRIP.
De geneeskundige verstrekkingen die niet uitzonderlijk zijn, maar gewone verstrekkingen
ook al worden zij verstrekt voor complexe toestanden, komen niet in aanmerking voor
tegemoetkoming door het bijzonder solidariteitsfonds. (Art. 25, §2 Z.I.V.-Wet)
(R.I.Z.I.V. T. H. e.a.)

ARREST
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(A.R. S.04.0023.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
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 25, in het bijzonder §1 en §2 van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (hierna afgekort: de gecoördineerde Z.I.V.-wet).
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het bestreden vonnis dat de beslissing van eiser tot weigering van een tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds in de terugbetaling van medisch materiaal voor de verzorging
van een tracheostoma (tenietdoet), op grond van de volgende overwegingen:
"Het hof volgt deze zienswijze van (eiser) niet.
Naar het oordeel van het hof vermag te worden aangenomen dat de wetgever, met de
vermelding in artikel 25, §2 van de Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 'uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen', niet zozeer uitzonderlijke medische zorgen of behandelingswijzen op zich geviseerd heeft, maar wel uitzonderlijke complexe toestanden die van zodanige aard zijn dat ze een tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds verantwoorden.
Hier kan op nuttige en dienende wijze worden verwezen naar het door het arbeidshof
(met een anders samengestelde zetel) ingenomen standpunt in (onder meer) haar arrest
van 28 april 2000, alwaar het als volgt verwoord werd (...):
"In de Memorie van Toelichting bij de Programmawet van 22 december 1989, bij artikel 13 dat het Bijzonder Solidariteitsfonds oprichtte, werd enkel de nadruk gelegd op het
bijkomend karakter van deze tussenkomst, in de zin dat vooraf alle rechten van de Belgische wetgeving of buitenlandse wetgeving of nog krachtens een verzekeringsovereenkomst dienden uitgeput te worden (...).
In het verslag namens de commissie voor de Sociale Zaken werd nogmaals herhaald dat
de oprichting van het Fonds gesteund was op de sociale bekommernis om tussen te komen
zo de kosten voor verstrekkingen boven de financiële mogelijkheden gaan van de getroffenen van een ernstige aandoening, en de tussenkomst moet worden geweigerd omdat die
verstrekkingen niet zijn opgenomen in de nomenclatuur (...).
Op vragen aangaande dit Fonds verduidelijkt de minister dat deze verstrekkingen beoogd werden die niet in de nomenclatuur werden opgenomen omdat het om zeer zeldzame
aandoeningen gaat en omdat de voorgeschreven behandeling slechts voor een specifiek
geval geldt (... ).
Op vragen gesteld in de Senaat, antwoordde de minister bondig dat het verstrekkingen
betreft 'non couverts par l'assurance maladie-invalidité au sens strict du terme' (...).
Uit de voorbereidende werken en toelichtingen bij de oprichting van het Bijzonder Solidariteitsfonds blijkt dat dit ingegeven is door een sociale bekommernis waarbij formalismen zoveel mogelijk dienen geweerd. De wetgever heeft hierbij duidelijk de nadelen van
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het systeem van tussenkomsten in de geneeskundige verstrekkingen op grond van een nomenclatuur onderkend. De nomenclatuur is in se formalistisch zodat ernstige sociale problemen van een behandeling geen maatschappelijk antwoord vinden.
Verder blijkt wel dat de wetgever niet zozeer uitzonderlijke medische zorgen bedoelt
dan wel uitzonderlijke complexe toestanden. Het betreft bijgevolg niet alleen deze uitzonderlijke zorgen maar evenzeer gewone zorgen die echter wegens de uitzonderlijke aandoeningen ook in omstandigheden dienen verstrekt te worden die niet door de nomenclatuur voorzien zijn.
Deze is trouwens daarbij niet in staat dergelijke uitzonderlijke toestanden te voorzien,
wat de wetgever trouwens ook erkende en niet wenselijk achtte, vermits indien men deze
uitzonderlijke toestanden zouden (sic) voorzien tot (sic) gevolg zou hebben dat geen algemene normen kunnen vastgelegd worden".
De complexiteit van de toestand die in onderhavig geval een tegemoetkoming in de
kosten van de geneeskundige verstrekking door het Bijzonder Solidariteitsfonds verantwoordt, zelfs indien het daarbij gaat om 'gewone zorgen', kan hier met recht en rede (en
met het hart) worden afgeleid uit het omstandig gemotiveerd deskundigenverslag dat door
dr. Thomassen ten behoeve van de arbeidsrechtbank werd opgesteld.
De toestand van de steunaanvrager is complex op medisch vlak, en een niet-erkenning
van de gevraagde tussenkomst is op medisch, ethisch en sociaal vlak moeilijk te verantwoorden.
Uit dit deskundigenverslag kan bovendien worden afgeleid dat, in vergelijking met de
toestand alwaar de tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds niet zou worden
verleend, de tussenkomst niet zozeer leidt tot een extra belasting van het Z.I.V.-systeem,
maar eerder een kostenvermijdend effect heeft.
De deskundige merkte op dat de kostprijs van twee weken hospitalisatie - hospitalisatie
die zou kunnen worden veroorzaakt door het ontberen van het gepaste verzorgingsmateriaal - voldoende is om een gans jaar te kunnen voorzien in de materialen die nodig zijn
voor de verzorging van betrokkene.
Een tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds kan van uit deze 'economische'
benaderingswijze - en nog afgezien van een afweging van de menselijke en sociale kostprijs voor de betrokkenen - niet als extra belastend voor het Z.I.V.- systeem worden bestempeld.
Of zoals de gerechtsdeskundige het stelde: 'Economisch zou men het waanzin kunnen
noemen hospitalisaties te riskeren door op verzorgingsmateriaal te besparen'.
De eerste rechters hebben in navolging van het deskundigenverslag volkomen terecht
geoordeeld dat de gevraagde tussenkomst, de tenlasteneming door het Bijzonder Solidariteitsfonds van het vereiste verzorgingsmateriaal, kon worden toegestaan en dat de aangevochten weigeringsbeslissing moest worden vernietigd".
Grieven
Krachtens artikel 25, §2 van de gecoördineerde Z.I.V.-wet kan het Bijzonder Solidariteitsfonds tussenkomsten verlenen aan rechthebbenden in het kader van de Z.I.V.-wet, in
"de kosten van uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen" en voorzover voldaan is aan
zes bijkomende voorwaarden opgesomd in diezelfde bepaling.
Uit de tekst van de wet blijkt aldus dat het moet gaan om geneeskundige verstrekkingen
die bovendien een uitzonderlijk karakter moeten bezitten, om voor tussenkomst van het
Bijzonder Solidariteitsfonds in aanmerking te komen.
Uit de voorbereidende werkzaamheden van deze wet blijkt dat de wetgever van in den
beginne erop drukte dat de tegemoetkoming van het Fonds "uitzonderlijke situaties" be-
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treft, "afhankelijk (is) van zeer strikte voorwaarden" en enkel mogelijk is voorzover de
rechthebbende "alle rechten heeft uitgeput in het raam van de Belgische wetgeving inzake
verzekering voor geneeskundige verzorging of indien de verstrekking in het buitenland
wordt verleend, in het raam van de in België geldende internationale verdragen inzake sociale zekerheid of van de verordeningen (E.E.G.) inzake sociale zekerheid, of nog in het
raam van een individuele of collectieve verzekeringspolis". Tevens achtte de wetgever het
opportuun om "gelet op het experimenteel karakter van die nieuwe procedure, uit omzichtigheid ten aanzien van de begroting, (...) de uitgaven die voortvloeien uit dat speciaal
fonds, binnen de perken te houden van een enveloppe die jaarlijks zal worden
vastgesteld".
Ook in antwoord op vragen aangaande dit fonds verduidelijkte de minister dat het moet
gaan om "verstrekkingen" die niet in de nomenclatuur werden opgenomen omdat het om
zeer zeldzame aandoeningen gaat en omdat de voorgeschreven behandeling slechts voor
een specifiek geval geldt.
Hieruit blijkt dat het Bijzonder Solidariteitsfonds niet in het leven werd geroepen om in
alle mogelijke gevallen een vergoeding te bekomen voor geneeskundige verstrekkingen
die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen en dus niet vergoedbaar zijn: enkel voorzover
het "uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen" betreft die bovendien beantwoorden
aan de zes bijkomende voorwaarden kan men via dit fonds een tussenkomst bekomen.
Aangezien de bepalingen inzake de toekenning van prestaties op grond van de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering van openbare orde zijn, moeten zij strikt uitgelegd worden: enkel geneeskundige verstrekkingen die een uitzonderlijk
karakter bezitten, komen bijgevolg in aanmerking voor vergoeding.
In casu weigerde eiser de terugbetaling van het verzorgingsmateriaal voor een tracheostoma, omdat het hier geen "uitzonderlijke" geneeskundige verstrekking betrof, doch een
gewoon medisch verzorgingsmateriaal dat niet wordt terugbetaald.
Het bestreden arrest stelt vast dat het verzorgingsmateriaal weliswaar "gewone zorgen"
betreft doch dat het Bijzonder Solidariteitsfonds toch tot tussenkomst gehouden is, omdat
artikel 25, §2, "niet zozeer uitzonderlijke medische zorgen of behandelingswijzen op zich
geviseerd heeft, maar wel uitzonderlijke complexe toestanden die van zodanige aard zijn
dat ze een tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds verantwoorden". Aldus oordeelt het arrest dat eerste en tweede verweerders recht hebben op deze tussenkomst omdat
de toestand van de steunaanvrager complex is op medisch vlak, "zelfs indien het daarbij
gaat om gewone zorgen".
Door aldus te oordelen dat het Bijzonder Solidariteitsfonds van eiser zijn tussenkomst
moet verlenen in de terugbetaling van verzorgingsmateriaal, omdat de toestand van de
steunaanvrager "complex" en uitzonderlijk is op medisch vlak, op grond van de overweging dat artikel 25, §2 van de gecoördineerde Z.I.V.-wet niet beperkt is tot uitzonderlijke
geneeskundige verstrekkingen doch eveneens "gewone zorgen" betreft "die echter wegens
de uitzonderlijke aandoeningen ook in omstandigheden dienen verstrekt te worden die
niet door de nomenclatuur voorzien zijn", en door aldus te kennen te geven dat gewone
medische verstrekkingen een uitzonderlijk karakter verkrijgen doordat de aanvrager aan
een uitzonderlijke, zeldzame aandoening lijdt, miskent het arrest het begrip "uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen" zoals vervat in artikel 25, §2 van voornoemde wet, verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 25, §2 van
de gecoördineerde Z.I.V.-wet).
Tevens, door in de aangegeven zin te oordelen op grond van de overweging dat de tussenkomst van het Bijzonder solidariteitsfonds in casu een "kostenvermijdend effect" heeft
en dat het "vanuit deze 'economische' benaderingswijze" verantwoord is om de tussenkomst te verlenen, steunt het arrest zijn beslissing op een criterium dat niet in de wet ver-

1306

HOF VAN CASSATIE

6.9.04 - Nr. 382

vat ligt en schendt het mitsdien eveneens genoemd artikel 25, §2 van de gecoördineerde
Z.I.V.-wet.
Tenslotte, voorzover het arrest steunt op de overweging dat de niet-erkenning van de
tussenkomst op medisch, ethisch en sociaal vlak moeilijk te verantwoorden is en dat "de
complexiteit van de toestand die in onderhavig geval een tegemoetkoming in de kosten
verantwoordt, (...) met recht en rede (en met het hart) (kan) worden afgeleid uit het omstandig gemotiveerd deskundigenverslag" en aldus zijn beslissing steunt op morele overwegingen, die geen steun vinden in de wettekst, is het arrest evenmin naar recht verantwoord (schending van artikel 25, §2 van de gecoordineerde Z.I.V.-wet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Enig middel
Overwegende dat, krachtens artikel 25, §2 van de Z.I.V.-wet 1994, het Bijzonder Solidariteitsfonds tegemoetkomingen verleent in de kosten van uitzonderlijke
geneeskundige verstrekkingen die niet vergoedbaar zijn door de verzekering
voor geneeskundige verzorging en die voldoen aan de in dit artikel vermelde
voorwaarden, onder a tot f;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het Bijzonder Solidariteitsfonds tegemoet komt in de kosten van uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet
zijn opgenomen onder de verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en dat de tegemoetkoming afhankelijk is van zeer strikte voorwaarden;
Dat verstrekkingen die niet uitzonderlijk zijn, maar gewone verstrekkingen,
ook al worden zij verstrekt voor complexe toestanden, niet voor tegemoetkoming
door het Bijzonder Solidariteitsfonds in aanmerking komen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat op de dochter van de eerste en de
tweede verweerders een tracheostomie werd uitgevoerd en dat de verzorging van
de tracheostoma aanzienlijke kosten meebrengt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. de wetgever met de vermelding in artikel 25, §2 van de gecoördineerde
Z.I.V.-wet "uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen" niet zozeer uitzonderlijke medische zorgen of behandelingswijzen op zich heeft geviseerd, maar wel
uitzonderlijke complexe toestanden die van zodanige aard zijn dat ze een tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds verantwoorden;
2. de tegemoetkoming niet alleen deze uitzonderlijke zorgen betreft maar
eveneens gewone zorgen die echter wegens de uitzonderlijke aandoeningen ook
in omstandigheden dienen verstrekt te worden die niet door de nomenclatuur
voorzien zijn;
3. de complexiteit van de toestand die in onderhavig geval een tegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige verstrekking door het Bijzonder Solidariteitsfonds verantwoordt, zelfs indien het daarbij gaat om "gewone zorgen", en
"met recht en rede (en met het hart)" kan worden afgeleid uit het omstandig gemotiveerd deskundigenverslag; de toestand van de steunaanvrager is complex op
medisch vlak en een niet-erkenning van de gevraagde tussenkomst is op medisch-, ethisch- en sociaal vlak moeilijk te verantwoorden;
4. een tussenkomst door het Bijzonder Solidariteitsfonds vanuit deze "econo-

Nr. 382 - 6.9.04

HOF VAN CASSATIE

1307

mische" benaderingswijze niet als extra belastend voor het Z.I.V.-systeem kan
worden bestempeld;
Overwegende dat het arrest met deze redenen zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is,
2. De kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste van eiser zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Simont.

Nr. 383
3° KAMER - 6 september 2004

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS GETROFFENE - DAGTAAK - NORMALE UITOEFENING - LETSEL - PLOTSELINGE GEBEURTENIS OORZAAK - AANWIJSBAAR ELEMENT - BEGRIP.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - ARBEIDSONGEVALLEN - OVERHEIDSSECTOR - CASSATIEBEROEP VAN DE
GETROFFENE - AANNEMING VAN CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN HET HOF.
1º Inzake arbeidsongevallen van de leden van de overheidssector kan de uitvoering van de
gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurtenis zijn, voor zover in die uitvoering
een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt, zonder dat er wordt
vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitoefening van de
normale dagtaak1. (Art. 2, eerste, tweede en vierde lid Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel)
2º Wanneer het Hof, na aanneming van het cassatieberoep van de getroffene van een
arbeidsongeval, een beslissing vernietigt waarbij uitspraak wordt gedaan over een
vordering op grond van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, veroordeelt het in
de regel de openbare instelling in de procedurekosten. (Artt. 1 en 16
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)
(G. T. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis DAELWEZETH)

1 Zie Cass., 13 okt. 2003, A.R. S.02.0048.F, nr. 492.

1308

HOF VAN CASSATIE

6.9.04 - Nr. 383

ARREST

(A.R. S.04.0080.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, luidens hetwelk de rechter niet ambtshalve de oorzaak van de vordering mag wijzigen, zoals bevestigd in artikel
807 van het Gerechtelijk wetboek;
- artikel 2, inzonderheid eerste, tweede en vierde lid van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (waarvan de titel later, bij wet
van 19 oktober 1998 met ingang van 25 november 1998, werd gewijzigd in: wet van 3 juli
1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector)
(zoals gewijzigd bij wet van 13 juli 1973).
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
De derde kamer van het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, verklaart in het bestreden arrest van 22 september 2003 het hoger beroep van verweerder gegrond, vernietigt
het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren van 17 oktober 2000 (behalve waar het
oordeelde over de gerechtskosten) en, opnieuw recht doende, zegt voor recht dat (eiseres)
op 11 oktober 1997 niet het slachtoffer was van een arbeidsongeval in de zin van artikel 2
van de wet van 3 juli 1967 en verwerpt eiseres' oorspronkelijke eis, die ertoe strekte het
bestaan van een arbeidsongeval en het recht op vergoeding te horen erkennen.
Het arbeidshof overweegt daartoe als volgt:
"Voorwerp van het geschil:
Mevrouw M.G., beroepene houdt voor op 11 oktober 1997 het slachtoffer te zijn geweest van een arbeidsongeval, toen zij samen met een collega een demente bejaarde-patiënte uit een rolstoel wilde heffen om haar te verplaatsen naar een relax-zetel en bij die
draaibeweging, welke daartoe werd ondernomen, liep zij een rugletsel op, te weten een
acute lumbago. Zij is de mening toegedaan dat het uitoefenen van kracht bij deze draaibeweging tijdens het optillen van de patiënte, het plotselinge feit uitmaakt in de zin van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
Op 21 januari besliste de Leidend Ambtenaar van O.P.Z. Daelwezeth, de feiten niet te
erkennen als arbeidsongeval omdat er geen plotselinge gebeurtenis zou zijn aangetoond.
(...)"

Nr. 383 - 6.9.04

HOF VAN CASSATIE

1309

"1. (...)
2. Artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 bepaalt: "onder arbeidsongeval wordt verstaan
het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat
een letsel veroorzaakt.
Het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt wordt, behoudens tegenbewijs, geacht door de uitoefening van het ambt te zijn overkomen.".
Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 moet een arbeidsongeval vooreerst een
plotse gebeurtenis zijn dewelke een lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt (...), bovendien
moet het ongeval overkomen zijn tijdens en door de uitoefening van het ambt.
Artikel 2 van de wet van 3 juli 1987 bepaalt dat het ongeval, overkomen tijdens de uitoefening van het ambt, behoudens tegenbewijs, geacht wordt te zijn overkomen door het
feit van de uitoefening van het ambt en bovendien dat, wanneer de getroffene naast het
bewijs van een letsel ook een plotselinge gebeurtenis aanwijst, het letsel, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt.
Deze regels zijn gelijklopend met deze zoals voorzien bij de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Aan de hand van de bovenstaande principes kan
derhalve worden vastgesteld dat het slachtoffer het bewijs moet leveren van een plotselinge gebeurtenis (...), die zich voordoet tijdens de uitoefening van het ambt, zowel van een
letsel, en dat, eenmaal dit bewijs geleverd, hij behoudens het tegenbewijs, gezien het
slechts over een vermoeden iuris tantum gaat, geniet van het wettelijk vermoeden van
voornoemd artikel 2.
Zonder de plotselinge gebeurtenis blijft de zelfs directe professionele oorsprong van
een letsel zonder betekenis voor het recht inzake arbeidsongevallen (...).
(...)
De getroffene dient derhalve vooreerst een plotselinge gebeurtenis te bewijzen. De plotselinge gebeurtenis is een duidelijk in de tijd lokaliseerbaar feit, een tijdsinname welke
slechts een korte tijdspanne duurt en hetwelk zich onderscheidt van een ander voorafgaand en nakomend tijdsverloop doordat er een speciaal element aanwijsbaar is in de uitvoering van de arbeidstaak, hetwelk derhalve een bijzondere omstandigheid daarstelt, onderscheiden van de gewone werkomstandigheden of tot een bijzondere lichaamsinspanning noopt of psychische verwerking van een bijzonder, abnormaal arbeidsgegeven (...).
De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan de plotselinge gebeurtenis zijn,
op voorwaarde dat in de uitvoering ervan een element kan worden aangetoond, hetwelk
het letsel heeft kunnen veroorzaken (...).
Niet het abnormale karakter van het aangetoond element, maar wel de potentiële causale factor welke daarin besloten ligt, is bepalend voor het in aanmerking nemen ervan als
een plotselinge gebeurtenis (...), zodat, ofschoon het causaal verband een wettelijk vermoeden schept, de getroffene nog altijd aannemelijk moet maken dat de plotselinge gebeurtenis het letsel heeft kunnen veroorzaken.
3.(..)
(Eiseres) vindt het bijzonder feit buiten het organisme in de draaibeweging welke zij
moest uitvoeren om de patiënt van de rolstoel naar de relax-zetel te verplaatsen, en dit zou
dan de plotse gebeurtenis zijn, zoals overigens door de eerste rechter aanvaard.
Het (arbeids)hof kan die zienswijze niet delen. Dit draaimanoeuvre is niet bijzonder in
de normale uitoefening van de arbeidstaak door (eiseres). (Eiseres) was immers tewerkgesteld in de afdeling geriatrie, naar zeggen van (eiseres) zelf een vrij zware afdeling; Er is
dus zeker niets uitzonderlijks te vinden in de uitvoering van de arbeidstaak wanneer een
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patiënte moet verplaatst worden naar een zetel. Bij dit manoeuvre werkt de patiënt, de bejaarde, altijd tegen of verleent geen medewerking. Het optillen van bewuste bejaarde, de
103-jarige (M.S.), en de wijze waarop zulks moest gebeuren, behoorde derhalve tot de
normale dagtaak, hetgeen (eiseres) overigens zelf bevestigd heeft. De acute lumbago welke (eiseres) heeft opgelopen was niet het gevolg van een plotse gebeurtenis.
Bij gebreke aan bewijs van enige plotse gebeurtenis kunnen de feiten van 10 oktober
1997 niet als een arbeidsongeval worden aangemerkt.
De vordering van (eiseres) tot vergoeding ervan op basis van de bepalingen van de wet
van 3 juli 1967, is zodoende ongegrond".
Grieven
Luidens artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector (waarvan de titel bij wet van 19 oktober 1998 met ingang van 25 november 1998, werd gewijzigd in: wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector), zoals gewijzigd bij wet van 13 juli
1973, wordt onder arbeidsongeval in de zin van deze wet verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt
(eerste lid).
Luidens het tweede lid van dezelfde wetsbepaling wordt het ongeval overkomen tijdens
de uitoefening van het ambt, behoudens tegenbewijs, geacht door de uitoefening van het
ambt te zijn overkomen.
Het vierde lid van dezelfde wetsbepaling stelt dat wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt te zijn veroorzaakt door
een ongeval.
Inzake arbeidsongevallen voor de leden van de overheidssector, bedoeld in artikelen 1
en 1bis van genoemde wet van 3 juli 1967 en de op grond hiervan uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten, is het derhalve voldoende dat de getroffene of zijn rechthebbenden het bestaan van een letsel en van een plotselinge gebeurtenis, waardoor het letsel kan zijn veroorzaakt, aanwijzen, zodat het letsel, met toepassing van artikel 2, vierde lid van de Arbeidsonge-vallenwet van 3 juli 1967, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een
ongeval te zijn veroorzaakt.
De uitvoering van de gewone en normale arbeidstaak kan een plotselinge gebeurtenis
opleveren, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt; er wordt niet vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van
de (normale) uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Het arbeidshof stelde vast dat eiseres een letsel, namelijk een acute lumbago, had opgelopen en dat de discussie gevoerd werd over het feit of er sprake kon zijn van een plotselinge gebeurtenis in oorzakelijk verband met het letsel.
Eerste onderdeel
Uit genoemd artikel 2 van de wet van 3 juli 1967, inzonderheid eerste, tweede en vierde
lid, volgt weliswaar dat het letsel niet uitsluitend mag te wijten zijn aan de inwendige gesteldheid van de getroffene, maar deze wetsbepaling vereist niet dat de oorzaak of één van
de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene ligt.
Ten onrechte oordeelde het arbeidshof derhalve dat "voor de toepassing van de wet van
3 juli 1967 een arbeidsongeval vooreerst een plotse gebeurtenis (moet) zijn dewelke een
lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt (...)".
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Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de voor het bestaan van een arbeidsongeval vereiste plotselinge gebeurtenis niet aanwezig was omdat de oorzaak of één
der oorzaken van de plotselinge gebeurtenis niet buiten het organisme van de getroffene
ligt.
Het arbeidshof schendt derhalve artikel 2 van de Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967.
Tweede onderdeel
De rechter is gehouden de bewijskracht van de akten, bepaald bij artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk wetboek, te eerbiedigen, wat inhoudt dat hij aan de akte geen
draagwijdte of betekenis mag toekennen die totaal onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan. Hij mag aan de akte niets toeschrijven dat deze niet bevat noch er iets aan onthouden dat er in voorkomt. Gelet op het beschikkingsbeginsel, zoals dat onder meer bevestigd
wordt in artikel 807 van het Gerechtelijk wetboek, mag de rechter niet ambtshalve de oorzaak van de vordering wijzigen.
Eiseres voerde in haar syntheseconclusie aan dat "in casu het aanwijsbaar element, dat
het letsel heeft kunnen veroorzaken, het maken van een draaibeweging (is) bij het optillen
van een patiënte (en dat) deze beweging en de ermee gepaard gaande krachtinspanning
van die aard (was) dat zij een acute lumbago heeft kunnen veroorzaken".
Eiseres wees er aldus op dat de plotselinge gebeurtenis die zij inriep bestond uit, vooreerst, het optillen van een patiënt en, vervolgens het maken, met deze aldus opgetilde patiënt, van een draaibeweging om deze patiënt van een rolstoel naar een zetel over te brengen.
In de mate dat het arbeidshof oordeelt dat eiseres als plotselinge gebeurtenis slechts het
feit aanvoerde van een draaibeweging te hebben gemaakt om een patiënt van een rolstoel
naar een relax-zetel te verplaatsen, miskent het arbeidshof de bewijskracht van eiseres'
syntheseconclusie en eerste conclusie in hoger beroep door aan deze conclusie een met de
bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging te geven (schending van artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek).
In de mate dat het arbeidshof aldus ook alleen maar de draaibeweging om een patiënt
van een rolstoel naar een relaxstoel over te brengen in aanmerking zou nemen als plotselinge gebeurtenis, wijzigt het de oorzaak van eiseres' vordering, nu deze ter staving van
haar vordering om het bestaan van een arbeidsongeval te horen erkennen gewag maakte
van het optillen van een patiënt gevolgd door het maken van een draaibeweging met deze
aldus opgetilde patiënt, om deze laatste te verplaatsen van een rolstoel naar een relaxstoel.
Het arbeidshof miskent aldus het beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt de oorzaak
van de vordering te wijzigen (schending van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt de oorzaak van de vordering te wijzigen, zoals onder meer bevestigd in artikel 807 van het Gerechtelijk wetboek) evenals de artikelen 807
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde onderdeel
Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet moeten hoven en rechtbanken
hun beslissingen regelmatig met redenen omkleden, wat wil zeggen dat zij moeten antwoorden op alle regelmatig aangevoerde, relevante grieven en middelen van verweer en
dienen te statueren zonder dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid.
Te dezen overwoog het arbeidshof enerzijds dat
(1) de gewone en normale uitoefening van de dagtaak de plotselinge gebeurtenis (kan)
zijn, op voorwaarde dat in de uitvoering ervan een element kan worden aangetoond, hetwelk het letsel heeft kunnen veroorzaken;
(2) niet het abnormale karakter van het aangetoond element, maar wel de potentiële
causale factor welke daarin besloten ligt, bepalend is voor het in aanmerking nemen ervan
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als een plotselinge gebeurtenis (...) zodat, ofschoon het causaal verband een wettelijk vermoeden schept, de getroffene nog altijd aannemelijk moet maken dat de plotselinge gebeurtenis het letsel heeft kunnen veroorzaken.
Anderzijds echter, oordeelt het arbeidshof dat:
(3) de plotselinge gebeurtenis een duidelijk in de tijd lokaliseerbaar feit (is), een tijdsinname welke slechts een korte tijdspanne duurt en hetwelk zich onderscheidt van een ander
voorafgaand en nakomend tijdsverloop doordat er een speciaal element aanwijsbaar is in
de uitvoering van de arbeidstaak, hetwelk derhalve een bijzondere omstandigheid daarstelt, onderscheiden van de gewone werkomstandigheden of tot een bijzondere lichaamsinspanning noopt of psychische verwerking van een bijzonder, abnormaal arbeidsgegeven
(...);
(4) het draaimanoeuvre niet bijzonder is in de normale uitoefening van de arbeidstaak
van eiseres die immers tewerkgesteld was in de afdeling geriatrie en waarvan zijzelf verklaarde dat het een vrij zware afdeling is;
(5) er niets uitzonderlijks te vinden is in de uitvoering van de arbeidstaak wanneer een
patiënte moet verplaatst worden naar een zetel (ibidem) (wat klaarblijkelijk moet begrepen worden in de zin dat dit niet bijzonder is in het licht van de arbeidstaak);
(6) het optillen van de bejaarde en de wijze waarop dit moest gebeuren, tot de normale
dagtaak van eiseres behoorde (ibidem).
Aldus aanvaardt het arbeidshof in de onder nummers 1 en 2 vermelde consideransen
weliswaar dat de uitvoering van de gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurtenis, in de zin van artikel 2 van de Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967, kan opleveren,
voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt zonder dat er wordt vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de
(normale) uitvoering van de arbeidsovereenkomst, doch sluit het arbeidshof in de onder
nummers 3 tot 6 vermelde consideransen, bij de concrete beoordeling van de zaak, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis, en meer in het bijzonder het bestaan van een bijzonder aanwijsbaar element dat het letsel heeft kunnen veroorzaken, uit omdat er geen
sprake was van (1) een bijzondere omstandigheid, onderscheiden van de gewone werkomstandigheden, of van (2) een bijzondere lichaamsinspanning of psychische verwerking
van een bijzonder, abnormaal arbeidsgegeven, of van (3) een draaimanoeuvre dat bijzonder zou zijn omdat het niet behoorde tot de normale uitoefening van de arbeidstaak, noch
van (4) een handeling die niet behoorde tot de normale arbeidstaak van eiseres.
Aldus sluit het arbeidshof enerzijds de "normaliteitsvereiste" bij de beoordeling van de
plotselinge gebeurtenis principieel uit, doch voert het deze anderzijds bij de concrete toepassing op de zaak, opnieuw in.
Dit levert een tegenstrijdigheid in de motieven op (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Minstens zijn deze motieven dubbelzinnig nu niet duidelijk is of het arbeidshof voor
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis nu al dan niet de vereiste stelt dat het aangehaalde feit of element zich onderscheidt van de normale dagtaak. Nu deze beslissing, zoals uit de aanvoeringen in het vierde onderdeel van het middel moge blijken, onwettig is
indien ervan zou moeten uitgegaan worden dat het arbeidshof voor het bestaan van een
plotselinge gebeurtenis een feit vereist dat onderscheiden is van de normale arbeidstaak,
levert de bedoelde tegenstrijdigheid een miskenning op van de motiveringsverplichting
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Aldus is het arrest met tegenstrijdige, minstens dubbelzinnige motieven omkleed en
schendt het arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Vierde onderdeel

Nr. 383 - 6.9.04

HOF VAN CASSATIE

1313

Eiseres wees er, zoals verduidelijkt in het tweede onderdeel van het middel, in conclusie op dat de plotselinge gebeurtenis die zij inriep bestond uit, vooreerst, het optillen van
een patiënt en, vervolgens het maken, met deze aldus opgetilde patiënt, van een draaibeweging om deze patiënt van een rolstoel naar een zetel over te brengen.
In de mate dat het arbeidshof vereist dat de voor het bestaan van een arbeidsongeval, in
de zin van artikel 2 van de Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967, vereiste plotselinge gebeurtenis zich onderscheidt van de normale dagtaak, is het voorliggend arrest tevens onwettig.
Aldus weze opgemerkt dat, waar het arbeidshof oordeelt dat
(3) de plotselinge gebeurtenis een duidelijk in de tijd lokaliseerbaar feit (is), een tijdsinname welke slechts een korte tijdspanne duurt en hetwelk zich onderscheidt van een ander
voorafgaand en nakomend tijdsverloop doordat er een speciaal element aanwijsbaar is in
de uitvoering van de arbeidstaak, hetwelk derhalve een bijzondere omstandigheid daarstelt, onderscheiden van de gewone werkomstandigheden of tot een bijzondere lichaamsinspanning noopt of psychische verwerking van een bijzonder, abnormaal arbeidsgegeven
(...);
(4) het draaimanoeuvre niet bijzonder is in de normale uitoefening van de arbeidstaak
van eiseres die immers tewerkgesteld was in de afdeling geriatrie en waarvan zijzelf verklaarde dat het een vrij zware afdeling is;
(5) er niets uitzonderlijks te vinden is in de uitvoering van de arbeidstaak wanneer een
patiënte moet verplaatst worden naar een zetel (ibidem) (wat klaarblijkelijk moet begrepen worden in de zin dat dit niet bijzonder is in het licht van de arbeidstaak);
(6) het optillen van de bejaarde en de wijze waarop dit moest gebeuren, tot de normale
dagtaak van eiseres behoorde (ibidem),
het arbeidshof het bestaan van een plotselinge gebeurtenis, in de zin van artikel 2, vierde lid van de Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967, uitsluit omdat geen bijzonder element werd aangewezen dat onderscheiden was van de uitvoering van de normale arbeidstaak.
Aldus besluit het arbeidshof niet wettig tot de ontstentenis van een voor het bestaan van
een arbeidsongeval vereiste plotselinge gebeurtenis en schendt het artikel 2 van de Arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967.

IV. Beslissing van het Hof
1. Vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2, eerste lid van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, onder
arbeidsongeval wordt verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt;
Dat, krachtens het tweede lid van dat artikel, het ongeval overkomen tijdens de
uitoefening van het ambt, behoudens tegenbewijs, geacht wordt door de uitoefening van het ambt te zijn overkomen;
Dat, krachtens het vierde lid van dat artikel, wanneer de getroffene of zijn
rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt
door een ongeval te zijn veroorzaakt;
Dat de uitvoering van de gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurte-
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nis kan zijn, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel
kan hebben veroorzaakt; dat niet is vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitoefening van de normale dagtaak;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat bij een draaibeweging, eiseres een rugletsel, een acute lumbago, heeft opgelopen toen zij samen met een collega een
demente bejaarde patiënte uit een rolstoel wilde heffen om haar te verplaatsen
naar een relax-zetel en eiseres van mening is dat het uitoefenen van kracht bij die
draaibeweging tijdens het optillen van de patiënte, het plotselinge feit in de zin
van artikel 2 van voornoemde wet uitmaakt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de acute lumbago van eiseres niet het
gevolg was van een plotselinge gebeurtenis op grond dat:
- dit draaimanoeuvre niet bijzonder is in de normale uitoefening van haar arbeidstaak;
- er dus zeker niets uitzonderlijks is te vinden in de uitvoering van de arbeidstaak wanneer een patiënte moet verplaatst worden naar een zetel;
- het optillen van een bejaarde en de wijze waarop zulks moest gebeuren derhalve tot haar normale dagtaak behoorde;
Overwegende dat het arrest door voor de plotselinge gebeurtenis een uitzonderlijk aanwijsbaar element te vereisen dat onderscheiden is van de uitoefening
van de normale dagtaak, artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is,
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
3. Kosten
Overwegende dat verweerster overeenkomstig artikel 16 van de wet van 3 juli
1967 in de procedurekosten dient te worden veroordeeld;
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;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes.
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Nr. 384
2° KAMER - 7 september 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
– BURGERLIJKE PARTIJ – TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE
BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - GRONDWETTIGHEID.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - BURGERLIJKE
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - BURGERLIJKE
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.
1º, 2° en 3° De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer
van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om kennis te nemen van de
vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer1.
(G. T. K.)

ARREST

(A.R. P.02.1685.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
V. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling verplichtte om de burgerlijke partij die
in haar verzet tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling in het ongelijk werd gesteld, in alle omstandigheden tot schadevergoeding
jegens die partij te veroordelen;
Overwegende dat de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechts1 Arbitragehof, 12 mei 2004, nr. 84/2004, B.S. 27 sept. 2004, 69407.
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pleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvordering heeft vervangen door een andere tekst; dat hierdoor de bijzondere regeling van de vroegere tekst van de wetsbepaling werd opgeheven;
Overwegende dat tengevolge van deze opheffing thans de kennisneming van
de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, beheerst wordt door de artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, krachtens deze artikelen, bevoegd
zijn om kennis te nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de buitenvervolginggestelde tegen de burgerlijke partij; dat hieronder vallen de door de
buitenvervolginggestelde voor de kamer van inbeschuldigingstelling tegen de
burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering wegens tergend en roekeloos hoger
beroep;
Dat de onderdelen falen naar recht;
VI. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de mogelijkheid voor de kamer van inbeschuldigingstelling om de burgerlijke partij wiens hoger beroep tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling wordt afgewezen, te veroordelen tot schadevergoeding aan de buitenvervolginggestelde inverdenkinggestelde,
een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel daar dergelijke mogelijkheid
niet bestaat ten voordele van de burgerlijke partij wanneer het hoger beroep uitgaat van de inverdenkinggestelde die opkomt tegen een verwijzingsbeschikking
en dit hoger beroep wordt afgewezen;
Overwegende dat er grond is tot het stellen van de hierna bepaalde prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof;
VII. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest eiser niet tot schadevergoeding veroordeelt "ingevolge het falen van de door hem aangewende wettelijke verweermiddelen bij de
uitoefening van zijn recht van verdediging als beklaagde" maar wegens het tergend en roekeloos hoger beroep vanwege eiser dat "blijkt uit het feit dat de eer
en goede faam van [verweerder], zijnde hoofdinspecteur van politie, herhaaldelijk onterecht in opspraak gebracht wordt door, manifest ten onrechte, te stellen
dat hij onjuiste verklaringen in politiezaken zou gepleegd hebben";
Dat het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, feitelijke
grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort de uitspraak op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
Schenden de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de mate dat deze artikelen bepalen dat de ka-
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mer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer
geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de kamer van
inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de
feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke partij?
Houdt de kosten aan.
7 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Kerkhofs, Gent.

Nr. 385
2° KAMER - 7 september 2004

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BEANTWOORDEN
VAN VERWEERMIDDEL - GRENZEN.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSGERECHTEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE
VERDACHTE.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BURGERLIJKE PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE
BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - GRONDWETTIGHEID.
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - BURGERLIJKE
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.
6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - BURGERLIJKE
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - GELIJKHEIDSBEGINSEL - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING - VERDACHTE EN BURGERLIJKE PARTIJ - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET
ARBITRAGEHOF - VRIJSTELLING VAN VRAAGSTELLING.
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8º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - GELIJKHEIDSBEGINSEL - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING - VERDACHTE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VRIJSTELLING VAN VRAAGSTELLING.
1º De rechter moet niet elk argument dat ter staving van een verweermiddel wordt
ingeroepen maar geen afzonderlijk middel is, beantwoorden1. (Art. 149 G.W. 1994)
2º en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de
vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij2 (Artt. 159, 191, 212 en
240 Sv.)
4º, 5° en 6° De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer
van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om kennis te nemen van de
vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer3.
7º en 8° Er is geen grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof aangaande de eventuele schending van de artt. 10 en 11 G.W. door de artt.
159, 191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen bepalen dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling
uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de kamer van inbeschuldigingstelling indien de
vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de
inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke
partij, wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een
identiek onderwerp4. (Art. 26, §2, 2° Bijzondere Wet Arbitragehof)
(PLANT TECHNOLOGY PRODUCTIONS B.V.B.A. T. R.)

ARREST

(A.R. P.03.0986.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 mei 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1 Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.
2 Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0524.N, nr. 439; 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216 en R.W.
2002-2003, 1423 en de noot L. DELBROUCK; 17 sept. 2002, A.R. P.01.0877.N, niet gepubliceerd.
3 Arbitragehof, 12 mei 2004, nr. 84/2004, B.S. 27 sept. 2004, 69407.
4 Cass., 3 dec. 2003, A.R. P.03.1191.F, nr. 616.
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Overwegende dat de rechter niet elk argument dat ter staving van een verweermiddel wordt ingeroepen maar geen afzonderlijk middel is, moet beantwoorden;
Overwegende dat de appèlrechters met de in het middel weergegeven redenen,
het verweer van eiseres verwerpen en beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling verplichtte om de burgerlijke partij die
in haar verzet tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling in het ongelijk werd gesteld, in alle omstandigheden tot schadevergoeding
jegens die partij te veroordelen;
Overwegende dat de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvordering heeft vervangen door een andere tekst; dat hierdoor de bijzondere regeling van de vroegere tekst van de wetsbepaling werd opgeheven;
Overwegende dat ten gevolge van deze opheffing thans de kennisneming van
de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, beheerst wordt door de artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, krachtens deze artikelen, bevoegd
zijn om kennis te nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de buitenvervolginggestelde tegen de burgerlijke partij; dat hieronder vallen de door de
buitenvervolginggestelde voor de kamer van inbeschuldigingstelling tegen de
burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering wegens tergend en roekeloos hoger
beroep;
Dat de onderdelen falen naar recht;
2.2. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de mogelijkheid voor de kamer van inbeschuldigingstelling om de burgerlijke partij wiens hoger beroep tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling wordt afgewezen, te veroordelen tot schadevergoeding aan de buitenvervolginggestelde inverdenkinggestelde,
een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel daar dergelijke mogelijkheid
niet bestaat ten voordele van de burgerlijke partij wanneer het hoger beroep uitgaat van de inverdenkinggestelde die opkomt tegen een verwijzingsbeschikking
en dit hoger beroep wordt afgewezen;
Overwegende dat het Hof in een andere zaak reeds volgende prejudiciële vraag
heeft gesteld: "Schenden de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de mate dat deze artikelen bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van
de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan
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wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijk bevoegdheid verleent aan de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die
naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke partij?".
Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nr. 84/2004 van 12 mei 2004
heeft beslist: "De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering
schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd
dat zij de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoedheid verlenen om kennis
te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer".
Dat uit dit antwoord van het arrest volgt dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 26, §2, 2° Bijzondere Wet Arbitragehof,
het Hof niet ertoe gehouden is de door eiseres aangevoerde prejudiciële vraag
opnieuw te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
7 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. De Waele, Gent.

Nr. 386
2° KAMER - 7 september 2004

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVINGSPENSIOEN - AANREKENING OP
SCHADEVERGOEDING DOOR DE AANSPRAKELIJKE VERSCHULDIGD.
Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts
op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is worden aangerekend
wanneer die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade die voortvloeit uit de
fout van de aansprakelijke; zo is een overlevingspensioen een recht dat zijn oorsprong
heeft in de sociale zekerheidswetgeving, heeft het geen vergoedend karakter en beoogt
het niet eenzelfde schade te vergoeden die voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke
zodat het overlevingspensioen niet mag aangeschend worden op de schadevergoeding
die de aansprakelijke verschuldigd is1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(C. T. V. e.a.)

ARREST

1 Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 3335, nr. 626; 21 jan. 1998, A.R. P.97.1052.F, nr. 38.
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(A.R. P.04.0315.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 januari 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van andere partijen dan deze hierboven vermeld met wie eiseres geen geschil had, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek degene die
door zijn fout een ander schade berokkent, verplichten die schade te vergoeden;
dat dit impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin
hij zou gebleven zijn zonder de fout;
Overwegende dat de uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen, slechts op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is, mogen aangerekend worden wanneer die uitkeringen vergoeding
beogen van dezelfde schade die voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke;
Overwegende dat een overlevingspensioen een recht is dat zijn oorsprong
heeft in de socialezekerheidswetgeving; dat dit overlevingspensioen geen vergoedend karakter heeft en dus niet beoogt eenzelfde schade te vergoeden die
voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke; dat het overlevingspensioen derhalve niet mag aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke
verschuldigd is;
Overwegende dat de appèlrechters die anders oordelen, de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het inkomstenverlies van eiseres;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten en laat de overige kosten
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ten laste van eiseres;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
7 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 387
2° KAMER - 7 september 2004

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN - OVERTREDINGEN VAN DE EGVERORDENINGEN 3820/95 EN 3821/85 VAN 20 DEC.1985.
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - VEROORDELING
MET VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - FOUT WETENS EN WILLENS GEPLEEGD - TOEPASSING
OP OPZETTELIJKE EN ONACHTZAAMHEIDSMISDRIJVEN.
3º STRAF — VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - VEROORDELING VAN
RECHTSPERSOON.
1º Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van schuldigverklaring aan
overtredingen van de EG-verordeningen 3820/85 en 3821/85 van 20 december 1985
met, naast de verwijzing naar de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969,
verwijzing naar de uitvoeringsbesluiten van 13 mei 1987 en 13 juli 1984, dit laatste
gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 november 19871.
2º De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en
willens heeft gepleegd is van toepassing zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidsmisdrijven2. (Art. 5, tweede lid Sw.)
3º Niet naar recht verantwoord is de veroordeling van een rechtspersoon tot een
vervangende gevangenisstraf3.
(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0465.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 12 februari 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 4 juni 2002, A.R. P.01.0706.N, nr. 339.
2 Cass., 4 maart 2003, A.R. P.02.1249.N, nr. 149 met concl. O.M.
3 Cass., 10 maart 2004, A.R. P.03.1233.F, nr. 137.
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Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef 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. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel in zijn geheel
Overwegende dat, anders dan waarvan de onderdelen uitgaan, de appèlrechters
de eisers schuldig verklaren aan overtredingen van de EG-verordeningen
3820/95 (lees: 3820/85) en 3821/85 van 20 december 1985 met, naast de verwijzing naar de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969, verwijzing naar de
uitvoeringsbesluiten van 13 mei 1987 en 13 juli 1984, dit laatste gewijzigd bij
koninklijk besluit van 10 november 1987;
Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, in de overweging dat eiser
zich met opzet schuldig heeft gemaakt aan een gekwalificeerde nalatigheid, geen
tegenstrijdigheid te ontwaren valt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, overeenkomstig artikel 5, tweede lid,
tweede zin Strafwetboek de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en willens heeft gepleegd;
Dat deze bepaling van toepassing is zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidmisdrijven;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters met bevestiging van het beroepen vonnis,
eiseres veroordelen tot een vervangende gevangenisstraf;
Dat zij zodoende artikelen 7bis, 40 en 41bis Strafwetboek schenden;
Dat het middel gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, behoudends de veroordeling van eiseres tot een vervangende gevangenisstraf, 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 vonnis enkel in zoverre het nv Intertrans Vanschoonbeek-Van Grieken tot een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen veroordeelt;
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eisers in drie vierden van de kosten en laat de overige kosten
ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
7 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 388
2° KAMER - 7 september 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — ALGEMEEN - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING
WAARBIJ DE VERZEKERAAR TOT SCHADELOOSSTELLING IS GEHOUDEN - AFSTAND VAN HET
CASSATIEBEROEP.
Het Hof verleent akte van de afstand zonder berusting van het cassatieberoep, gericht
tegen de beslissing waarbij de verzekeraar tot schadeloosstelling is gehouden, nu die
beslissing geen eindbeslissing is en geen uitspraak wordt gedaan over het beginsel van
aansprakelijkheid1.
(FORTIS AG N.V. T. V.)

ARREST

(A.R. P.04.0522.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 20 februari 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
namens de eiseres sub I zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in
zoverre het arrest (lees: vonnis) beslist dat eiseres tot schadeloosstelling gehouden is en uitspraak doet over de verschuldigde schadevergoeding;
1 Cass., 17 dec. 2002, A.R. P.02.0119.N, nr. 676 en 27 jan. 2004, A.R. P.03.0839.N, nr. 46; contra
Cass., 15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683 et 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 389
2° KAMER - 8 september 2004

HANDELSPRAKTIJKEN - VERKOOP MET PRIJSVERMINDERING - BEGRIP.
De compensatie die enkel aangeboden wordt aan de klanten die bij de aankoop van een
goed aan de verkoper het gebruikte goed overdragen dat erdoor wordt vervangen, heeft
niet het algemene karakter dat vereist is voor de prijsvermindering waarvan de
aankondiging is onderworpen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 42 en
volgende van de wet van 14 juli 19911. (Art. 42 e.v. Handelspraktijkenwet 14 juli 1991)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0285.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 16 januari 2004 door het
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt 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
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de wegens
de telastleggingen A.1, A.2 en B tegen eiser ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de wegens
1 I. FERRANT, Les pratiques du commerce, Kluwer, 2003, p. 100, nr. 174; Bruxelles, 13 octobre 1998,
Pratiques du commerce et concurrence, annuaire 1998, 47; zie A. PUTTEMANS, “Publicité et ventes
promotionelles”, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur,
Brussel, Bruylant, 1994, p. 226, nr. 34 en p. 239, nr. 50.
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de telastlegging C tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt uit hoofde van het feit dat hij artikel 43 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft overtreden door prijsverminderingen aan te kondigen zonder verwijzing naar de prijzen die hij voordien voor
gelijke producten of diensten placht toe te passen in dezelfde inrichting;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat het feit waarvoor volgens die kwalificatie, eiser strafbaar is, erin bestaat dat hij aan zijn klanten bij de aankoop van nieuwe meubels, de overname van de oude heeft aangeboden;
Dat, volgens het arrest, dit aanbod een verkoop tegen een lagere prijs is wanneer, zoals te dezen, het geadverteerde bedrag voor de overname van het gebruikte goed niet overeenstemt met de reële waarde ervan, maar schommelt naargelang van de aankoopprijs die voor het nieuwe product wordt gevraagd;
Overwegende evenwel dat de compensatie die enkel aangeboden wordt aan de
klanten die bij de aankoop van een goed, aan de verkoper het gebruikte goed
overdragen dat erdoor wordt vervangen, niet het algemene karakter heeft dat vereist is voor de prijsvermindering waarvan de aankondiging is onderworpen aan
de voorwaarden bepaald in de artikelen 42 en volgende van de wet van 14 juli
1991;
Daaruit volgt dat de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep van eiser, in zoverre het gericht is tegen de beslissing die de telastleggingen A, 1 en 2, en B, niet bewezen
verklaart en hem daarvan vrijspreekt;
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering wegens de telastlegging C;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. De Caluwé, Brussel en G. Horsmans, Brussel.

Nr. 390
2° KAMER - 8 september 2004
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1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF
- VEROORDELENDE EINDBESLISSING - ANDERE FEITEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER GRENZEN.
2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - VEROORDELENDE
EINDBESLISSING - ANDERE FEITEN - EENHEID VAN OPZET - BEOORDELING DOOR DE RECHTER GRENZEN.
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - COLLECTIEF MISDRIJF - VEROORDELENDE EINDBESLISSING
- ANDERE FEITEN - EENHEID VAN OPZET - GRENZEN.
4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - MISDRIJVEN AANHOUDINGSBEVEL OF BESCHIKKING TOT VERWIJZING - NIEUWE MISDRIJVEN - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te
oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van
dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest van
veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of de
rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van
opzet wettig heeft kunnen afleiden1; op grond van de vaststelling alleen dat de tijdvakken
waarbinnen de nieuwe misdrijven zijn gepleegd van latere datum zijn dan de voorlopige
hechtenis die eiser heeft ondergaan in het kader van de definitief berechte zaak en in het
kader van de in dit dossier gewezen beschikkingen, kan de rechter aldus niet beslissen,
dat de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt en die welke aanleiding hebben
gegeven tot de eerdere veroordeling niet uit één en hetzelfde misdadig opzet kunnen
voortkomen. (Art. 65 Sw.)
4º Noch de aflevering en opheffing van een aanhoudingsbevel, noch de uitspraak van een
beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank sluiten op zich uit dat de
misdrijven, die zijn gepleegd vóór en na die akten van rechtspleging, onderling
verbonden zijn door het nastreven en verwezenlijken van één enkel doel en dat zij, in die
zin, één enkel feit uitmaken, namelijk een samenhangende gedraging2. (Art. 65 Sw.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0427.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 19 februari 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver1 Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0121.F, nr. 248.
2 Zie Cass., 12 dec. 1978, A.C. 1978-79, I, 419 en Rev.dr.pén. 1979, 915; Cass., 6 juni 1984, A.R.
3643, A.C. 1983-84, nr. 574; Brussel, 25 okt. 1993, J.L.M.B. 1995, 1569.
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klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de bodemrechter in feite beoordeelt of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig
opzet;
Dat het Hof van Cassatie evenwel moet nagaan of de rechter uit de feiten die
hij heeft vastgesteld het bestaan of de afwezigheid van eenheid van opzet op wettige wijze heeft kunnen afleiden;
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat de aan eiser ten laste gelegde
feiten, die tussen 1 januari 2000 en 24 augustus 2002 zijn gepleegd, geen eenheid
vormen met gelijkaardige feiten die tussen 23 juni 1997 en 6 mei 1999 zijn gepleegd en waarvoor eiser gestraft werd bij vonnis van 11 december 2002 van de
Correctionele Rechtbank te Brussel, zich ertoe beperkt te vermelden "dat de tijdvakken waarbinnen de in dit dossier vermelde feiten werden gepleegd, van latere
datum zijn dan de voorlopige hechtenis [die eiser] heeft ondergaan in het kader
van de zaak II van het dossier dat aanleiding gaf tot het vonnis van 11 december
2002 (...) en dan de beschikkingen van de raadkamer van 22 december 1998
(zaak I) en van 12 november 1999 (zaak II), waarbij [eiser] naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen en die in het kader van dit dossier werden gewezen;
dat de feiten in de zaak 64.M.2003 bovendien werden gepleegd nadat [eiser] zich
voor de zaak 155.M.2001, van 19 juni 2000 tot 22 januari 2001, in voorlopige
hechtenis bevond"; dat de appèlrechters eveneens hebben beslist dat die twee zaken onderling een collectief misdrijf waren door eenheid van opzet;
Overwegende dat, derhalve, het arrest nu eens uit de voorlopige hechtenis de
afwezigheid van eenheid van opzet afleidt, dan weer eenheid van opzet aanneemt
niettegenstaande de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat noch de aflevering en opheffing van een aanhoudingsbevel,
noch een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank, op zich uitsluiten dat de misdrijven, die zijn gepleegd vóór en na die akten van rechtspleging, onderling verbonden zijn door het nastreven en verwezenlijken van één enkel doel en dat zij, in die zin, één enkel feit uitmaken, namelijk een samenhangende gedraging;
Dat de appèlrechters, alleen op grond van voormelde redengeving, hun beslissing, volgens welke de feiten waarover nog uitspraak moet worden gedaan en
deze waarover reeds uitspraak is gedaan, niet aan hetzelfde opzet kunnen ontspringen, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de veroordelende beslissing, de vernietiging van het bevel tot onmiddellijke aanhouding met zich meebrengt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. X. Van Der Smissen, Brussel.

Nr. 391
2° KAMER - 8 september 2004

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 15 - WONING BEGRIP.
2º WOONPLAATS - ONSCHENDBAARHEID - GRONDWET - BEGRIP.
3º DIEREN - BESCHERMING EN WELZIJN - TOEZICHT - POLITIE - WOONRUIMTEN HUISZOEKING - VOORWAARDEN.
4º DIEREN - BESCHERMING EN WELZIJN - TOEZICHT - POLITIE - WOONRUIMTEN BEGRIP.
1º en 2° Onder de term woning, in de zin van artikel 15 van de Grondwet, moet worden
verstaan de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een
persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij
uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en
meer in het algemeen zijn privé-leven1. (Art. 15 G.W. 1994)
3º Krachtens artikel 34, §2 Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren, kunnen de leden van de federale en lokale politie zich alle inlichtingen
en bescheiden doen verstrekken die zij tot het volbrengen van hun taak nodig achten en
kunnen zij overgaan tot alle nuttige vaststellingen; zij hebben daartoe vrije toegang tot
alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren worden
gehouden of gebruikt; het bezoek van lokalen die tot woning dienen is slechts toegestaan
van vijf uur 's morgens tot negen uur 's avonds en daartoe mag slechts worden
overgegaan met verlof van de rechter in de politierechtbank. (Art. 34, §2 Wet betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren)
4º Het arrest dat in casu vaststelt dat de speurders overdag enkel aan de buitenkant van de
woning van de eisers vaststellingen hebben gedaan betreffende de toestand van de
dieren, meer bepaald in een kennel gelegen in een weide die grenst aan de boerderij, in
een loods naast of op het erf en in een soort serre, en dat die ruimten geen lokalen
waren die de eisers tot woning dienden, beslist wettig dat de huiszoeking van de politie
niet was onderworpen aan een machtiging door de rechter in de politierechtbank 2. (Art.
34, §2 Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren)
(D. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0374.F, nr. 303; 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204 en zie
Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713.
2 Zie Cass., 19 feb. 2002, A.R. P.01.1100.N, nr. 117.
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(A.R. P.04.0466.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 30 januari 2004 door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het middel aanvoert dat de politie, om de aan de eisers verweten misdrijven vast te stellen, in de lokalen die hen tot woning dienden is binnengedrongen, zonder toestemming van de rechter in de politierechtbank;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 148,
439 en 442 van het Strafwetboek aanvoert, zonder te verduidelijken in hoeverre
het arrest die bepalingen zou hebben geschonden, niet ontvankelijk is wegens gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke
beoordeling door de appèlrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, eveneens niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 15 van de Grondwet, de woning onschendbaar is en dat geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen en op de
wijze bij de wet bepaald;
Dat onder de term woning in de zin van artikel 15 van de Grondwet, de plaats
moet worden verstaan, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats
te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé-leven;
Overwegende dat, krachtens artikel 34, §2 van de Wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, de leden van de federale
en lokale politie zich alle inlichtingen en bescheiden kunnen doen verstrekken
die zij tot het volbrengen van hun taak nodig achten en dat zij kunnen overgaan
tot alle nuttige vaststellingen; dat zij in de uitoefening van hun opdracht vrije
toegang hebben tot alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren gehouden of gebruikt worden; dat het bezoek van lokalen die tot
woning dienen slechts is toegestaan van vijf uur 's morgens tot negen uur 's
avonds en dat daartoe slechts mag worden overgegaan met verlof van de rechter
in de politierechtbank;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de speurders "de vaststellingen betreffende de toestand van de dieren overdag uitsluitend aan de buitenkant van de woning van de [eisers] hebben gedaan, meer bepaald in een kennel gelegen in een
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weide die grenst aan de boerderij, in een loods naast of op het erf van de boerderij of nog in een soort serre" en dat die ruimten "geen lokalen waren die de [eisers] tot woning dienden";
Dat het op grond van die vaststellingen wettig kon beslissen, dat de huiszoeking van de politie niet was onderworpen aan het verlenen van een machtiging
door de rechter in de politierechtbank;
Dat het middel, wat dat betreft, 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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Opsomer, Doornik.

Nr. 392
2° KAMER - 8 september 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES
EN STUKKEN - ALS INCIDENTEEL BIJ HET CASSATIEBEROEP BESTEMPELDE AANGIFTE - NEERLEGGING
TER GRIFFIE BUITEN DE TERMIJNEN - GEVOLG.
Het Hof slaat geen acht op de stukken, met name op het stuk dat een als incidenteel bij
een cassatieberoep bestempelde aangifte bevat, die op de griffie van het Hof zijn
ingekomen na het verstrijken van de bij artikel 420bis, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering gestelde termijn1. (Art. 420bis, tweede lid Sv.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0529.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 4 maart 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5081-5379-5383, A.C. 1986-87, nr. 29.
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Eiser voert diverse grieven aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over de gezamenlijke grieven:
Overwegende dat de grieven, in zoverre ze geen verband houden met het arrest
of een onderzoek van feitelijke gegevens vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, voor het overige, dat, aangezien eiser hoger beroep heeft ingesteld buiten de termijn bepaald in artikel 203, §1 van het Wetboek van Strafvordering, het arrest naar recht beslist dat dit rechtsmiddel niet ontvankelijk is;
Dat, wat dat betreft, de grieven 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;
En overwegende dat het Hof geen acht slaat op de stukken, met name het stuk
met opschrift "incidentele aangifte", die op de griffie van het Hof zijn ingekomen
na het verstrijken van de bij artikel 420bis, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering gestelde termijn, aangezien de zaak was ingeschreven op de algemene rol op 2 april 2004;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 393
2° KAMER - 8 september 2004

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - VORMVEREISTEN - VERMELDING IN HET
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - VEROORDELEND VONNIS - WEIGERING
TOT HET UITSPREKEN VAN EEN WERKSTRAF - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - REDENGEVING.
1º Wanneer de rechter, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de
beklaagde, een werkstraf overweegt, licht de rechter, vóór de sluiting van het debat de
beklaagde in over de draagwijdte van een dergelijke straf en hoort hij hem in zijn
opmerkingen; geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de inachtneming van die
vormvereisten in het proces-verbaal van de terechtzitting moet worden vermeld. (Art.
37ter, §3, eerste lid Sw.)
2º Door te vermelden dat "gezien de aard en de ernst van het door eiser gepleegde
misdrijf, er geen grond is om tegen hem een werkstraf uit te spreken, aangezien die
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maatregel van dien aard is dat eiser de ernst van zijn daden zou bagatelliseren",
omkleedt het vonnis de keuze voor een geldboete boven een werkstraf regelmatig met
redenen en verantwoordt die keuze wettig. (Art. 37, §3, tweede lid Sw.)
(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0581.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 25 maart 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe 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
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiser vrijspreekt:
Overwegende dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing is gericht:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel het bestreden vonnis verwijt dat het niet antwoordt op de conclusie van eiser die aanvoert dat het ongeval te wijten was aan
een niet te voorziene hindernis;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat artikel 149 van de
Grondwet is geschonden omdat de beslissing niet op passende wijze met redenen
is omkleed, terwijl die bepaling alleen maar een vormvereiste voorschrijft, zonder verband met de waarde van de redenen, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden vonnis antwoordt op de conclusie van eiser door de redenen van de eerste rechter over te nemen "dat [de]
versie [van de getuige M.] niet onverenigbaar is met die van [eiser] aangezien
deze laatste verklaart dat een voertuig dat de autosnelweg opreed vóór hem was
uitgeweken [...]; bijgevolg had [eiser] twee mogelijkheden: hetzij achter dit voertuig blijven, waarvan niet kan worden bewezen dat het de autosnelweg zo langzaam zou zijn opgereden dat het een onvoorziene hindernis zou hebben betekend, hetzij het voertuig voorbijsteken; door voor die tweede mogelijkheid te
kiezen zonder er zich van te vergewissen of hijzelf niet werd ingehaald, heeft [eiser] een vergissing begaan die een strafbaar feit oplevert [...] dat aan de oorsprong ligt van de schade aan het door de heer K. bestuurde voertuig";
Dat de appèlrechters door aldus aan voormelde conclusie andere of daarmee
strijdige gegevens tegen te werpen, hun beslissing regelmatig met redenen heb-
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ben omkleed;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat de appèlrechters de artikelen 6.1 en 6.3, d
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden hebben geschonden door hun weigering om een getuige
te horen die in de loop van het onderzoek werd verhoord;
Overwegende dat uit artikel 6.3, d van voormeld verdrag niet blijkt dat de beklaagde over een volstrekt recht beschikt om de oproeping van getuigen voor de
rechter te verkrijgen;
Dat de appèlrechters hebben geoordeeld of het verhoor waarom werd verzocht,
noodzakelijk was om de waarheid aan de dag te brengen en op dit verzoek hebben geantwoord; dat de omstandigheid alleen dat de strafrechter het verzoek van
een beklaagde om een getuige op de terechtzitting te horen, verwerpt, op grond
dat deze maatregel niet ertoe kan bijdragen om de waarheid aan de dag te brengen, geen schending van artikel 6.3, d van voormeld verdrag uitmaakt;
Overwegende dat men, om te oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld, in de zin van artikel 6.1 van voormeld verdrag, moet nagaan of de zaak,
in zijn geheel, op een eerlijke wijze is behandeld; dat eiser, aangezien hem de
mogelijkheid is geboden om, voor het vonnisgerecht, de door de vervolgende
partij tegen hem aangevoerde gegevens vrijelijk tegen te spreken, niet kan beweren dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht op een eerlijk
proces heeft gehad;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat, enerzijds, eiser die om een werkstraf had verzocht, de appèlrechters verwijt dat zij in het proces-verbaal van de terechtzitting niet hebben
doen opnemen dat de vormvereisten bepaald in artikel 37ter, §3, eerste lid van
het Strafwetboek, in acht genomen zijn;
Overwegende dat krachtens die bepaling, de rechter, wanneer hij een werkstraf
overweegt, op vordering van het openbaar ministerie of op vraag van de beklaagde, deze laatste vóór de sluiting van de debatten inlicht over de draagwijdte van
een dergelijke straf en hem in zijn opmerkingen hoort;
Dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat de inachtneming van die
vormvereisten in het proces-verbaal van de terechtzitting moet worden vermeld;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, eiser het bestreden vonnis verwijt dat het de
weigering tot het uitspreken van een werkstraf niet met redenen omkleedt, overeenkomstig artikel 37ter, §3, tweede lid van het Strafwetboek;
Overwegende dat het vonnis vermeldt "dat, gezien de aard en de ernst van het
door [eiser] gepleegde misdrijf, er geen grond is om tegen hem een werkstraf uit
te spreken, aangezien die maatregel van dien aard is dat [eiser] de ernst van zijn
daden zou bagatelliseren";
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Dat de appèlrechters aldus de keuze voor een geldboete boven een werkstraf
regelmatig met redenen omkleden, en naar recht verantwoorden;
Dat, in zoverre, 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.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Bléret, Neufchâteau.

Nr. 394
2° KAMER - 8 september 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST –
ART. 870 GER.W. - TOEPASSING.
2º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - OP GANG BRENGEN VAN DE
STRAFVORDERING - PARTIJ DIE BEWEERT TE ZIJN BENADEELD - BEVOEGDHEID.
3º STRAFVORDERING - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - PARTIJ DIE
BEWEERT TE ZIJN BENADEELD - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID.
4º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSRECHTER
BIJ WIE DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT - GEVOLG.
1º De regel bepaald in artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bewijslast,
is kenmerkend voor de burgerlijke rechtspleging; zij is niet van toepassing in strafzaken 1.
(Art. 870 Ger.W.)
2º en 3º Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering heeft met name tot gevolg dat het
de partij die beweert te zijn benadeeld, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste
van de titularis van voorrecht van rechtsmacht op gang te brengen2. (Art. 479 Sv.)
4º Aangezien de onderzoeksrechter niet bevoegd is ten aanzien van personen beschermd
door voorrang van rechtsmacht, dient hij te worden onttrokken aan elke rechtspleging die
hen bij het geding wil betrekken, ook indien hun naam niet in de akte van burgerlijke
partijstelling voorkomt en zelfs indien hun betrokkenheid bij de aangeklaagde feiten nog
niet is bewezen3. (Art. 479 Sv.)
(S. T. D. e.a.)

1 Zie Cass., 10 dec. 1981, Bull. en Pas. 1982, I, 496, en noot getekend E.L.
2 Zie Cass., 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0916.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 1 juni 2004 door het Hof
van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee 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 eiser kritiek uitoefent op de arresten, die op 18 maart en 28
oktober 2003 door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, zijn gewezen;
Dat het middel geen verband houdt met het door het cassatieberoep bestreden
arrest en dus niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het betwist dat personen die voorrecht
van rechtsmacht genieten bij de aangeklaagde feiten kunnen zijn betrokken, het
Hof zou verplichten om de feitelijke gegevens van de zaak na te gaan, waarvoor
het niet bevoegd is;
Dat het middel, dienaangaande, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de onderzoeksrechter, geen verband houdt met het bestreden arrest en dus eveneens niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 127 en 227 van het Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 6, 10
en 11 van de Grondwet, zonder aan te geven waarin die schending bestaat, onduidelijk en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen in het kader van de regeling van de rechtspleging, en van artikel
870 van het Gerechtelijk Wetboek, dat niet van toepassing is in strafzaken, faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering met name tot gevolg heeft dat het aan de partij die beweert benadeeld te
zijn, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste van de titularis van voorrang van rechtsmacht op gang te brengen;
Dat de onderzoeksrechter, aangezien hij niet bevoegd is ten aanzien van de aldus beschermde personen, aan elke rechtspleging dient te worden onttrokken die
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hen in het geding wil betrekken, ook indien hun naam niet in de akte van burgerlijke partijstelling voorkomt en zelfs indien hun betrokkenheid bij de aangeklaagde feiten nog niet is bewezen;
Dat het middel, dat eigenlijk het tegenovergestelde beweert, ook dienaangaande faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 395
2° KAMER - 8 september 2004

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN INTREKKING - BEGRIP.
2º HERZIENING — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN ARREST DAT
UITSPRAAK DOET OVER DE STRAFVORDERING - RECHTER VOOR WIE DE GROND VAN DE HERZIENING
IS AANHANGIG GEMAAKT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEVOEGDHEID.
1º Voor het Hof van Cassatie bestaat intrekking niet erin dat het één van zijn arresten
hervormt of aanvult, maar dat het dit arrest intrekt alvorens bij wege van een nieuwe
beslissing uitspraak te doen, wanneer uit de processtukken blijkt dat dit arrest uitsluitend
op een verschrijving is gegrond, die niet aan eiser te wijten was en waartegen hij zich niet
heeft kunnen verdedigen1.
2º De burgerlijke partij zal in de zaak worden betrokken voor de rechter die moet beslissen
over de herziening zelf, ongeacht of zij eerder in het geding tot herziening is
tussengekomen; geen enkele wettelijke bepaling beperkt de bevoegdheid van dat
gerecht om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen, zoals de rechter wiens
beslissing werd vernietigd dat had kunnen doen. (Art. 444, vijfde en zesde lid Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0922.F)

I. Beslissing waarvan de intrekking wordt gevraagd:
Bij verzoekschrift ter griffie van het Hof neergelegd op 15 juni 2004 en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt eiser
om intrekking van een arrest dat op 11 februari 2004 door het Hof onder nummer
P.03.0555.F van de algemene rol is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 10 sept. 2002, A.R. P.02.0742.N, nr. 434.
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Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, voor het Hof van Cassatie, de intrekking niet erin bestaat
één van zijn arresten te hervormen of aan te vullen, maar het in te trekken alvorens bij wege van een nieuwe beslissing uitspraak te doen, wanneer uit de processtukken blijkt dat dit arrest uitsluitend op een verschrijving is gegrond, die
niet aan eiser te wijten was en waartegen hij zich niet heeft kunnen verdedigen;
Overwegende dat het Hof door uitspraak te doen over de door eiser ingestelde
vordering tot herziening, bij arrest van 11 februari 2004, het arrest dat op 22 april
1999 door het Hof van Beroep te Luik is gewezen, heeft vernietigd, in zoverre
het, uitspraak doende over de strafvordering, G.D. veroordeelt;
Dat eiser het Hof verzoekt om dat arrest van 11 februari 2004 in te trekken en
vervolgens te bevelen dat zal worden overgegaan tot herziening van het op 22
april 1999 door het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest, in zoverre dit uitspraak doet, niet alleen over de tegen hem ingestelde strafvordering, maar tevens
over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat krachtens artikel 444, zesde en zevende lid van het Wetboek
van Strafvordering, de burgerlijke partij in de zaak zal betrokken worden voor de
rechter die moet beslissen over de herziening zelf, ongeacht of zij eerder in het
geding tot herziening is tussengekomen; dat geen enkele wettelijke bepaling de
bevoegdheid beperkt van dat gerecht om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen zoals de rechter wiens beslissing werd vernietigd dat had kunnen
doen;
Dat het verzoekschrift, in tegenstelling tot wat eiser beweert, geen verschrijving aanvoert en dus niet gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het verzoekschrift;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en F. Kuty, Luik.

Nr. 396
1° KAMER - 9 september 2004

OPENBARE INSTELLING - REGIE DER GEBOUWEN - AANNEMING VAN DIENSTEN IN
NAAM VAN DE STAAT - OVEREENKOMST GESLOTEN DOOR DE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN WANUITVOERING VAN DE OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLGEN.
Het arrest dat oordeelt dat de Belgische Staat de lasten moet dragen betreffende de
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uitvoering van een aannemingsovereenkomst die in naam van de Staat gesloten is, op
grond dat die overeenkomst gesloten is door de Minister van Openbare Werken en deze
de Regie der Gebouwen vertegenwoordigt en beheert, schendt de artt. 2, 3 en 20, §1 van
de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. (Artt. 2, 3 en
20, §1 Wet 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Mobiliteit en Vervoer T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0183.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 20 november 2002 door
het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals ze hier van toepassing zijn,
enerzijds, de werkzaamheden van de Regie uitgevoerd worden ten name en voor
rekening van de Staat of van de instelling van openbaar nut, anderzijds, de Regie
vertegenwoordigd en beheerd wordt door de minister tot wiens bevoegdheid de
openbare werken behoren;
Dat artikel 20, eerste lid van die wet evenwel bepaalt dat de Regie in de rechten, plichten en lasten van de Staat treedt, met name betreffende de onroerende
goederen waarvan de Staat eigenaar is en die zijn opgenomen in de lijst, bedoeld
in artikel 19, 1°, of die voortvloeien uit de ten name van de Staat (bestuur der gebouwen) gesloten aannemingsovereenkomsten van werken, leveringen en diensten voor de bouw, de inrichting en het onderhoud van de onroerende goederen
die zijn opgenomen in de lijst, bedoeld in artikel 19, 1° en 2°;
Overwegende bijgevolg dat het arrest dat oordeelt dat eiser de lasten moet dragen betreffende de wanuitvoering van de overeenkomst die met architect B. gesloten is betreffende het Rijkspsychiatrisch ziekenhuis te Bergen, dat wel degelijk is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 19 van de voornoemde wet van 1
april 1971, op grond dat die overeenkomst gesloten is door de Minister van
Openbare Werken en dat laatstgenoemde de Regie der Gebouwen vertegenwoordigt en beheert, de in het onderdeel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt om aan de verweerders 60.752 euro te betalen vermeerderd met de compensatoire en moratoire
interest, en uitspraak doet over de appèlkosten betreffende die partij;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
9 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 397
1° KAMER - 9 september 2004

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN
BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT ONDERHOUDSUITKERING - BEGRIP.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT ONDERHOUDSUITKERING - BEGRIP.
3º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN
BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT ONDERHOUDSUITKERING - VASTSTELLING - BEHOEFTE - BEGRIP.
4º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT ONDERHOUDSUITKERING - VASTSTELLING - BEHOEFTE - BEGRIP.
1º en 2° De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W. wordt
toegekend, is een wijze om de verplichting tot bijstand die krachtens art. 213 B.W. aan
elk van de echtgenoten wordt opgelegd, na te komen1.
3º en 4° Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W.
wordt toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de
inkomsten van elk der echtgenoten; het begrip behoefte is betrekkelijk en de uitkering
moet worden geraamd, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten tijdens
het gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot
in staat is de levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding
was geweest2. (Artt. 208 en 213 B.W.)
(L. T. D.)

1 Zie Cass., 26 april 2004, A.R. nr. C.02.0606.F, nr. 219.
2 Zie in dezelfde zin i.v.m. de onderhoudsuitkering die op grond van welbepaalde feiten toegekend
wordt na de scheiding van tafel en bed, Cass., 30 jan. 1998, A.R. C.96.0383.F, nr. 54.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0397.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 11 maart 2003 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de uitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend, een wijze is om de verplichting tot bijstand die krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan elk van de echtgenoten wordt opgelegd, na te komen;
Overwegende dat het bedrag van die uitkering vastgesteld moet worden met
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten;
Overwegende dat het begrip behoefte betrekkelijk is en dat de uitkering geraamd moet worden, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten tijdens het gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest;
Overwegende dat het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 398
1° KAMER - 9 september 2004

1º RECHT VAN VERDEDIGING — ALLERLEI - ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER AFZETTING - ADVIES VAN DE MEDISCHE RAAD AAN DE BEHEERDER - GENEESHEER WERD
VOORDIEN NIET GEHOORD - ADVIES - GELDIGHEID - GEVOLGEN.
2º ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING - ADVIES VAN DE MEDISCHE RAAD
AAN DE BEHEERDER - GENEESHEER WERD VOORDIEN NIET GEHOORD - ADVIES - GELDIGHEID -
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GEVOLGEN.
1º en 2° Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat de medische raad de
ziekenhuisgeneesheer moet horen of hem de gelegenheid moet bieden om gehoord te
worden, teneinde rechtsgeldig het in art. 125 Ziekenhuiswet bedoelde advies te
verstrekken; uit de omstandigheid dat de medische raad die geneesheer niet heeft
gehoord of dat hem niet is gemeld dat de medische raad om advies werd gevraagd, kan
niet worden afgeleid dat zijn recht van verdediging miskend is. (Artt. 125, eerste lid, 7°,
127 en 128 Ziekenhuiswet; Art. 32, §2, 7° K.B. nr. 87 van 10 aug. 1987)
(B. T. CLINIQUE & MATERNITE SAINTE-ELISABETH vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0410.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 16 september 2002 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat uit geen enkele van de in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen volgt dat de medische raad de ziekenhuisgeneesheer moet horen of
hem de gelegenheid moet bieden om gehoord te worden, teneinde rechtsgeldig
het in artikel 125 van de bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen bedoelde advies te verstrekken;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de medische raad die geneesheer
niet heeft gehoord of dat hem niet is gemeld dat het ziekenhuis een advies aan de
medische raad had gevraagd, niet kan worden afgeleid dat zijn recht van verdediging miskend is;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Heenen.
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Nr. 399
1° KAMER - 9 september 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - BEGINSEL VAN DE
NIET-TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE WETTEN.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - BEGINSEL VAN
DE NIET-TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE WETTEN - WET VAN OPENBARE ORDE.
3º OPENBARE ORDE - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL VAN DE NIET-TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE WETTEN - WET VAN OPENBARE
ORDE.
1º In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren of waarvan de
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten1. (Art. 2 B.W.)
2º en 3° In de regel vallen toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn
geworden, niet onder de nieuwe wet, ook al is deze van openbare orde.
(WAALS GEWEST T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0492.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 20 mei 2003 door het Hof
van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Overwegende dat een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren of waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
1 Zie Cass., 28 feb. 2003, A.R. nr. C.00.0603.N, nr. 141.
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Dat, eveneens in de regel, toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn geworden, niet onder de nieuwe wet vallen, ook al is deze van openbare orde;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de schade (van verweerder) die ontstaan is door een de bestemmingswijziging naar parkzone van een goed dat oorspronkelijk bestemd was voor de bouw van sociale woningen, in het definitief arrest van 9 februari 1998 omschreven werd als 'vaststaand, actueel en objectief
bepaalbaar" en oordeelt dat de rechten van verweerder onder vigeur van de vroegere wet onherroepelijk zijn vastgesteld, met dien verstande dat enkel het bedrag
van de nog aan verweerder verschuldigde vergoeding hoefde te worden vastgesteld;
Overwegende dat het arrest, door aldus te oordelen dat de schade bewezen is,
ook al moest het bedrag ervan nog worden vastgelegd, al zijn rechtsgevolgen
heeft doen ontstaan onder vigeur van de vroegere wet, en geen verdere rechtsgevolgen heeft onder vigeur van de nieuwe wet, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 400
1° KAMER - 9 september 2004

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN EEN VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTELMAATREGEL AARD.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN EEN VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTELMAATREGEL AARD - GEVOLG - VERJARINGSTERMIJN.
1º De herstelmaatregel inzake stedenbouw die weliswaar tot de strafvordering behoort en
wordt opgelegd, hetzij door de strafrechter bij de uitspraak over de strafvordering of in
een latere afzonderlijke beslissing, hetzij door de burgerlijke rechter, heeft niettemin een
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burgerlijk karakter daar hij in werkelijkheid een bijzondere vorm van teruggave beoogt1 2.
(Artt. 149, 150 en 151 Decr. Vl. R. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening)
2º De herstelmaatregel inzake stedenbouw, die als bijkomende sanctie wordt opgelegd
maar niettemin een burgerlijk karakter heeft, maakt geen straf uit in de zin van het
Strafwetboek en is bijgevolg niet onderworpen aan de verjaringstermijnen door dit
wetboek vastgesteld voor de erin bepaalde straffen3. (Artt. 149, 150 en 151 Decr. Vl. R.
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)
(V. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0393.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in werkelijkheid kritiek uitoefent op de motivering van de eerste rechter die door de appèlrechters niet is overgenomen;
Dat het onderdeel mitsdien niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters niet oordelen dat de eerste rechter terecht
vaststelde dat er ambtshalve geen gronden van verjaring werden opgemerkt;
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de in het middel weergegeven redenen
het verweer van eisers beantwoorden en hun beslissing met redenen omkleden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1 Uit de gehele context van de zaak blijkt duidelijk dat het Hof bedoeld heeft dat de herstelvordering
tot de strafvordering behoort maar een burgerlijk karakter heeft, zodat de herstelmaatregel als
inwilliging van de herstelvordering mutatis mutandis hetzelfde karakter heeft.
2 Zie conclusie van adv.-gen. DE SWAEF bij Cass., 24 februari 2004, A.R. P.03.1143.N, nr. 96.
3 Ibid.
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2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 92 van het Strafwetboek bepaalt dat correctionele
straffen verjaren door verloop van vijf jaren te rekenen van de dagtekening van
het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of te rekenen van dag
waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan worden bestreden bij
wege van hoger beroep, terwijl dit artikel voorziet in een verjaringstermijn van
tien jaren als de uitgesproken correctionele straf drie jaar te boven gaat;
Overwegende dat de herstelmaatregel inzake stedenbouw weliswaar tot de
strafvordering behoort en wordt opgelegd hetzij door de strafrechter bij de uitspraak over de strafvordering of in een latere afzonderlijke beslissing, hetzij door
de burgerlijke rechter, maar niettemin een burgerrechtelijk karakter heeft daar hij
in werkelijkheid een bijzondere vorm van teruggave beoogt;
Dat de herstelmaatregel die als bijkomende sanctie is opgelegd, geen straf uitmaakt in de zin van het Strafwetboek;
Overwegende dat deze herstelmaatregel niet is onderworpen aan de verjaringstermijnen door dit wetboek vastgesteld voor de erin bepaalde straffen;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de herstelmaatregel inzake stedenbouw
verjaart zoals de eigenlijke straf, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
9 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 401
1° KAMER - 10 september 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BESLAG
INZAKE NAMAAK - BESCHIKKING - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - INTREKKING - RISICO TOEPASSELIJKHEID.
2º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHIKKING - VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING - INTREKKING - RISICO - TOEPASSELIJKHEID.
1º en 2° De bepaling krachtens welke degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een
vonnis, waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op
eigen risico vindt geen toepassing op de tenuitvoerlegging van een beslissing die werd
ingetrokken op grond van de bepaling die de beslagene, in geval van veranderde
omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij
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toelating tot beslag inzake namaak wordt verleend, te vragen 1. (Artt. 1398, tweede lid en
1419, tweede lid Ger.W.)
(LUCIDE N.V. T. MASSIVE N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0136.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1398, tweede lid en 1419, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat het door verweerster in uitvoering van de beschikkingen van de beslagrechter van 20 en 23 januari 1998 gelegde beslag niet onrechtmatig is
geworden ten gevolge van de gedeeltelijke intrekking van deze beschikkingen. Het acht
artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing op de uitvoering van bedoelde beschikkingen omdat zij niet gewijzigd of vernietigd werden ingevolge
een tegen deze beschikkingen ingesteld rechtsmiddel (derdenverzet of eventueel hoger beroep tegen de beschikking op derdenverzet) maar wel gedeeltelijk ingetrokken werden
omwille van de gewijzigde omstandigheden en zulke intrekking niet retroactief werkt (arrest p. 7). Het arrest overweegt daarbij dat de door artikel 1419, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde procedure van wijziging of intrekking voor toegestaan bewarend beslag niet kan beschouwd worden als een "soort van derdenverzet" tegen de beschikkingen van 20 januari en 23 januari 1998 "nu door deze procedure niet de in deze beschikkingen gegeven toelating tot bewarend beslag ter discussie staat, doch enkel de ingeroepen gewijzigde omstandigheden die een 'herziening' van de beschikkingen moeten
wettigen". De omstandigheid dat de bodemrechter de auteursrechtelijke aanspraak van
(verweerster) niet ingewilligd heeft, heeft - volgens het arrest (p. 7, alinea 3) - "niet ipso
facto tot gevolg dat het bewarend beslag (inzake namaak) als onrechtmatig moet worden
bestempeld: artikel 1398, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek vindt ook in zulke situatie
geen toepassing" (arrest p. 7, alinea 3).
Grieven
De beslissing op dit punt en de bovengeciteerde overwegingen houden schending in
van beide in het middel ingeroepen wetsbepalingen. Krachtens artikel 1398, tweede lid
1 Zie Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0182.N, nr. 189 en R.W. 1995-1996, 184, met noot K. BROECKX,
Risicoaansprakelijkheid bij voorlopige tenuitvoerlegging, 186; E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag”,
A.P.R., Story Scientia, 2001, p. 157-160, nrs. 252-253 en p. 162-164, nrs. 256-259; A. VAN OEVELEN
en D. LINDEMANS, “Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslissing van de
bodemrechter”, T.P.R. 1985, p. 1079-1080, nr. 39; zie ook de conclusie van advocaat-generaal
E. KRINGS vóór Benelux-Gerechtshof 14 april 1983, R.W. 1983-1984, 223-229.
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van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de tenuitvoerlegging van een voorlopig uitvoerbaar vonnis "alleen op risico van de partij die daartoe last geeft (...)".
In zijn arrest van 7 april 1995 (A.C. 1995, 383, nr. 189) heeft het Hof van Cassatie uit
deze regel afgeleid dat de partij die dergelijk vonnis doet uitvoeren, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij ingevolge de
hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te vergoeden die
door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw of
fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is vereist.
In voorliggend geval werden, volgens de vaststellingen van het arrest (p. 6 en 7), de beschikkingen die het beslag inzake namaak toelieten, door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bij vonnis van 4 juni 1998 gedeeltelijk ingetrokken
(nl. wat betreft het eigenlijke "beslag" in tegenstelling tot de "beschrijving") omwille van
de beslissing van de bodemrechter (vonnis van 16 april 1998) waarbij geoordeeld werd
dat de verweerster op de betreffende spot ref. nr. 4865 geen auteursrecht kon laten gelden.
Gezien deze onbetwistbare en onbetwiste intrekking, vernietiging of hervorming van de
beschikkingen die door verweerster "op eigen risico" waren uitgevoerd, diende het arrest,
conform artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek zoals uitgelegd door het
Hof van Cassatie in bovenvermeld arrest, te besluiten tot de objectieve of foutloze aansprakelijkheid van verweerster (zie K. BROECKX, “Risicoaansprakelijkheid bij de voorlopige
tenuitvoerlegging”, noot onder Cass. 7 april 1995, R.W. 1995-96, (186) 187). Door te oordelen dat in de gegeven omstandigheden geen toepassing kan gemaakt worden van artikel
1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek en er derhalve diende te worden nagegaan
of verweerster gehandeld had "zoals een normaal, redelijk en voorzichtig persoon" geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou "gehandeld hebben", heeft het arrest bedoeld artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.
De door het hof van beroep ingeroepen reden tot afwijzing van de foutloze aansprakelijkheid ex artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek rechtvaardigt de beslissing niet naar recht. Het arrest steunt de afwijzing op de enkele reden dat de betrokken beschikkingen niet gewijzigd of vernietigd waren ingevolge een tegen deze beschikkingen
ingesteld rechtsmiddel (derdenverzet of hoger beroep tegen de beschikking op derdenverzet) doch ingevolge een vordering ex artikel 1419, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk "de beslagene (...) in geval van veranderde omstandigheden, de
wijziging of de intrekking van de beschikking (waarbij toelating tot bewarend beslag werd
verleend) kan vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de beslagrechter".
De ingeroepen omstandigheid die in casu tot de intrekking van de beschikkingen leidde
was, volgens de vaststelling van het bestreden arrest, het feit dat "de bodemrechter de auteursrechtelijke aanspraak van (verweerster) niet ingewilligd heeft", m.a.w. werd door de
bodemrechter geoordeeld dat er geen wettige grondslag - ten onrechte ingeroepen auteursrechtelijke bescherming - bestond voor de toelating om over te gaan tot beslag.
Er is geen reden om deze situatie anders te beoordelen dan indien hetzelfde gebrek aan
rechtsgrond zou zijn ingeroepen in het kader van een eigenlijk derdenverzet (binnen de
wettelijke termijn). Het betreft overigens, in strijd met wat het arrest zegt, wel degelijk
een "soort van derdenverzet buiten de termijn" (zie E. DIRIX - K. BROECKX, Beslag, 1992, p.
228, nr. 409). Bepalend voor de beoordeling is, hoe dan ook, hetgeen nagestreefd en bekomen werd, nl. de intrekking van de eigenlijke beslagmaatregel wegens het ontbreken
van rechtsgrond. Verweerster heeft "op eigen risico" gehandeld, "risico" dat des te groter
was en waarvan zij zich bewust diende te zijn nu zij uitvoering gaf aan de gevraagde en
bekomen bijzonder ernstige maatregel van een "beslag" in de zin van artikel 1481, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek zonder zich derhalve te beperken tot de eveneens gevraagde en bekomen maartregel van beschrijving van de beweerde namakingen (art. 1481,
lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek). Nu de eerstgenoemde maatregel van "beslag" werd
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ingetrokken door de beslagrechter te Antwerpen (beschikking van 4 juni 1998) wegens
het gebrek aan rechtsgrond, in casu het gebrek aan auteursrechtelijke bescherming van de
betrokken producten, zoals vastgesteld door de bodemrechter (vonnis van 16 april 1998
van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen), werd door de eisers
terecht de stelling verdedigd (syntheseconclusie in beroep, p. 5-7) dat verweerster, conform (de) rechtspraak (van het Hof) (Cass. 7 april 1995), de schade diende te vergoeden
die was ontstaan door de enkele tenuitvoerlegging van de - bij gebrek aan rechtsgrond ingetrokken - beschikkingen die het eigenlijk "beslag" toelieten, zonder dat daartoe enige
kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
was vereist. Door te weigeren die regel die volgt uit artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek toe te passen, heeft het arrest om de bovenvermelde redenen deze
wetsbepaling geschonden. In zover het arrest oordeelt dat een intrekking van de litigieuze
beschikkingen ten gevolge van een procedure ex artikel 1419, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek niet zou kunnen leiden tot een eenzelfde objectieve aansprakelijkheid "nu
door deze procedure niet de in deze beschikkingen gegeven toelating tot bewarend beslag
ter discussie staat, doch enkel de ingeroepen gewijzigde omstandigheden die een 'herziening' van de beschikkingen moeten wettigen" wordt het toepassinggebied van artikel
1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek op onwettige wijze beperkt, derhalve geschonden, en worden eveneens de draagwijdte en de rechtsgevolgen van artikel 1419,
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek op onjuiste wijze beoordeeld, derhalve geschonden. Er is geen aanvaardbare reden om de intrekking (van de litigieuze beslagmaatregelen) wegens door de bodemrechter vastgesteld ontbreken van rechtsgrond, uit te sluiten uit
het toepassingsgebied van artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek om de
loutere reden dat bedoelde intrekking bekomen werd op grond van artikel 1419, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek en niet in het kader van een eigenlijk derdenverzet binnen de wettelijke termijn.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1398, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement;
Overwegende dat die wetsbepaling geen toepassing vindt op de tenuitvoerlegging van een beslissing die werd ingetrokken op grond van artikel 1419, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat de beslagene, in geval van veranderde omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij
toelating tot beslag inzake namaak wordt verleend te vragen;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 402
1° KAMER - 10 september 2004

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANVRAAG TOT HEROPENING
VAN HET DEBAT - VERZOEKSCHRIFT - VEREISTEN.
De wet vereist dat de inhoud van het verzoekschrift tot heropening van het debat en de
samen ermee neergelegde stukken de rechter de mogelijkheid bieden de invloed van het
nieuw stuk of feit op het geschil te beoordelen, meer bepaald of deze van overwegend
belang zijn, maar niet dat de vermelde gegevens zouden geïnventariseerd worden, dat
uitdrukkelijk zou worden gesteld dat ze van overwegend belang zouden zijn en dat
daarover geen uitgebreid commentaar zou worden gegeven1. (Artt. 772 en 773 Ger.W.)
(R. T. K.)

ARREST

(A.R. C.04.0154.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
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
- de artikelen 772, 773 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep wijst eisers verzoek tot heropening der debatten af en verklaart verweersters hoger beroep gedeeltelijk gegrond o.m. op grond:
"2.
(...) dat partijen ter terechtzittingen van 1 april 2003 en, na herneming, op 10 juni 2003
werden gehoord en de zaak in beraad werd genomen voor uitspraak van het arrest op 9
september 2003;
dat de vader op 11 augustus 2003 een verzoekschrift tot heropening der debatten heeft
neergelegd;
dat dit overeenkomstig artikel 773 van het Gerechtelijk Wetboek op 12 augustus aan de
moeder en haar raadslieden ter kennis werd gebracht;
dat de moeder op 20 augustus 2003 besluiten heeft neergelegd samen met 4 stukken,
1 Zie Cass., 12 juni 1980, A.C. 1979-1980, nr. 640.
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waarin zij de onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van het verzoek opwerpt;
dat de vader op 5 september 2003 nog een 'aanvullende nota bij verzoek heropening der
debatten' neerlegde;
(...) dat het verzoek tot heropening der debatten moet worden verworpen;
dat er immers in het verzoekschrift melding wordt gemaakt van nieuwe gegevens, die
echter niet door bijgevoegde stukken werden gestaafd en ook niet geïnventariseerd werden, terwijl evenmin werd gesteld dat deze stukken van overwegend belang zijn, zodat het
Hof niet kan nagaan of er wel degelijk nieuwe stukken en/of gegevens zijn die het verzoek zouden kunnen verantwoorden;
dat er bovendien uitgebreid over die gegevens uitleg en commentaar wordt gegeven terwijl het artikel 773 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat het nieuw stuk
of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting;
dat bij gebreke aan correcte toepassing van de regels betreffende het verzoek tot heropening der debatten, het verzoek niet kan ingewilligd worden".
Grieven
1.1 a. Naar luid van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek kan een verschijnende
partij die gedurende het beraad een "nieuw stuk of feit van overwegend belang" ontdekt,
zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening van de debatten vragen.
Volgens artikel 773 van hetzelfde wetboek wordt de aanvraag in handen van de rechter
gedaan door middel van een verzoekschrift, waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig
wordt aangegeven zonder nadere toelichting, en doet de rechter uitspraak op stukken.
Deze wetsbepalingen schrijven geenszins voor dat de in bedoeld verzoek vermelde
nieuwe gegevens worden "gestaafd door stukken", noch dat ze "geïnventariseerd" worden,
noch dat een verzoek om heropening van de debatten waarin "over die gegevens uitgebreid uitleg en commentaar wordt gegeven" niet kan worden ingewilligd omdat artikel
773 niet correct wordt toegepast.
De termen "zonder nadere toelichting" in voormeld artikel 773 betekenen enkel dat het
volstaat dat de verzoeker voldoende nauwkeurig het door hem ingeroepen nieuw stuk of
feit en het overwegend belang ervan voor de oplossing van het geschil omschrijft.
b. Bovendien vermeldt de door eiser op 5 september 2003 neergelegde "aanvullende
nota bij verzoek heropening der debatten" een "inventaris" van stukken, bevattende:
1. Vonnis van de Familierechtbank dd. 15.04.2003;
2. Vonnis van de Arrondissementsrechtbank dd. 18 juni 2003;
3. Cassatiearrest van 30 juni 2003.
1.2 Eiser voerde in zijn verzoekschrift tot heropening van de debatten o.m. aan wat
volgt:
"1. Op de zitting van 10 juni werden door (verweerster) verscheidene stukken naar voor
gebracht aangaande de procedures welke hangende zijn in Israël.
Het laatste arrest van de Arrondissementsrechtbank te Jeruzalem, uitgesproken op 18
juni 2003, werd echter nog niet voorgebracht.
(Eiser) is nu in het bezit van dit 25 bladzijden tellende arrest.
In dit arrest, wordt het vonnis uitgesproken op 15 april 2003 van de Familierechtbank te
Jeruzalem, integraal bevestigd.
Tevens wordt benadrukt dat (verweerster) er alles aan doet om de procedure onnodig te
rekken en dat zij zich nooit houdt aan de uitspraken gedaan door de rechtbank.
In dit arrest wordt net zoals in het vonnis dd. 15.04.2003 duidelijk gesteld dat de twee
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minderjarige kinderen van partijen, L. en C., door (verweerster) tegen alle rechterlijke uitspraken in, werden "ontvoerd" naar Israël.
Tevens dient vastgesteld te worden dat door de maatschappelijke assistenten die de kinderen spraken kort na hun aankomst in Israël enkel kon vastgesteld worden dat de kinderen een goede band hadden met hun vader en alleszins geen angst voor hem vertoonden.
Het arrest bevestig(t) dan ook de stelling van de Voorzitter van de Familierechtbank te
Jeruzalem die tot het besluit kwam dat de zogenaamde angst van de kinderen tegenover
hun vader, hen ingelepeld werd door de moeder. Er dient tevens in gedachten gehouden te
worden dat de moeder steeds ervoor heeft gezorgd dat de kinderen niet persoonlijk door
de rechtbank gehoord konden worden. De waarde van de psychiatrische verslagen die
worden voorgebracht door (verweerster) is dan ook twijfelachtig.
Er wordt verder dan ook besloten dat de plaats van de meisjes in België is en dat (verweerster) er zorg dient voor te dragen dat de kinderen effectief kunnen terugkeren naar
België, indien zij hieraan geen gevolg geeft zal de politie helpen in het uitvoeren van deze
beschikking, tevens worden alle uitreisbevelen opgeheven.
Tegen dit arrest van 18 juni 2003 van de Arrondissementsrechtbank te Jeruzalem werd
door (verweerster) eveneens cassatieberoep aangetekend.
Op 30 juni 2003 deed het Hof van Cassatie te Jeruzalem uitspraak en wees het beroep
van (verweerster) af, onder andere daar het beroep als het zoveelste vertragingsmaneuver
van de zijde van (verweerster) werd aanzien.
(Eiser) is dus intussen in het bezit van zowel het arrest dd. 18.06.2003 van de Arrondissementsrechtbank te Jeruzalem als van het Cassatiearrest dd. 30.06.2003, welke beide
werden uitgesproken na de laatste zitting van het hof van beroep op 10 juni 2003.
Daar deze beslissingen aangaande de kinderen, de procedure in Israël beëindigen, en
door het verwerpen van het cassatieberoep, het vonnis van de Familierechtbank te Jeruzalem dd. 15.04.2003 en het arrest van de Arrondissementsrechtbank dd. 18.06.2003 definitief zij(n) geworden, is de eindbeslissing in Israël gevallen dat de minderjarige kinderen
naar België dienen terug te keren.
Het is dan ook noodzakelijk dat het hof van beroep kennis neemt van deze recente procedure stukken.
2. Na de zitting van 10 juni 2003 richtte Mr. H.C., één van de twee raadslieden van
(verweerster) een verzoek aan advocaat-generaal M., om diens advies, dat hij op het einde
van de zitting mondeling had gegeven, eveneens schriftelijk mee te delen.
(...)
De heer M. ging in op dit verzoek, maar deelde dit advies niet mee noch aan verzoeker,
noch aan diens raadsman.
Uiteindelijk wend(d)e (verweerster) dit stuk aan in de procedure (in) Israël, om alzo te
verhinderen dat de kinderen naar België zouden dienen terug te keren. Op deze manier is
(eiser) in kennis gesteld van het bestaan van een schriftelijk advies, zonder hierop echter
gepast te kunnen reageren, daar het stuk hem niet vooraf was meegedeeld.
Verder werd een brief uitgaande van toenmalig minister van Justitie, de heer M.V., aan
zijn ambtsgenoot in Israël, T.L. voorgelegd.
In deze brief stelde de heer V. dat hij een alarmerend rapport zou hebben gekregen over
de situatie van de kinderen wanneer deze zouden verplicht worden naar hun vader terug te
keren, hij verzoekt verder op basis van deze eenzijdige inlichtingen en zonder verder onderzoek dat de kinderen niet zouden teruggezonden worden naar België.
Hieruit blijkt dat tijdens het beraad een aantal activiteiten werden ontwikkeld, vooruitlopend op de beslissing van het hof.
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In de gegeven omstandigheden, in het licht van deze bijkomende stukken, is een heropening van de debatten noodzakelijk".
Uit voormelde bewoordingen volgt dat eiser in zijn verzoek wel degelijk, in strijd met
de vaststelling in het aangevochten arrest, het "overwegend belang" van de door hem ingeroepen nieuwe stukken en feiten voor de oplossing van het geschil tussen partijen, op
omstandige en nauwkeurige wijze heeft omschreven. Door het tegendeel te beslissen, m.n.
dat niet "werd gesteld dat deze stukken van overwegend belang zijn", geeft het hof dan
ook aan eisers verzoekschrift een uitlegging die onverenigbaar is met zijn bewoordingen
en schendt het bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek).
1. Door eisers verzoek om heropening van het debat niet in te willigen "bij gebreke aan
correcte toepassing van de regels betreffende het verzoek tot heropening der debatten",
meer bepaald wegens het niet staven "door bijgevoegde stukken" die "ook niet geïnventariseerd werden" - en zonder acht te slaan op de inventaris gevoegd bij eisers aanvullende
nota dd. 5 september 2003 - en omdat "uitgebreid over die gegevens uitleg en commentaar
wordt gegeven", verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht (schending van de
artikelen 772, 773 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Bovendien schendt het arrest de bewijskracht van eisers verzoekschrift door te overwegen dat daarin niet "werd gesteld dat deze stukken van overwegend belang zijn"
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, indien
een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, zij, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening
van het debat kan vragen;
Dat, krachtens artikel 773 van dit wetboek, de aanvraag in handen van de rechter wordt gedaan door middel van een verzoekschrift, waarin het nieuwe stuk of
feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting, en dat, na vervulling van de formaliteiten van dit artikel, de rechter uitspraak doet op stukken;
Overwegende dat deze wetsbepalingen weliswaar vereisen dat de inhoud van
het verzoekschrift en de samen met dat verzoekschrift neergelegde stukken de
rechter de mogelijkheid bieden de invloed van het nieuwe stuk of feit op het geschil te beoordelen, meer bepaald of deze van overwegend belang zijn, maar niet
vereisen, zoals het bestreden arrest het doet, dat de vermelde gegevens geïnventariseerd zouden worden, dat uitdrukkelijk zou worden gesteld dat de gegevens
van overwegend belang zouden zijn en dat er geen uitgebreid commentaar over
die gegevens zou worden gegeven;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiser op 11 augustus 2003
een verzoekschrift tot heropening van het debat heeft neergelegd;
Dat de appèlrechters het verzoek tot heropening van het debat verwerpen omdat "er immers in het verzoekschrift melding wordt gemaakt van nieuwe gegevens, die echter niet door bijgevoegde stukken werden gestaafd en ook niet geïnventariseerd werden, terwijl evenmin werd gesteld dat deze stukken van overwegend belang zijn, zodat het Hof niet kan nagaan of er wel degelijk nieuwe stukken en/of gegevens zijn die het verzoek zouden kunnen verantwoorden" en "er
bovendien uitgebreid over die gegevens uitleg en commentaar wordt gegeven
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terwijl artikel 773 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat het
nieuw stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting";
Dat de appèlrechters, door op die gronden te oordelen "dat bij gebreke aan correcte toepassing van de regels betreffende het verzoek tot heropening der debatten, het verzoek niet kan ingewilligd worden", de artikelen 772 en 773 van het
Gerechtelijk Wetboek schenden;
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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Wouters.

Nr. 403
3° KAMER - 13 september 2004

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN FEITELIJKE SCHEIDING VAN MEER DAN TWEE JAAR - ONGELIJK VAN BEIDE ECHTGENOTEN VERWERENDE ECHTGENOOT - WIL OM GESCHEIDEN TE BLIJVEN WONEN.
De wil van de verwerende echtgenoot in de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van
meer dan twee jaar, om gescheiden te blijven leven, is niet noodzakelijkerwijs een fout of
tekortkoming, aangezien die wil m.n. zijn oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van
de eisende echtgenoot of in diens weigering, zonder gewettigde reden, om het
samenleven te hervatten1. (Art. 306 B.W.)
1 Zie Cass., 13 dec. 1990, A.R. 8855, nr. 198. Dit arrest is gewezen op een grotendeels eensluidende
conclusie van het O.M. Enerzijds oordeelde het O.M. dat het eerste onderdeel van het tweede middel
gegrond was, maar besliste het dat de volgende precieze regel hierop van toepassing was: de
omstandigheid dat de eisende echtgenoot in de echtscheiding niet het bewijs levert dat de feitelijke
scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot, sluit weliswaar niet
uit dat de echtscheiding kan worden uitgesproken tegen beide echtgenoten maar de wil van de
verwerende echtgenoot in de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, om
gescheiden te blijven leven, is niet noodzakelijkerwijs een fout en een tekortkoming, omdat die wil
eventueel zijn oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van de eisende echtgenoot in de
echtscheiding of in diens weigering, zonder gewettigde reden, om het samenleven te hervatten (art.
306 B.W.). Anderzijds was het O.M. de mening toegedaan dat eiseres in cassatie veroordeeld moest
worden in een gedeelte van de kosten van het cassatiegeding en dat de overige kosten aangehouden
moesten worden tot de bodemrechter hierover uitspraak had gedaan.
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(C. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0005.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 17 september 2002 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 6 juli 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel:
1.1. Het eerste en het tweede onderdeel samen:
Overwegende dat het arrest de vordering tot echtscheiding van eiseres afwijst,
op grond dat de feiten van 29 juli 1997 waarop zij die vordering grondt, zijn gepleegd door een man "die kennelijk in staat van dronkenschap verkeerde, (...) en
niet bij zijn volle verstand leek te zijn", en dat die feiten "zich slechts één keer
hebben voorgedaan, naar aanleiding van het plotse vertrek van de enige zoon, die
aanvaard had bij zijn vader te gaan wonen, in een klimaat van spanning dat het
gevolg was van een moeilijk doorstane scheiding, welke spanning daarenboven
nog toenam door de aanwezigheid van (eiseres) ter plekke, terwijl (...) zij reeds
vele maanden van (verweerder) gescheiden leefde";
Overwegende dat het hof van beroep, uit het geheel van die omstandigheden,
en niet uit elke omstandigheid afzonderlijk, op grond van een feitelijke beoordeling afgeleid heeft dat de gebeurtenissen van 29 juli 1997, die zich hebben voorgedaan in de aldus door dat hof omschreven context, niet konden worden aangemerkt als een grove belediging ten aanzien van eiseres;
Dat beide onderdelen feitelijke grondslag missen;
1.2. Derde onderdeel:
Overwegende dat het arrest, tegenover de in dat onderdeel weergegeven conclusie, antwoordt dat de feiten zich slechts één keer hebben voorgedaan, naar
aanleiding van het plotse vertrek van de enige zoon, die aanvaard had bij zijn vader te gaan wonen, in een klimaat van spanning dat het gevolg was van een
moeilijk doorstane scheiding, welke spanning daarenboven nog toenam door de
aanwezigheid van (eiseres) ter plekke";
Overwegende dat het arrest, door die overwegingen, de conclusie beantwoordt
en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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1.3. Vierde onderdeel:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "hoewel het strafdossier aantoont dat
veel personen zich die avond vernederd moeten hebben gevoeld door de ongehoorde manier waarop (verweerder) zich jegens hen gedroeg, het ernstig moet
worden betwijfeld dat dit voorval (eiseres) beledigd kan hebben, aangezien zij op
het ogenblik van de feiten reeds vele maanden (van verweerder) gescheiden leefde";
Overwegende dat het arrest, door die overwegingen, antwoordt op de in dat
onderdeel weergegeven conclusie van eiseres;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel:
2.1. Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, voor de
toepassing van de artikelen 299, 300 en 301, de echtgenoot die de echtscheiding
verkrijgt op grond van de feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, geacht
wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, maar dat
de rechtbank er anders over kan beslissen indien de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot;
Overwegende dat, wanneer de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot de feitelijke scheiding hebben veroorzaakt of deze meer dan twee jaar in
stand hebben gehouden, die scheiding in de zin van voormeld artikel 306 tevens
te wijten kan zijn aan de fouten en tekortkomingen van die andere echtgenoot, in
beide gevallen geacht moet worden tegen elke echtgenoot uitgesproken te zijn
met dien verstande dat het in artikel 306 bepaalde vermoeden van toepassing
blijft op de eisende echtgenoot;
Dat de wil van de verwerende echtgenoot om gescheiden te blijven leven
evenwel niet noodzakelijkerwijs een fout of tekortkoming is, aangezien die wil
met name zijn oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van de eisende echtgenoot of in diens weigering, zonder gewettigde reden, om het samenleven te hervatten;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben geoordeeld dat "hoewel het
wel degelijk (eiseres) is die de echtelijke woning daadwerkelijk heeft verlaten,
(verweerder) niet heeft aangetoond en nog steeds niet aantoont dat dit vertrek
foutief was, (...) (dat verweerder) moeilijk om het feit heen kan dat hijzelf de wil
heeft geuit het samenleven niet te hervatten" en dat verweerder, wat de feiten betreft die zich op 29 juli 1997 hebben voorgedaan, zich op een "ongehoorde manier" heeft gedragen, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de instandhouding
van de scheiding tevens te wijten was aan de fouten en tekortkomingen van eiseres, alleen op grond dat zij "volhard heeft in haar wil om te scheiden door twee
echtscheidingsprocedures in te stellen, waarin zij haar gelijk niet heeft gehaald,
(dat) zij nooit heeft voorgesteld opnieuw met (verweerder) te gaan samenwonen
en hem nooit heeft aangemaand het samenleven te hervatten";
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 403 - 13.9.04

HOF VAN CASSATIE

1357

3. Overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de instandhouding van
de scheiding tevens te wijten is aan eiseres en dat de echtscheiding ook tegen eiseres wordt uitgesproken, en in zoverre het 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
13 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 404
3° KAMER - 13 september 2004

1º AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS.
2º DADING - AFSTAND - INTERPRETATIE.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AFSTAND.
1º, 2° en 3° De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen
betrekking op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt
alleen de geschillen die daarin begrepen zijn; de afstand van een recht wordt niet
vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie
vatbaar zijn1. (Artt. 2048 en 2049 B.W.; Algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een
recht niet kan worden vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een
andere interpretatie vatbaar zijn)
(FORTIS A.G. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0540.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 28 mei 2003 in hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau.
1 Zie Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0528.F, nr. 719; zie ook Cass., 10 nov. 1972, A.C. 1973, 248.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 7 juli 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de derde
kamer verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2048 van het Burgerlijk Wetboek, dadingen beperkt blijven tot hun voorwerp: wordt daarbij afstand gedaan van alle
rechten, vorderingen en eisen, dan geldt zulks alleen voor hetgeen betrekking
heeft op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven;
Dat, overeenkomstig artikel 2049 van dat wetboek, de dadingen slechts de geschillen regelen die daarin zijn begrepen, hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen hebben uitgedrukt, hetzij die bedoeling als
een noodzakelijk gevolg wordt afgeleid van hetgeen is uitgedrukt;
Dat de afstand van een recht niet wordt vermoed en alleen kan worden afgeleid
uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn;
Overwegende dat, enerzijds, het bestreden vonnis vaststelt dat de dadingsovereenkomst die partijen hadden gesloten ten gevolge van een wegverkeersongeval
waarvan verweerder het slachtoffer is, "het gevolg is van de wettelijke verplichting van [eiseres] tot vergoeding" van verweerder;
Dat, anderzijds, het vonnis niet vaststelt dat de bedingen zelf van die overeenkomst enige andere afstand van het instellen van rechtsmiddelen omvatten dan
die welke uitgaan van verweerder;
Overwegende dat het vonnis, om de regresvordering die eiseres achteraf tegen
verweerder had ingesteld op grond van de artikelen 24 en 25.3.b van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die de partijen vindt, wegens die dading niet-ontvankelijk te verklaren, alleen gegrond is op de aanhef van de overeenkomst, volgens welke de partijen "met kennis van zaken wederzijdse toegevingen hebben gedaan en een einde wensen te maken aan elk gerezen of toekomstig geschil" en op "de mogelijkheid [van eiseres] om voorbehoud te maken met
betrekking tot een mogelijke regresvordering, welke vordering zij vóór de ondertekening van de overeenkomst had overwogen [...], zoals blijkt uit [een] brief die
zij gericht had" aan verweerder; dat het beslist dat "[eiseres], door een dadingsovereenkomst te ondertekenen zonder voorbehoud te maken, hoewel zij een regresvordering overwoog, weliswaar kennelijk onbezonnen te werk is gegaan,
maar niettemin afstand heeft gedaan van haar recht om (die vordering) in te stellen";
Dat het bestreden vonnis, uit de enige gegevens die het aldus in aanmerking
neemt, de voormelde afstand van eiseres niet wettig kon afleiden en evenmin kon
besluiten dat het geschil, dat tot de dading heeft geleid, niet alleen betrekking
had op de omvang van de wettelijke verplichting van eiseres om verweerder te
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vergoeden, maar ook op het door eiseres tegen verweerder aangewende rechtsmiddel, dat gegrond is op de verzekeringspolis;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
vordering van verweerder tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep;
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 Marche-en-Famenne, zitting houdende in hoger beroep.
13 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 405
3° KAMER - 13 september 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS - FARMACEUTISCH
PRODUCT - KOSTEN - TEGEMOETKOMING - WEIGERING - BETWISTING - BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE.
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ARBEIDSRECHTBANK - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS FARMACEUTISCH PRODUCT - KOSTEN - TEGEMOETKOMING - WEIGERING - BETWISTING TOEZICHT.
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BIJZONDER
SOLIDARITEITSFONDS - FARMACEUTISCH PRODUCT - KOSTEN - TEGEMOETKOMING - WEIGERING BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE.
4º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS - FARMACEUTISCH
PRODUCT - KOSTEN - TEGEMOETKOMING - VOORWAARDEN.
1º, 2° en 3° Wanneer het college van geneesheren-directeurs de tegemoetkoming van het
bijzonder solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering in de kosten van een
farmaceutisch product weigert en de begunstigde die weigering betwist, ontstaat er
tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de rechthebbende een
betwisting over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om
hierover uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting
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kennisneemt, oefent van rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het
college van geneesheren-directeurs; mits de rechter het recht van verdediging eerbiedigt
en uitspraak doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door de partijen zijn
vastgelegd, houdt hij toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het
college van geneesheren-directeurs valt1. (Artt. 25, §2 en 167, eerste lid Gecoördineerde
Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 580, 2° en 581, 2° Ger.W.)
4º Het college van geneesheren-directeurs kent de tegemoetkoming van het bijzonder
solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering toe in de kosten van een farmaceutisch
product dat niet terugbetaald kan worden, ongeacht of dat product al dan niet is
opgenomen in de door de Koning vastgestelde nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen2. (Artt. 25, §2 en 35, §1 Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
(R.I.Z.I.V. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0129.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 3 september 2003 is gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, tweede lid, 37, 40, 84 en 144 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 581, 2° en 774, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 23, §1, eerste zin, 25, §§1, eerste en tweede lid, 2 en 4 (dat artikel zoals
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 22, 1° van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen), 34, inzonderheid 5° (zoals het van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 2 januari 2001), 35, §1 (zoals het
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 9, 1° van de wet van 10 augustus
2001 en bij artikel 30, 1° van de wet van 22 augustus 2002), 153, eerste lid (zoals het van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002) en
167, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
- artikel 1, §2, vierde lid, 2, c) van het koninklijk besluit van 23 maart 1990 tot uitvoering van artikel 25 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen (als gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 mei 1984
(lees: 1994), 28 maart 1995, 15 mei 1995 en 11 april 1996);
- artikel 22, 1° van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalin1 Zie Cass., 10 mei 2004, A.R. S.02.0076.F, nr. 246, met concl. O.M.; art. 25, §2 gecoörd. W. 14 juli
1994, vóór de wijziging ervan bij de W. 25 jan. 1999.
2 Artt. 25, §2 en 35, §1 gecoörd. W. 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de W. 25 jan. 1999.

Nr. 405 - 13.9.04

HOF VAN CASSATIE

1361

gen;
- de artikelen 1 tot 17, met name hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waarin de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee
gelijkgestelde producten;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de machten;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de bepalingen van openbare orde niet vatbaar zijn voor berusting of afstand;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van een recht niet wordt vermoed
en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eerste verweerster gegrond, vernietigt het
eerste vonnis en "vernietigt de beslissing die door [eiser] is genomen op 24 december
(lees: september) 1998 en door [de tweede verweerster] bij brief van 4 december 1998 ter
kennis is gebracht, verwijst de zaak naar het bij [eiser] opgerichte bijzonder solidariteitsfonds en verzoekt dat orgaan een nieuwe beslissing te nemen", op grond:
"Dat uit artikel 25 van de gecoördineerde wet volgt dat het de opzet is van de wet [eiser] in staat te stellen door toedoen van het solidariteitsfonds tegemoetkomingen te verlenen voor uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet zijn opgenomen in de limitatieve en gedetailleerde nomenclatuur van de verstrekkingen die gewoonlijk ten laste
worden genomen, voor zover de in het bedoelde artikel 25 bepaalde voorwaarden worden
nageleefd;
Dat, wat dat betreft, het voornaamste referentiecriterium waardoor de wetgever zich
blijkbaar heeft laten leiden bij tegemoetkomingen voor geneeskundige verstrekkingen die
niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, de verwijzing naar de 'behartigenswaardige gevallen' is, aangezien, naast de in artikel 25, §2 van de gecoördineerde wet bepaalde voorwaarden, is voorgeschreven dat 'in behartigenswaardige gevallen' kosten, zelfs die welke
betrekking hebben op in het buitenland verstrekte zware behandelingen, eveneens door
het fonds kunnen worden terugbetaald;
Dat [eiser] zijn weigering om een tegemoetkoming te verlenen voor de aan (de eerste
verweerster) verstrekte behandeling verantwoordt op grond dat haar geval niet beantwoordde aan de in artikel 25, §2 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bepaalde
voorwaarden;
Dat die zienswijze niet kan worden gevolgd; dat die voorwaarden immers de volgende
zijn:
1° De kostenvoorwaarde
Van 2 november 1992 tot oktober 1993 heeft [de eerste verweerster] het totaalbedrag
van 182.370 frank, dus meer dan 15.000 frank per maand, betaald voor het gebruik van
Interferon. Het betreft dus een bijzonder kostelijk geneesmiddel;
2° De voorwaarde dat de behandeling betrekking moet hebben op een zeldzame aandoening die de vitale functies van de rechthebbende aantast
Voordat beslist werd om Interferon (Intron A) toe te dienen, leed [de eerste verweerster] aan de linkerenkel aan een kwaadaardig melanoom in het vierde stadium, dat moest
worden verwijderd, is ze vier keer hervallen en heeft ze een curettage aan de linkerlies
moeten ondergaan. Het gaat dus om een kankertype met te dezen nieuwe opstoten en uitzaaiingen;
Het betreft een ziekte met een hoog overlijdensrisico die de vitale functies van het orga-
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nisme aanvalt;
'[...] In het stadium van klieruitzaaiingen die zich vier keer hebben voorgedaan, lijdt het
geen twijfel dat er een zeer hoog risico op verre uitzaaiingen bestaat. Ik weet niet wie dat
feit zou kunnen betwisten. De kans op overleven na drie jaar bedraagt amper iets meer
dan 20 pct. (...)';
3° De voorwaarde dat de behandeling moet beantwoorden aan een indicatie die voor de
rechthebbende op medisch-sociaal vlak absoluut is
Het leven van [de eerste verweerster] was in gevaar;
Welnu, destijds was die behandeling met Interferon (Intron A) een van de weinige geneesmiddelen die op de Belgische markt beschikbaar waren en die op de kwaadaardige
melanomen vat hadden;
'Op grond van de uitbreiding van dat melanoom, kon op dat ogenblik alleen die therapeutische behandeling overwogen worden. De indicatie had dus een absoluut karakter.
Dat was ons voorstel en dat voorstel is bevestigd door dokter Dorval van het 'Institut Curie' te Parijs, een instituut met een wereldwijde reputatie in oncologie' [...];
4° de voorwaarde dat die behandeling een wetenschappelijke waarde en een doeltreffendheid moest bezitten die door de gezaghebbende medische instanties ruimschoots werden erkend
Die behandeling wordt reeds bij andere kankertypes aangewend en terugbetaald;
In het kader van de behandeling van het kwaadaardige melanoom waaraan ze leed,
werd dat geneesmiddel haar aangeraden door dokter Dorval van het 'Institut Curie' te Parijs, die door [de eerste verweerster] voor advies werd geraadpleegd in Frankrijk. Dokter
Dorval wees erop dat de doeltreffendheid van het geneesmiddel voor dat type van aandoening reeds in Frankrijk was erkend, niet alleen door de medische instanties maar ook door
de socialezekerheidsinstanties, aangezien het toen al terugbetaald werd in het kader van
de behandeling van melanomen met een hoog risico op herhaling;
Die behandeling werd daarenboven aangeraden door professor Yves Humblet van de
'Cliniques universitaires Saint-Luc', de geneesheer-specialist die haar in België verzorgde
en door wiens toedoen ze die behandeling onderging;
Ten slotte hebben de Belgische socialezekerheidsinstanties de doeltreffendheid van die
behandeling uiteindelijk zelf erkend, aangezien ze thans, sinds oktober 1998, is opgenomen in de nomenclatuur van de terugbetaalbare verzorging;
5° de voorwaarde dat het experimenteel stadium van de behandeling voorbij moet zijn
Dat geneesmiddel was in België beschikbaar en werd destijds reeds terugbetaald in het
kader van andere types van aandoeningen;
Het experimenteel stadium was dus voorbij;
6° de voorwaarde dat de behandeling voorgeschreven moest zijn door een geneesheer
die gespecialiseerd was in de behandeling van de betrokken aandoening en die toestemming had om in België de geneeskunde uit te oefenen
Dat geneesmiddel was voorgeschreven door professor Yves Humblet, gespecialiseerd
in dat kankertype;
Dat [eiser] dus ten onrechte de tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds
weigert, en als eerste reden hiervoor opgeeft dat de door [de eerste verweerster] ondergane behandeling met Interferon (Intron A) niet beantwoordde aan de voorwaarden bedoeld
in artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
Dat [de tweede verweerster], als tweede reden voor de weigering, tevens verwijst naar
de 'terugbetalingsvoorwaarden als bedoeld in het koninklijk besluit van 2 september 1980
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tot vaststelling van de voorwaarden waaronder [eiser] tegemoet komt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten; dat de terugbetalingsvoorwaarden voor die specialiteit immers in dat koninklijk besluit zijn vastgelegd';
Dat de voorwaarden voor tegemoetkoming van het fonds, zoals aangegeven, in artikel
25 van de gecoördineerde wet precies zijn bedoeld om in behartigenswaardige gevallen
een tegemoetkoming te kunnen betalen, zelfs buiten de nomenclatuur;
Dat die wijze van bepaling van die 'behartigenswaardige gevallen' omschreven wordt in
de voorwaarden die opgesomd worden in artikel 25, §2 van de wet;
Dat volgens artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen [volgt de
tekst zelf van dat artikel];
Dat de specialiteit Intron A inderdaad is opgenomen in hoofdstuk IV van de nomenclatuur van de specialiteiten sinds augustus 1986, dus tevens op het ogenblik van de aanvraag tot tegemoetkoming;
Dat de aandoening van [de eerste verweerster] echter niet was opgenomen in de indicaties toen ze haar aanvraag tot tegemoetkoming indiende;
Dat de eerste rechter hieruit niettemin ten onrechte afleidt dat de tegemoetkoming van
het bijzonder solidariteitsfonds volledig uitgesloten was, ongeacht de wijze waarop de geneeskundige verstrekking beantwoordde aan de andere voorwaarden van artikel 25 (dure
verstrekkingen, zeldzame en vitale aandoeningen, absoluut medisch-sociaal karakter, wetenschappelijke waarde en experimenteel stadium), waarmee volgens de eerste rechter dus
geen rekening moet worden gehouden;
Dat uit artikel 25, §2, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen immers volgt dat de wettekst niet alleen betrekking heeft op de uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet in de nomenclatuur
voorkomen, maar ook op de farmaceutische producten die, zelfs al zijn ze daarin opgenomen, niet kunnen worden terugbetaald wegens de door die nomenclatuur bepaalde grenzen en vereisten;
Dat zulks het geval is met Interferon, waarvan [de eerste verweerster] de terugbetaling
vraagt voor haar bijzonder geval, aangezien dat geneesmiddel is opgenomen in de nomenclatuur van de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten, maar dan wel voor andere
aandoeningen dan die waaraan ze lijdt;
Dat de hierboven onderlijnde passage uit artikel 25 geen zin meer zou hebben als deze
zo zou worden begrepen dat de desbetreffende farmaceutische producten evenmin in de
nomenclatuur zouden mogen voorkomen;
Dat een dergelijke interpretatie overigens tot perverse en absurde gevolgen zou leiden
die de wetgever niet heeft kunnen wensen, met name het feit dat de tegemoetkoming van
het fonds in de kosten van een farmaceutische specialiteit die nodig is voor de behandeling van een ernstige en uitzonderlijke aandoening, zou worden uitgesloten, alleen op
grond dat die specialiteit wel kan worden terugbetaald, maar enkel voor andere ziekten;
Dat uit het arrest van 28 april 2000 van het Arbeidshof te Antwerpen [...] blijkt dat 'de
voorwaarde dat het bijzonder solidariteitsfonds tussenkomt in de gevallen die niet in de
nomenclatuur voorzien zijn, betekent dat men de ganse omschrijving desbetreffend in de
nomenclatuur in acht moet nemen en niet formalistisch na te gaan of de gevraagde prestatie woordelijk ergens in de nomenclatuur vermeld wordt. Aldus kan eveneens in tussenkomst voorzien worden voor de kosten van een bepaalde prestatie die wel degelijk in de
nomenclatuur vermeld wordt, doch dit in een andere context, als therapie van een andere
dan de voorliggende aandoening';
Dat het alleen maar verwondering kan wekken dat [eiser] het tegenovergestelde blijft
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volhouden;
Dat het Arbeidshof te Luik aldus, in een zaak waarvan het diende kennis te nemen, na
de twee stellingen te hebben weergegeven en voor de stelling van [de eerste verweerster]
te hebben gekozen, erop wijst dat 'het laatste alternatief het enige is dat overeenkomt met
de tekst van artikel 25 en door [eiser] niet wordt betwist';
Dat het Arbeidshof te Luik in een niet-gepubliceerd arrest van 1 maart 2000 evenzo
erop wijst dat 'uit de laatste conclusie [van eiser] overigens blijkt dat hij die interpretatie
niet langer aanvoert, aangezien hij meent dat eerder moet worden nagegaan of de zes,
door artikel 25 opgelegde voorwaarden zijn vervuld';
Dat artikel 25, §2, eerste lid van de wet overigens is gewijzigd door de wet van 24 december 1999 wat betreft de andere geneeskundige verstrekkingen dan de farmaceutische
producten [...]; dat de woorden 'die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur' zijn vervangen door de woorden 'die niet vergoedbaar zijn' door de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Dat er ter verantwoording van die wijziging wordt gepreciseerd dat het soms voorkomt
dat een bepaalde prestatie wel is opgenomen in de nomenclatuur, maar niet in aanmerking
komt voor tegemoetkoming, omdat niet aan de medische voorwaarden is voldaan. Deze
voorwaarden zijn meestal terecht gesteld voor de meerderheid van de patiënten, maar er
zijn steeds specifieke gevallen waarvoor eigenlijk zou moeten kunnen worden afgeweken
van deze voorwaarden. De wetgever kan immers niet altijd alle diagnostische situaties op
voorhand inschatten en verwoorden in de wetgeving. Daarom moeten [de woorden] 'niet
opgenomen in de nomenclatuur' worden vervangen door 'niet vergoedbaar door de verzekering voor geneeskundige verzorging' (Gedr. St. Kamer 1999-2000, 297/008, 17 en 18);
Dat, ten slotte, [de tweede eiseres] aanvaard heeft een aanvraag tot tegemoetkoming in
te dienen bij het bijzonder solidariteitsfonds: een dergelijke houding zou verrassend zijn,
als alleen al het feit dat de farmaceutische specialiteit Intron A in de nomenclatuur opgenomen is, werkelijk zou volstaan om de tegemoetkoming van het fonds uit te sluiten, zonder dat zelfs nog moet worden nagegaan of de andere voorwaarden van artikel 25, §2, eerste lid van de wet van 14 juli 1994 zijn vervuld;
Dat [de tweede verweerster] immers het best geplaatst is om na te gaan of een dergelijke objectieve voorwaarde al dan niet is vervuld;
Dat de indiening van de aanvraag door [de tweede verweerster] daarentegen erop lijkt
te wijzen dat er vaak geschillen met [eiser] ontstaan over de interpretatie van de wettekst,
die geen enkele zin zou hebben in de interpretatie die hij hem wil geven'.
Grieven
Artikel 34 van de gecoördineerde wet somt de geneeskundige verstrekkingen op, zonder ze nauwkeurig te bepalen, waarvoor een tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt verleend; daarin is ook het verstrekken van geneesmiddelen opgenomen (artikel 34, 5°).
Krachtens artikel 35, §1, eerste lid van die wet stelt de Koning de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen vast. Die nomenclatuur somt die verstrekkingen uitvoerig
op, bepaalt de betrekkelijke waarde ervan en stelt met name de toepassingsregels ervan
vast, alsook de bekwaming waarover de persoon dient te beschikken om elk van die verstrekkingen te verrichten (artikel 35, §1, tweede lid).
De tegemoetkoming van de verzekering zal dus worden geweigerd voor elke verstrekking die niet in die nomenclatuur is opgenomen of die niet beantwoordt aan de toepassingsregels zoals ze in de nomenclatuur zijn vermeld.
De tegemoetkoming van de verzekeraar in de kosten van de farmaceutische specialiteiten geschiedt meer bepaald onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in hoofdstuk 1 (ar-
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tikelen 1 tot 17) van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in
de kosten van de farmaceutische verstrekkingen en andere specialiteiten.
In zoverre de voorwaarden voor tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging de openbare orde raken, moeten ze strikt worden uitgelegd.
Bij wijze van experiment is een bijzonder solidariteitsfonds opgericht om het hoofd te
bieden aan die uitzonderlijke situaties waarin een aanvraag tot tegemoetkoming van de
verplichte ziekteverzekering, die ingediend wordt door de begunstigden van nochtans bijzonder zware aandoeningen, geweigerd wordt omdat de desbetreffende verrichtingen "niet
zijn opgenomen bij de verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van
de verzekering voor geneeskundige verzorging" (Gedr. St. Kamer 1989-90, nr. 975/I, 9;
Pasin. 1989, 2411).
Het recht op tegemoetkoming vanwege het fonds in de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen - naast de verstrekkingen die opgesomd worden in de nomenclatuur wordt verleend door het college van geneesheren-directeurs (artikel 25, §2, eerste lid), dat
is opgericht bij eisers dienst voor geneeskundige verzorging (artikel 23, eerste lid, eerste
zin en 153, eerste lid).
Oorspronkelijk had de wetgever uitdrukkelijk uitgesloten dat het fonds een tegemoetkoming zou verlenen in de kosten van de farmaceutische producten; het fonds kon dan aan
de rechthebbenden, binnen de grenzen van de financiële middelen bepaald overeenkomstig het eerste lid, tegemoetkomingen verlenen in de kosten van de uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen, met uitsluiting van de farmaceutische producten die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen (oorspronkelijk artikel 19bis, §1, tweede lid van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingevoegd bij artikel 13 van de programmawet van 22 december 1989, later artikel
25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).
In afwijking van dat artikel 19bis, §1, kon het college van geneesheren-directeurs daarenboven beslissen "dat het bijzonder solidariteitsfonds in behartigenswaardige gevallen
het door de rechthebbende te betalen aandeel ten laste kan nemen voor de geneeskundige
verstrekkingen verleend in het buitenland, alsook de reis- en verblijfskosten van de rechthebbende en in voorkomend geval, van de persoon die hem vergezelt" (oorspronkelijk artikel 19bis, §2 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingevoegd bij artikel 13 van de programmawet
van 22 december 1989, later artikel 25, §4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).
Het nieuwe artikel 25, §4 van de gecoördineerde wet neemt dezelfde toepassingsvoorwaarden, in een licht gewijzigde versie, over: "In afwijking van §2 kan het college van geneesheren-directeurs beslissen dat het bijzonder solidariteitsfonds in behartigenswaardige
gevallen het persoonlijk aandeel van de rechthebbende ten laste kan nemen voor in het
buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, alsook de reis- en verblijfkosten van
de rechthebbende en, in voorkomend geval, van de persoon die hem vergezelt".
Artikel 38 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen wijzigt
artikel 20 van de wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 25 van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994) en maakt het voor het bijzonder solidariteitsfonds mogelijk om tevens
een tegemoetkoming te verlenen in de kosten van de farmaceutische producten. Die benadering wordt als volgt verantwoord:
"Thans sluit de wet de tegemoetkoming van dat fonds in de kosten van de farmaceutische produkten uit. Uit de ervaring blijkt evenwel dat niet voor terugbetaling aangenomen
farmaceutische produkten soms worden toegediend aan rechthebbenden die voldoen aan
de criteria die voor de tegemoetkoming van het fonds zijn vastgesteld. Die tegemoetkoming moet uiteraard, zoals dat thans reeds het geval is voor de andere verstrekkingen, vol-
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strekt uitzonderlijk blijven. Het mag in geen geval erom gaan de kosten ten laste te nemen
van farmaceutische produkten waarvoor uitdrukkelijk de wil voorhanden was om ze van
terugbetaling uit te sluiten door het normaal spel van de bestaande regels (Gedr. St. Senaat, nr. 1374/1; die memorie van toelichting is ook gepubliceerd in de Pasinomie, 1991,
3397).
Hoewel de wetgever aldus het uitzonderlijk karakter van de tegemoetkoming van het
fonds benadrukt, daar het geen tegemoetkoming kan verlenen om de terugbetaling te verkrijgen van de verstrekkingen die niet kunnen worden terugbetaald krachtens de bestaande regels, heeft hij het fonds meer armslag gegeven om een tegemoetkoming te verlenen
voor farmaceutische producten die niet in aanmerking komen voor terugbetaling krachtens de reglementaire bepalingen betreffende de terugbetaling van de farmaceutische verstrekkingen. Die producten zijn echter nog steeds onderworpen aan dezelfde regeling als
de andere geneeskundige verrichtingen ("zoals dat thans reeds het geval is voor de andere
verstrekkingen") en kunnen dus alleen worden terugbetaald onder dezelfde wettelijke
voorwaarden als die welke het fonds moet naleven voor tegemoetkomingen in de kosten
van de "eigenlijke" geneeskundige verstrekkingen, te weten dat het product niet in de nomenclatuur mag zijn opgenomen en aan de zes, in de wet opgesomde voorwaarden moet
beantwoorden.
Artikel 25 van de gecoördineerde wet, zoals het van toepassing was toen de eerste verweerster haar aanvraag indiende, was als volgt gesteld:
"§1 Bij de dienst voor geneeskundige verzorging wordt een bijzonder solidariteitsfonds
opgericht, dat wordt gefinancierd door een voorafname op de in artikel 191 bedoelde inkomsten, waarvan het bedrag voor ieder kalenderjaar wordt vastgesteld door de minister.
§2. Het college van geneesheren-directeurs verleent aan de in de artikelen 32 en 33 bedoelde rechthebbenden, binnen de perken van de overeenkomstig §1 vastgestelde financiële middelen, tegemoetkomingen in de kosten van de uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur bedoeld in artikel 35, met inbegrip van de farmaceutische produkten die niet in aanmerking komen voor terugbetaling
krachtens de reglementaire bepalingen betreffende de terugbetaling van de farmaceutische
verstrekkingen, en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° duur zijn;
2° betrekking hebben op een zeldzame aandoening die de vitale functies van de rechthebbende aantast;
3° beantwoorden aan een indicatie die voor de rechthebbende op medisch-sociaal vlak
absoluut is;
4° een wetenschappelijke waarde en een doeltreffendheid bezitten die door de gezaghebbende medische instanties in ruime mate worden erkend;
5° het experimenteel stadium voorbij zijn;
6° voorgeschreven zijn door een geneesheer die gespecialiseerd is in de behandeling
van de betreffende aandoening en toestemming heeft om in België de geneeskunde uit te
oefenen.
De Koning kan bepalen in welke omstandigheden de in artikel 153 bedoelde adviserend
geneesheer kan beslissen de aanvraag niet door te sturen naar het college van geneesheren-directeurs.
[...] §4. In afwijking van §2 kan het college van geneesheren-directeurs beslissen dat
het bijzonder solidariteitsfonds in behartigenswaardige gevallen het persoonlijk aandeel
van de rechthebbende ten laste kan nemen voor in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, alsook de reis- en verblijfskosten van de rechthebbende en, in voorkomend geval, van de persoon die hem vergezelt".
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Tijdens de discussie over het wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen, had
een parlementslid een amendement ingediend dat "ertoe strekt een prestatie in aanmerking
te nemen voor tussenkomst van het bijzonder solidariteitsfonds van zodra die niet terugbetaald wordt door de verzekering voor geneeskundige verzorging in plaats van het huidige
criterium van het niet opgenomen zijn in de nomenclatuur" (Gedr. St. Kamer 1999-2000,
nr. 297/008, 30).
Het amendement wordt verantwoord op grond dat de voorwaarde volgens welke een
verstrekking pas door het fonds kan worden terugbetaald als deze niet is opgenomen in de
nomenclatuur, het solidariteitsfonds belet "een volwaardig laatste vangnet" te zijn in de
verzekering geneeskundige verzorging. Immers, "soms komt het voor dat een bepaalde
prestatie wel is opgenomen in de nomenclatuur, maar niet in aanmerking komt voor terugbetaling omdat niet aan de medische voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn
meestal terecht gesteld voor de meerderheid van de patiënten, maar er zijn steeds specifieke gevallen waarvoor eigenlijk zou moeten kunnen afgeweken worden van deze voorwaarden. De wetgever kan immers niet altijd alle diagnostische situaties op voorhand inschatten en verwoorden in de wetgeving" (Gedr. St. Kamer 1999-2000, 297/004, 18).
Artikel 25 van de gecoördineerde wet is dus gewijzigd door artikel 22, 1° van de wet
van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen: in de tweede paragraaf,
eerste lid, zijn de woorden "die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur, bedoeld in artikel 35, §1" vervangen door [de woorden] "die niet vergoedbaar zijn door de verzekering
voor geneeskundige verzorging".
Het kan echter niet worden betwist dat die wijziging pas heeft plaatsgevonden na de indiening van de aanvraag tot terugbetaling via het bijzonder solidariteitsfonds (22 januari
1993) en de beslissing van het College van geneesheren-directeurs (24 september 1998).
Uit het voorgaande volgt dat
- de geneeskundige verstrekkingen door de wettelijke ziekteverzekering in beginsel
slechts worden terugbetaald binnen de grenzen van de nomenclatuur;
- een bijzonder solidariteitsfonds is opgericht om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke
situaties;
- eiser oorspronkelijk, en op het ogenblik van zijn beslissing, alleen een tegemoetkoming verleende als deze betrekking had op geneeskundige verstrekkingen, met inbegrip
van de farmaceutische producten, "die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur";
- hoewel een wetswijziging (wet van 24 december 1999) nodig was voor de tegemoetkoming van het fonds in de geneeskundige verstrekkingen die vermeld worden in de nomenclatuur maar die niet terugbetaalbaar zijn om andere redenen, is dat geenszins verschillend voor de farmaceutische producten waarvoor dat fonds oorspronkelijk geen tegemoetkoming verleende en die daarna "opgenomen" zijn in die verstrekkingen, zonder dat
daarom afbreuk is gedaan aan het normale spel van de bestaande regels.
Uit de vaststellingen van het arrest en uit de processtukken blijkt dat
- de eerste verweerster de tegemoetkoming van het bij eiser opgerichte solidariteitsfonds eist voor een farmaceutische specialiteit (Interferon of Intron A), die opgenomen is
in de nomenclatuur maar niet terugbetaald wordt wegens de door die nomenclatuur vastgestelde grenzen en vereisten. De terugbetaling van dat product kon meer bepaald alleen
worden verkregen voor een aantal aandoeningen, maar niet voor de aandoening waaraan
de eerste verweerster leed op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- het betrokken farmaceutisch product stond dus wel degelijk in de nomenclatuur maar
was van terugbetaling uitgesloten door het normale spel van de bestaande regels, meer bepaald krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 september 1980 (vermeld
in het middel), wat noch door de eerste noch door de tweede verweerster betwist werd;
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- eiser had de tegemoetkoming van het solidariteitsfonds geweigerd, op grond dat het
geval van de eerste verweerster niet beantwoordde aan de voorwaarden van artikel 25, §2,
1° van de gecoördineerde wet, daar het fonds geen tegemoetkoming kon verlenen in de
kosten van de geneeskundige verstrekkingen waarvoor terugbetalingsvoorwaarden zijn
bepaald in de nomenclatuur, maar die niet in aanmerking komen voor terugbetaling, omdat de toestand van verweerster niet beantwoordde aan die voorwaarden;
- in zijn appèlconclusie had eiser die weigering met dezelfde reden verantwoord:
"Voor een tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds moeten de farmaceutische verzorging of producten volgende voorwaarden vervullen:
- niet opgenomen zijn in de nomenclatuur bedoeld in artikel 35, §1;
- voor de farmaceutische producten die niet opgenomen zijn in die nomenclatuur, niet
in aanmerking komen voor terugbetaling krachtens een reglementaire bepaling betreffende de terugbetaling van de farmaceutische verstrekkingen;
- beantwoorden aan de andere voorwaarden van artikel 25 (dure verstrekkingen, zeldzame en vitale aandoeningen, absoluut medisch-sociaal karakter, wetenschappelijke waarde
en experimenteel stadium).
Die voorwaarden moeten cumulatief worden vervuld.
Te dezen is de specialiteit Intron A opgenomen in hoofdstuk IV van de nomenclatuur
van de farmaceutische specialiteiten sinds augustus 1986: er is dus niet voldaan aan de
eerste twee voorwaarden".
(...)
2. Tweede onderdeel
Het arrest onderzoekt vervolgens of de voorwaarden van artikel 25, §2, eerste lid, 1° tot
6° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 zijn vervuld en besluit dat dit te dezen het
geval is.
Uit de beslissing van het college van geneesheren-directeurs blijkt echter dat het geoordeeld heeft dat het betrokken geneesmiddel niet voor terugbetaling in aanmerking kwam
wegens de bestaande regels in de nomenclatuur, zodat voornoemd college niet hoefde na
te gaan of de andere voorwaarden van artikel 25, §2, eerste lid, 1° tot 6° van de gecoördineerde wet waren vervuld.
De geschillen inzake de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving en
reglementering betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen vallen ongetwijfeld onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (artikelen 581,
2° van het Gerechtelijk Wetboek en 167 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).
Het arbeidshof dat de wettigheid van de beslissing van het college van geneesheren-directeurs moet onderzoeken en waarbij dientengevolge een geschil over het door dat bestuur toegekende subjectieve recht aanhangig wordt gemaakt, oefent van rechtswege een
toezicht van volle rechtsmacht uit op de beslissing. Zo wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van dat college valt, onderworpen aan het toezicht van de rechter, die
gehouden is het recht van verdediging te eerbiedigen en uitspraak te doen binnen de grenzen van de zaak zoals deze door de partijen zijn vastgelegd.
Dat toezicht van volle rechtsmacht op de beslissing en dus op de interpretatie die het
bestuur aan die bepalingen heeft gegeven, wordt echter a posteriori verricht. De rechter
kan dat recht aan de rechthebbende slechts toekennen mits hij de desbetreffende reglementaire bepalingen, de grenzen van het geding en het recht van verdediging eerbiedigt.
Die bepalingen schrijven evenwel uitdrukkelijk voor dat de tegemoetkomingen verleend worden door het college van geneesheren-directeurs, dat bij eisers dienst voor geneeskundige verzorging is opgericht (artikelen 23, 25, §2, eerste lid en 153, eerste lid van
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de gecoördineerde wet van 14 juli 1994). Het geding was beperkt tot het onderzoek van
een beslissing waarbij het recht op terugbetaling was geweigerd, op grond dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 25 van de gecoördineerde wet niet waren vervuld, zonder dat het college van geneesheren-directeurs had onderzocht of had moeten onderzoeken of de andere voorwaarden van dat artikel (1° tot 6°)
van die wet waren vervuld.
Door aan de eerste verweerster het recht op terugbetaling te verlenen, op grond dat de
voorwaarden 1° tot 6° van het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 25 van de gecoördineerde wet waren vervuld, hoewel het college van geneesheren-directeurs nooit uitspraak had gedaan over die vraag en het geschil beperkt was tot de wettigheid van zijn beslissing, dat op een andere reden gegrond was, heeft het arbeidshof
- zich in de plaats gesteld van dat college en dat college dus zijn beoordelingsbevoegdheid inzake tegemoetkoming van het speciaal solidariteitsfonds ontzegd (schending van
de artikelen 33, 37, 40 en 144 van de Grondwet, van artikel 581, 2° van het Gerechtelijk
Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de
machten alsook schending van de artikelen 23 en 25, §2, eerste lid, 153, eerste lid en 167,
eerste lid van de gecoördineerde wet);
- de grenzen van het aan het hof aldus voorgelegde geschil miskend, te weten de wettigheid van een beslissing waarbij het recht op tegemoetkoming werd geweigerd, op grond
dat het farmaceutisch product opgenomen was in de nomenclatuur en geen recht op tegemoetkoming gaf wegens de bestaande regels, en niet op grond dat de voorwaarden 1° tot
6° van artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet niet waren vervuld (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd);
- op zijn minst, en zelfs gesteld dat het [arbeidshof] zich in de plaats kon stellen van het
bestuur, quod non, het recht van verdediging van eiser [miskend], aangezien het debat niet
werd heropend om eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen aan te voeren wat
betreft de toepassing van die voorwaarden 1° tot 6° van het voormelde artikel (schending
van artikel 774, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging).
3. Derde onderdeel
Hoewel eiser had aangevoerd dat artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet
het bijzonder solidariteitsfonds niet toestond tegemoet te komen in de kosten van de geneesmiddelen die in de nomenclatuur voorkwamen maar geen recht op terugbetaling gaven krachtens de regels van die nomenclatuur, beslist het arrest "dat uit artikel 25, §2, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen volgt dat de wettekst niet alleen betrekking heeft op uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, maar ook op de farmaceutische producten die, zelfs al zijn ze daarin opgenomen, niet kunnen worden terugbetaald wegens de door die nomenclatuur bepaalde grenzen en vereisten".
(...);
3.2. Tweede subonderdeel
Het arrest grondt zijn interpretatie van artikel 25, §2 van de gecoördineerde wet tevens
op de overweging dat "de hierboven onderlijnde passage uit artikel 25 geen zin meer zou
hebben als deze zo zou worden begrepen dat de desbetreffende farmaceutische producten
evenmin in de nomenclatuur zouden mogen voorkomen; [...] [dat] een dergelijke interpretatie overigens tot perverse en absurde gevolgen zou leiden die de wetgever niet heeft
kunnen wensen, met name het feit dat de tegemoetkoming van het fonds in de kosten van
een farmaceutische specialiteit die nodig is voor de behandeling van een ernstige en uitzonderlijke aandoening, alleen zou worden uitgesloten op grond dat die specialiteit wel
kan worden terugbetaald, maar enkel voor andere ziekten", en op een overweging in ver-
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band met de wijziging van artikel 25, §2, eerste lid, door de wet van 24 december 1999,
wat betreft de andere geneeskundige verstrekkingen dan de farmaceutische producten.
Uit de tekst van artikel 25, §2 alleen (de verstrekkingen, met inbegrip van de farmaceutische producten) blijkt evenwel dat die producten deel uitmaken van de verstrekkingen en
dus onderworpen zijn aan dezelfde terugbetalingsvoorwaarden als die verstrekkingen zelf,
te weten dat ze, op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, "niet in de nomenclatuur opgenomen zijn". De voorwaarde "niet in de nomenclatuur opgenomen te zijn" sluit
ondubbelzinnig de tegemoetkoming van het fonds uit voor verstrekkingen of farmaceutische producten die erin voorkomen, die erin opgenomen zijn, en kan niet op een andere
manier begrepen worden.
Daarenboven blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet tot oprichting van
een bijzonder solidariteitsfonds en uit de wetten tot wijziging van die wet dat
- dit fonds tegemoetkomt "in de kosten van uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet zijn opgenomen onder de verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en aan rechthebbenden
van die verzekering zijn verleend" (Gedr. St. Kamer, loc. cit., Pasin. 1989, 2411);
- toen de wetgever in 1991 het fonds toestond tegemoet te komen in de kosten van farmaceutische producten waarvoor oorspronkelijk geen tegemoetkoming kon worden verleend, heeft hij beslist niet gewild dat er via het bijzonder solidariteitsfonds zou worden
afgeweken van de bestaande reglementering, die de voorwaarden vaststelt voor tegemoetkomingen van de verzekering in de kosten van die farmaceutische producten; integendeel,
door te verwijzen naar wat reeds gold voor de andere verstrekkingen, heeft de wetgever
de nadruk gelegd op het "volstrekt uitzonderlijk" karakter van die tegemoetkomingen en
op het feit dat "het in geen enkel geval erom mag gaan de kosten ten laste te nemen van
farmaceutische produkten waarvoor uitdrukkelijk de wil voorhanden was om ze van terugbetaling uit te sluiten door het normaal spel van de bestaande regels" (Gedr. St. Senaat,
memorie van toelichting, 1990-1991, 20);
- al was een wetswijziging nodig om het fonds toe te staan tegemoetkomingen te verlenen voor verstrekkingen die in de nomenclatuur worden vermeld maar om andere redenen
niet terugbetaalbaar zijn, opdat het fonds "een volwaardig laatste vangnet" zou worden,
toch kan niet worden aangenomen dat de farmaceutische producten die onder dezelfde
voorwaarden als die verstrekkingen kunnen worden terugbetaald, reeds vóór de wetswijziging konden worden terugbetaald, ook al komen ze voor in de nomenclatuur;
- noch uit de opzet van de wet van 24 december 1999 noch uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt immers dat de wetgever haar een interpretatieve draagwijdte
heeft willen geven, om een oplossing te bekrachtigen die door de rechtspraak kon zijn
aangenomen.
Door te overwegen dat "artikel 25 geen zin meer zou hebben als het zo zou worden begrepen dat de betrokken farmaceutische producten ook niet in de nomenclatuur zouden
mogen voorkomen", waarbij het de rechtspraak overneemt van het Antwerpse arbeidshof
volgens welke het niet de bedoeling is "formalistisch na te gaan of de gevraagde prestatie
woordelijk ergens in de nomenclatuur vermeld wordt", en door hieruit af te leiden dat het
fonds tevens een tegemoetkoming moet verlenen voor farmaceutische producten, zelfs als
ze in de nomenclatuur vermeld worden maar niet terugbetaald kunnen worden wegens de
daarin vastgestelde grenzen en vereisten, miskent het arrest de bewoordingen en de draagwijdte van dat artikel 25, meer bepaald het uitzonderlijk karakter van de tegemoetkoming
van het fonds, dat de bestaande regels inzake terugbetaling niet mag overtreden, en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 25, §§1 en 2, 34,
meer bepaald 5° en 35, §1 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, alsook de artikelen 1 tot 17 van het koninklijk besluit van 2 september 1980).

Nr. 405 - 13.9.04

HOF VAN CASSATIE

1371

In zoverre het arrest de interpretatie van artikel 25, zoals het vóór die wijziging van toepassing was, op de nieuwe wet van 24 december 1999 grondt, verleent het daarenboven
aan die wet het karakter van een uitleggingswet dat ze niet heeft (schending van artikel 84
van de Grondwet en van artikel 22, 1° van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen).
(...);

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, het college van geneesheren-directeurs, binnen de
perken van de overeenkomstig §1 vastgestelde financiële middelen, aan de in de
artikelen 32 en 33 bedoelde rechthebbenden, tegemoetkomingen verleent in de
kosten van de uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur bedoeld in artikel 35, §1, met inbegrip van de farmaceutische producten die niet in aanmerking komen voor terugbetaling krachtens de
reglementaire bepalingen betreffende de terugbetaling van de farmaceutische
verstrekkingen en die voldoen aan de sub 1° tot 6° bedoelde voorwaarden;
Overwegende dat, wanneer het college van geneesheren-directeurs op grond
van die bepaling de tegemoetkoming van de verzekering in de kosten van een
farmaceutisch product weigert en de rechthebbende die weigering betwist, er tussen die rechthebbende en eiser een betwisting ontstaat over het recht op die tegemoetkoming;
Dat de berechting van die betwisting valt onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, aangezien dat gerecht krachtens de artikelen 167, eerste lid van
de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 580, 2° en 581, 2° van het Gerechtelijk
Wetboek, kennisneemt van de geschillen over de rechten van de werknemers, die
zijn vastgelegd in de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank waarbij een dergelijke betwisting aanhangig is, een toezicht van volle rechtsmacht uitoefent op de beslissing van het
college van geneesheren-directeurs; dat alles wat onder de beoordelings-bevoegdheid van het college van geneesheren-directeurs valt, onderworpen is aan
het toezicht van de arbeidsrechtbank, die gehouden is het recht van verdediging
te eerbiedigen en uitspraak te doen binnen de grenzen van de zaak zoals deze
door de partijen zijn vastgelegd; dat het bijgevolg aan de arbeidsrechtbank staat
de feiten te beoordelen en uitspraak te doen over de rechten van de rechthebbende; dat alleen wanneer een wettelijke bepaling aan het college van geneesherendirecteurs een discretionaire beoordelings-bevoegdheid verleent, de rechter zich
niet in de plaats kan stellen van dat college teneinde het zijn beoordelingsbevoegdheid niet te ontnemen;
Overwegende dat artikel 25, §2, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994, het college van geneesheren-directeurs geen discretionaire beoordelingsbevoegdheid verleent;
Overwegende dat de eerste verweerster, die de weigering betwistte van het
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college van geneesheren-directeurs om haar een tegemoetkoming te verlenen in
de kosten van een farmaceutisch product, voor het arbeidshof aanvoerde alle
voorwaarden te hebben vervuld waarvan artikel 25, §2, eerste lid, die tegemoetkoming afhankelijk maakt;
Dat het arbeidshof bijgevolg, door te onderzoeken of de eerste verweerster beantwoordde aan de in die bepaling sub 1° tot 6° opgesomde voorwaarden, geen
enkele wettelijke bepaling schendt en geen enkel algemeen rechtsbeginsel miskent die in dat onderdeel worden weergegeven;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Over het tweede subonderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 34, eerste lid, 5° van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994, de geneeskundige verstrekkingen, die zowel de preventieve
als de curatieve verzorging betreffen, het verstrekken van farmaceutische producten omvatten;
Overwegende dat artikel 35, §1, eerste lid van die wet, bepaalt dat de Koning
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vaststelt;
Dat luidens artikel 35, §1, tweede lid van dezelfde wet, de voormelde nomenclatuur die verstrekkingen opsomt, de betrekkelijke waarde ervan bepaalt en met
name de toepassingsregelen ervan vaststelt;
Overwegende dat volgens artikel 25, §1 van dezelfde wet, bij de dienst voor
geneeskundige verzorging een bijzonder solidariteitsfonds wordt opgericht;
Overwegende dat, zoals gezegd, de tweede paragraaf, eerste lid van datzelfde
artikel, bepaalt dat het college van geneesheren-directeurs, binnen de perken van
de overeenkomstig §1 vastgestelde financiële middelen, aan de in de artikelen 32
en 33 bedoelde rechthebbenden tegemoetkomingen in de kosten van de uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen verleent die niet zijn opgenomen in de
nomenclatuur bedoeld in artikel 35, §1, met inbegrip van de farmaceutische producten die niet in aanmerking komen voor vergoeding krachtens de reglementaire bepalingen betreffende de vergoeding van de farmaceutische verstrekkingen
en die voldoen aan de in sub 1° tot 6° van die bepaling opgesomde voorwaarden;
Dat uit die bepaling volgt dat de farmaceutische producten waarvoor een tegemoetkoming van de verzekering kan worden verleend bij beslissing van het college van geneesheren-directeurs, die zijn welke wel in de nomenclatuur zijn opgenomen, maar niet terugbetaald kunnen worden krachtens de reglementaire bepalingen betreffende de terugbetaling van de farmaceutische verstrekkingen, en
die voldoen aan de sub 1° tot 6° opgesomde voorwaarden;
Dat het subonderdeel waarin eiser betoogt dat de bevoegdheid van het college
van geneesheren-directeurs om een tegemoetkoming te verlenen in de kosten van
de farmaceutische producten onderworpen is aan de voorwaarde dat het product
waarvoor de aanvraag is ingediend, niet in de nomenclatuur is opgenomen, faalt
naar recht;
(...);
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 406
3° KAMER - 13 september 2004

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - OPDRACHT - UITKERINGEN - MORATOIRE INTEREST - VERPLICHTING
TOT BETALING.
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BETWISTING - VORDERING DIE NIET
STREKT TOT HET BETALEN VAN EEN GELDSOM.
3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING CASSATIEBEROEP - RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EISER RECHTHEBBENDE VERWEERDER - VERZEKERINGSINSTELLING OPGEROEPEN TOT BINDENDVERKLARING
VAN HET ARREST - CASSATIE.
1º Het Rijksinstituut voor ziekte- en invalditeitsverzekering is niet verplicht aan de
rechthebbenden de uitkeringen en de moratoire interest daarop te betalen; die
verplichting rust alleen op de verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars van de
verzekerden zijn1. (Artt. 80, 4° en 193, §1, tweede lid Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14
juli 1994)
2º Het rechtsmiddel dat de rechthebbende van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
aanwendt tegen de beslissing van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, die de arbeidsongeschiktheid weigert vast te stellen, is, voor de
vaststelling van het bedrag van de rechtplegingsvergoeding, geen vordering tot het
betalen van een geldsom die kan leiden tot toepassing van art. 3, tweede lid K.B. 30 nov.
19702. (Artt. 1018, eerste lid, 6° en 1022 Ger.W.; Artt. 2 en 3, tweede lid K.B. 30 nov.
1970)
1 Cass., 28 maart 1994, A.R. S.93.0130.F, nr. 152 en de verwijzingen in noot 1.
2 Zie Cass., 18 feb. 1991, A.R. 7285, nr. 327. Onderhavig arrest van het Hof is gewezen op een
grotendeels eensluidende conclusie van het O.M. Enerzijds oordeelde het O.M. dat het bestreden
arrest niet alleen de wettelijke bepalingen schond, maar ook de in het middel opgegeven
reglementsbepalingen. Anderzijds meende het O.M. dat er grond bestond tot vernietiging van het
bestreden arrest, in zoverre het het bestreden vonnis wijzigde en daarbij eiser in solidum met de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij veroordeelde tot het betalen van een verdubbelde
rechtsplegingsvergoeding aan verweerder en in zoverre het uitspraak deed over de appèlkosten.
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3º Wanneer het Hof een beslissing vernietigt die gewezen is in een betwisting over het
recht op uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, op het cassatieberoep dat
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering instelt tegen de rechthebbende
en waarbij het de verzekeringsinstelling tot bindendverklaring van het arrest oproept,
wordt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering veroordeeld in de kosten
van het cassatiegeding3. (Artt. 1017, tweede lid en 1111, vierde lid Ger.W.)
(R.I.Z.I.V. T. G.; t.a.v. Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0019.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 19 november 2003 door
het Arbeidshof te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, de overheid of de
instelling, belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de
artikelen 580, 1° tot 17°, 581 en 582, 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld
door of tegen de gerechtigden, steeds in de kosten wordt verwezen;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1018, eerste lid, 6°, 1022 van dat
wetboek en van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 30 november
1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in voormeld artikel 1022, de kosten een rechtsplegingsvergoeding omvatten;
Dat volgens artikel 3, tweede lid van dat besluit, de rechtsplegingsvergoeding
verdubbeld wordt wanneer de vordering een eis bevat die ertoe strekt een veroordeling tot de betaling van een geldsom van meer dan 2.500 euro te doen uitspreken;
Overwegende dat, krachtens de bepalingen van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering niet gehouden is de uitkeringen aan de begunstigden te betalen; dat alleen de verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars van de verzekerden zijn, daartoe gehouden
zijn;
Overwegende dat, bijgevolg, wanneer een begunstigde van de verzekering een
beslissing betwist waarbij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke3 Zie Cass., 26 okt. 1992, A.R. 9413, nr. 692, dictum; zie evenwel Cass., 29 maart 1993, A.R. 8308,
nr. 163 en de noot.
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ring weigert de arbeidsongeschiktheid vast te stellen, de vordering van die begunstigde geen vordering tot de betaling van een geldsom tegen dat instituut
vormt;
Dat, derhalve, het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding niet kan afhangen
van de waarde van die vordering;
Dat de omstandigheid dat de begunstigde van de verzekering naast zijn hoger
beroep tegen de beslissing van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een vordering tegen een verzekeringsinstelling instelt tot betaling van
uitkeringen, die verschuldigd zouden zijn wegens zijn arbeidsongeschiktheid,
geen invloed heeft op het voorwerp van zijn vordering tegen het Instituut en de
waarde ervan;
Dat het arrest, door anders te beslissen, de aangevoerde wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat eiser belang heeft dat het arrest verbindend wordt verklaard ten aanzien van de te dien einde voor het Hof opgeroepen partij;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de kosten van eerste aanleg begroot op 351,54 euro en in zoverre het uitspraak doet over de appèlkosten;
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op de artikelen 1017, tweede lid en 1111, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
13 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 407
2° KAMER - 14 september 2004

1º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING MET VERWIJZING GEVOLG.
2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STEDENBOUW HERSTELVORDERING - STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR GEEN PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING
WAARBIJ BESLIST WORDT OVER DE HERSTELVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING MET VERWIJZING OP HET CASSATIEBEROEP VAN HET
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- RECHTSPLEGING VOOR DE VERWIJZINGSRECHTER - MOGELIJKHEID TOT

TUSSENKOMST VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR.

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR GEEN PARTIJ
IN DE RECHTSPLEGING WAARBIJ BESLIST WORDT OVER DE HERSTELVORDERING - CASSATIEBEROEP
VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING MET VERWIJZING OP HET CASSATIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE

- RECHTSPLEGING VOOR DE VERWIJZINGSRECHTER - MOGELIJKHEID TOT

TUSSENKOMST VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR.

1º, 2° en 3° Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een
beslissing vernietigt en de zaak, krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering,
verwijst naar een hof of rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank
die het vernietigde arrest of vonnis gewezen heeft, worden de partijen teruggeplaatst in
de toestand waarin zij waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen,
dit alles echter binnen de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de
beslissing over de herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar
een hof is verwezen, de stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in
het geschil kan tussenkomen in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden als
voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook al is zijn cassatieberoep
tegen de vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk
verklaard1 2.
(Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0159.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2003 door het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, op verwijzing gewezen ingevolge
het arrest van het Hof van 4 februari 2003.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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. Niet-ontvankelijkheid van het middel
Overwegende dat de verweerders de niet-ontvankelijkheid van het middel opwerpen omdat eiser geen belang erbij heeft aangezien hij enkel belang heeft bij
1 Zie Cass., 7 jan. 1987, A.R. 5157, nr. 265; 13 dec. 1988, A.R. 2075, nr. 221; 2 nov. 1994, A.R.
P.94.0748.F, nr. 468; 3 mei 2002, A.R. C.00.0655.F, nr. 268.
2 Zie Cass., 24 feb. 2004, A.R. P.03.1143.N, nr. 96 met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF, voor
wat betreft de mogelijkheid voor de stedenbouwkundige inspecteur om als belanghebbende partij
toch een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen, hoewel hij in de eerdere rechtspleging niet was
opgetreden. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werd een eerder cassatieberoep
van de stedenbouwkundige inspecteur niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan betekening.
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het aanvechten van de beslissing op de herstelvordering en eiser niet aanvoert dat
de appèlrechters, door te oordelen dat hij geen partij is in het geding, geen rekening hebben gehouden met zijn middelen met betrekking tot de herstelvordering
die de appèlrechters onder al zijn aspecten hebben onderzocht;
Overwegende dat eiser belang heeft aan te voeren dat zijn recht om in een
rechtspleging als partij op te treden is miskend;
Dat dergelijke miskenning impliceert dat de appèlrechters zich niet ertoe gehouden achten eisers middelen met betrekking tot de herstelvordering te beoordelen; dat de aanvoering van deze miskenning bijgevolg niet afhankelijk kan
worden gesteld van de concrete bewering dat de appèlrechters geen rekening met
eisers argumentatie zouden hebben gehouden;
Dat de miskenning van dit recht evenmin ongedaan wordt gemaakt doordat de
rechter de vordering van eiser onder al zijn aspecten heeft beoordeeld;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste onderdeel van het eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat:
- het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 26 september 2001 de
door het openbaar ministerie uitgeoefende herstelvordering ongegrond heeft verklaard;
- in de rechtspleging voor dit hof van beroep de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur niet als partij is tussengekomen;
- het arrest van het Hof van 4 februari 2003 het cassatieberoep van eiser tegen
het voormelde arrest van het hof van beroep, niet ontvankelijk verklaart en, op
cassatieberoep van het openbaar ministerie, de beslissing op de herstelvordering
vernietigt met verwijzing naar het Hof van Beroep te Gent;
- eiser voor dit hof van beroep vrijwillig is tussengekomen;
- het arrest op verwijzing beslist dat de vrijwillige tussenkomst van eiser niet
ontvankelijk is, "afgezien van het antwoord op de vraag of de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur voor het Hof van Beroep te Antwerpen vrijwillig
had kunnen tussenkomen", op grond dat het cassatieberoep dat eiser instelde tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen niet ontvankelijk was;
Overwegende dat, wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak, krachtens artikel 427 Wetboek
van Strafvordering, verwijst naar een hof of rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde arrest of vonnis gewezen
heeft, de partijen worden teruggeplaatst in de toestand waarin zij waren voor de
rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, dit alles echter binnen de
omvang van de cassatie;
Overwegende dat hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is verwezen, de
stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil kan
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tussenkomen in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de
rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook al is zijn cassatieberoep
tegen de vernietigde beslissing in het geding waar eiser geen partij was, niet ontvankelijk verklaard;
Overwegende dat de appèlrechters die anders beslissen, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
C. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven geen antwoord behoeven;
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 de verweerders in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. V. Tollenaere, Gent, Van Bavegem, Gent en Geinger.

Nr. 408
2° KAMER - 14 september 2004

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF TIJDSTIP - LATERE HANDELINGEN VANWEGE DE DADER - INVLOED.
2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF TIJDSTIP - OGENBLIK WAAROP DE SCHADE AAN HET LICHT KOMT - INVLOED.
1º Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltrokken op het ogenblik dat degene aan wie
roerende zaken of waarden toevertrouwd worden onder de verplichting ze terug te geven
of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid
verkeert ze terug te geven of ze tot de overeengekomen bestemming te gebruiken, het is
hierbij onverschillig dat de dader later nog handelingen stelt die bedoeld zijn om zijn
straffeloosheid te waarborgen of om de benadeelde te doen geloven dat de roerende
goederen of waarden nog steeds ter beschikking zijn1. (Art. 491 Sw.)
2º Het misdrijf misbruik van vertrouwen is niet voltrokken op het ogenblik dat de schade
voor de benadeelde aan het licht komt, maar op het ogenblik dat de dader niet meer in
de mogelijkheid verkeert de hem toevertrouwde roerende zaken of waarden terug te
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken2. (Art. 491 Sw.)

1 Cass., 9 april 1991, A.R. 2941, nr. 417; 29 maart 1994, A.R. 6315, nr. 153; 1 maart 2000, A.R.
P.99.1604.F, nr. 149; "abus de confiance", Complément III, R.P.D.B., nr. 91.
2 Cass., 13 juni 1955, Pas. 1955, I, 1110.
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(R. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0530.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 25 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor.
De eiseres sub II stelt in een verzoekschrift vier middelen voor.
Die memorie en dit verzoekschrift zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiser sub I
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het misdrijf misbruik van vertrouwen voltrokken is op het
ogenblik dat degene aan wie roerende zaken of waarden toevertrouwd worden
onder de verplichting ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken
of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid verkeert ze terug te geven of ze
tot de overeengekomen bestemming te gebruiken; dat hierbij onverschillig is dat
de dader later nog handelingen stelt die bedoeld zijn om zijn straffeloosheid te
waarborgen of om de benadeelde te doen geloven dat de roerende goederen of
waarden nog steeds ter beschikking zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het misdrijf misbruik van vertrouwen niet voltrokken is op
het ogenblik dat de schade voor de benadeelde aan het licht komt, maar op het
ogenblik dat de dader niet meer in de mogelijkheid verkeert de hem toevertrouwde roerende zaken of waarden terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep;
14 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 409
2° KAMER - 14 september 2004

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VEREISTE VAN EFFECTIEVE
BIJSTAND VAN DE BESCHULDIGDE DOOR EEN RAADSMAN - BEOORDELING VAN HET VOLDAAN ZIJN AAN
DEZE VEREISTE.
2º ADVOCAAT - HOF VAN ASSISEN - VEREISTE VAN EFFECTIEVE BIJSTAND AAN DE
BESCHULDIGDE - BEOORDELING VAN HET VOLDAAN ZIJN AAN DEZE VEREISTE.
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - HOF
VAN ASSISEN - VEREISTE VAN EFFECTIEVE BIJSTAND VAN DE BESCHULDIGDE DOOR EEN
RAADSMAN.
4º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- SAMENSTELLING VAN DE JURY - GEZWORENE DIE GEEN GETUIGE VAN DE ZAAK IS, MAAR TOCH
DOOR EEN PARTIJ ALS GETUIGE WORDT GEDAGVAARD - GEVOLG.
5º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - WRAKING GERICHT TEGEN DE VOORZITTER MELDING DOOR DE VOORZITTER VAN PLAATS, DAG EN UUR WAAROP EENIEDER OPNIEUW DIENT
AANWEZIG TE ZIJN - AARD VAN DEZE VERRICHTINGEN - GEVOLG.
6º WRAKING - HOF VAN ASSISEN - WRAKING GERICHT TEGEN DE VOORZITTER - MELDING
DOOR DE VOORZITTER VAN PLAATS, DAG EN UUR WAAROP EENIEDER OPNIEUW DIENT AANWEZIG TE
ZIJN - AARD VAN DEZE VERRICHTINGEN - GEVOLG.
7º ADVOCAAT - HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN
RAADSMAN - DRAAGWIJDTE.
8º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - WRAKING GERICHT TEGEN DE VOORZITTER SCHORSING VAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK - INFORMELE MELDING DOOR DE VOORZITTER VAN
HET OGENBLIK WAAROP EENIEDER OPNIEUW DIENT AANWEZIG TE ZIJN - AFWEZIGHEID IN DE
ZITTINGSZAAL VAN DE RAADSMAN VAN DE BESCHULDIGDE BIJ DEZE VERRICHTING - GEVOLG.
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - WRAKING
GERICHT TEGEN DE VOORZITTER - SCHORSING VAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK - INFORMELE
MELDING DOOR DE VOORZITTER VAN HET OGENBLIK WAAROP EENIEDER OPNIEUW DIENT AANWEZIG TE
ZIJN

- AFWEZIGHEID IN DE ZITTINGSZAAL VAN DE RAADSMAN VAN DE BESCHULDIGDE BIJ DEZE
- GEVOLG.

VERRICHTING

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - ART. 6.3 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - AFWIJZING DOOR DE
RECHTER VAN EEN VERZOEK OM MEER TIJD EN FACILITEITEN - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet
bijgestaan is door een raadsman en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die
raadsman effectief zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring van het recht van verdediging
en van het recht op een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt
onaantastbaar of aan die vereisten is voldaan. (Art. 6 E.V.R.M.)
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4º Artikel 127 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat onder meer diegenen die getuige
geweest zijn op straffe van nietigheid geen gezworenen mogen zijn, houdt niet in dat het
enkele feit dat een of meerdere kandidaat gezworenen of plaatsvervangende
gezworenen, waarvan niet blijkt dat zij getuige van de zaak zijn of zouden kunnen zijn,
toch door een partij als getuige voor het hof van assisen worden gedagvaard, meebrengt
dat zij geen gezworene meer kunnen zijn.
5º en 6° De verrichtingen waarbij de voorzitter van het hof van assisen, die kennis
gekregen had van een verzoek tot wraking tegen hem, enkel melding maakt van plaats,
dag en uur waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn, betreffen op geen enkele
wijze de behandeling van de zaak of van enig geschil en grieven de beschuldigde niet.
7º, 8° en 9° Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft
betrekking op de uitoefening van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het
gedrang wanneer de raadsman van een beschuldigde in de zittingszaal niet aanwezig is
omdat ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de voorzitter van het
hof van assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het
verzoek tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder
opnieuw dient aanwezig te zijn.
10º Het enkele feit dat het hof van assisen niet ingaat op het verzoek van de beschuldigde
om hem meer tijd en faciliteiten toe te staan dan deze waarover hij reeds heeft beschikt,
levert geen miskenning van het recht op een eerlijk proces op. (Art. 6 E.V.R.M.)
(B. T. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0705.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep B 811 is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2004 (voormiddag) gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen;
Het cassatieberoep B 813 is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2004 (namiddag) gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
De cassatieberoepen B 993 en B 1062 zijn gericht tegen het arrest, op 31 maart
2004 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
De cassatieberoepen B 1038 en B 1063 zijn gericht tegen het arrest, op 2 april
2004 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
Het cassatieberoep B 1059 is gericht tegen het arrest, op 23 maart 2004 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
Het cassatieberoep B 1060 is gericht tegen het arrest, op 30 maart 2004 (voormiddag) gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
Het cassatieberoep B 1061 is gericht tegen het arrest, op 30 maart 2004 (namiddag) gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
Het cassatieberoep B 1064 is gericht tegen alle processen-verbaal van de terechtzitting van de derde sessie van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen en de daarin vermelde beslissingen en handelingen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie zeven middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat de arresten van 22 maart 2004 geen eindbeslissingen zijn;
dat de cassatieberoepen B 811 en B 813 die tegen die arresten werden ingesteld
respectievelijk op 22 en 23 maart 2004, dit is vóór het eindarrest van 31 maart
2004, voorbarig zijn;
Dat die cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het cassatieberoep B 1062 is ingesteld tegen het arrest van
31 maart 2004 waartegen het cassatieberoep B 993 reeds op 8 april 2004 was ingesteld;
Overwegende dat het cassatieberoep B 1063 is ingesteld tegen het arrest van 2
april 2004 waartegen het cassatieberoep B 1038 reeds op 8 april 2004 was ingesteld;
Dat de cassatieberoepen B 1062 en B 1063 niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 tot 15 maart
2004 (voormiddag) de arresten van 5 maart 2004 inhoudt; dat het eerste arrest
het adres van bepaalde kandidaat gezworenen verbetert en bepaalde opgeroepen
gezworenen met toepassing van artikel 243 Gerechtelijk Wetboek vrijstelt; dat
het tweede arrest beveelt dat buiten de twaalf werkende gezworenen nog twee
plaatsvervangende gezworenen zullen worden uitgeloot die het debat zullen bijwonen; dat dit proces-verbaal eveneens de twee arresten uitgesproken op 15
maart 2004 inhoudt;
Overwegende dat de twee arresten van 5 maart 2004 louter administratieve
handelingen betreffen waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft
en die niet aan zijn toezicht zijn onderworpen mits hij, zoals te dezen, zijn recht
van wraking kan uitoefenen op een lijst met het vereiste aantal gezworenen die
zitting kunnen nemen;
Dat tegen die arresten geen cassatieberoep openstaat;
Overwegende dat, voor het overige, dit proces-verbaal van de terechtzitting
met uitzondering van de arresten van 15 maart 2004, geen beslissing inhoudt die
uitspraak doet over een geschil en die vatbaar is voor cassatieberoep;
Overwegende dat behoudens de tussenarresten van 22 maart, 23 maart, 30
maart, 31 maart en 2 april 2004, waartegen reeds de cassatieberoepen B 811, B
813, B 993, B 1038, B 1059, B 1060, B 1061, B 1062 en B 1063 zijn ingesteld,
het proces-verbaal van de terechtzitting vanaf 15 maart 2004 (namiddag) geen
beslissing inhoudt waarbij het hof van assisen uitspraak doet over enig geschil,
die vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat het cassatieberoep B 1064, behoudens in zoverre het gericht is tegen de
twee tussenarresten van 15 maart 2004, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
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1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de voor het hof van assisen op 23 maart 2004 neergelegde conclusie blijkt dat eiser vorderde de zaak onbepaald uit te stellen na vastgesteld te hebben dat eiser geen raadsman meer had; dat hij daartoe aanvoerde dat
zijn raadsman een grond van verschoning als bedoeld in artikel 446, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek heeft doordat hij wegens gebrek aan voldoende tijd en faciliteiten de gelegenheid niet gekregen heeft om kennis te nemen van de volledige inhoud van het strafdossier en om een verdediging in rechte op te bouwen zodat hij zijn ambt niet meer vrij kon uitoefenen ter verdediging van het recht en
van de waarheid en bijgevolg in eer en geweten eisers verdediging niet kon
waarnemen;
Overwegende dat het hof van assisen onaantastbaar vaststelt of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is door een raadsman en, in bevestigend geval, moet
waarborgen dat die raadsman effectief zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces van de beschuldigde; dat de rechter onaantastbaar oordeelt of aan die vereisten is voldaan;
Overwegende dat het arrest van 22 maart 2004 (voormiddag), naar hetwelke
het arrest van 23 maart 2004 verwijst, vaststelt dat de verdediging wordt waargenomen door een raadsman die reeds geruime tijd optreedt en zittingen van dit hof
heeft gevolgd en een tweede raadsman die ter terechtzitting aanwezig is en die in
de gelegenheid werd gesteld zich gedurende een week voor te bereiden; dat het
op grond van de feitelijke omstandigheden die het vermeldt, oordeelt dat eiser
zijn verdediging sedert geruime tijd heeft kunnen voorbereiden, er geen aanwijzing bestaat dat hij niet al zijn argumenten zal kunnen doen gelden en geen omstandigheden voorliggen die als een hinder voor het voeren van zijn verdediging
naar voor komen;
Overwegende dat het arrest van 23 maart 2004 verder oordeelt dat:
- het recht op een eerlijk proces beoordeeld wordt in het kader van het geheel
van het proces en de procesvoering voor het hof van assisen mondeling is zodat
de beschuldigde in staat is tegenspraak te voeren over al wat ter zitting wordt gezegd;
- eisers raadsman die op de zitting van 23 maart 2004 aanwezig was, zich op
15 maart 2004 bereid heeft verklaard zijn taak op te nemen met kennis van de
omvang en de moeilijkheden ervan en wetende dat de procesvoering vanaf 22
maart 2004 zou worden verdergezet;
- het hof van assisen zich niet inlaat met de organisatie van de verdediging
maar enkel vermag vast te stellen dat in de loop van de week die werd vrijgelaten
om de pro deo advocaat die ter zitting verschijnt, toe te laten zich voor te bereiden, er kennelijk samenwerking was met een andere raadsman;
- geen enkel gegeven wordt aangehaald waaruit een aantasting van de regel dat
een advocaat vrij zijn ambt moet kunnen uitoefenen, blijkt;
Overwegende dat het hof van assisen aldus oordeelt dat eiser een raadsman
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heeft die effectief bijstand kan verlenen, beschikt heeft over voldoende tijd en faciliteiten om zijn zaak voor te bereiden zonder dat het eerlijke karakter van het
proces in het gedrang komt en dat de behandeling van de zaak dient te worden
verdergezet; dat het, zonder schending van de artikelen 6.1, 6.3.b en 6.3.c
E.V.R.M., de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat uit wat voorafgaat blijkt dat het onderdeel,
in zoverre het aanvoert dat het hof van assisen in de arresten van 22 en 23 maart
2004 ervan uitgaat of ermee rekening houdt dat de op de zitting aanwezige raadsman van eiser zijn enige raadsman is, berust op een onvolledige lezing van de
verscheidene tussenarresten, mitsdien feitelijke grondslag mist;
(...)
4. Vierde middel
Overwegende dat artikel 127 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder meer
diegenen die getuige geweest zijn op straffe van nietigheid geen gezworenen mogen zijn; dat die bepaling niet inhoudt dat het enkele feit dat een of meerdere
kandidaat gezworenen of plaatsvervangende gezworenen waarvan niet blijkt dat
zij getuige van de zaak zijn of zouden kunnen zijn, toch door een partij als getuige voor het hof van assisen worden gedagvaard, meebrengt dat zij geen gezworene meer kunnen zijn;
Dat het middel faalt naar recht;
5. Vijfde middel
5.1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de in beide onderdelen vermelde verzoeken tot wraking bij
de arresten van respectievelijk 9 en 11 maart 2004 van het Hof werden verworpen;
Overwegende dat de voorzitter van het hof van assisen, die kennis gekregen
had van een verzoek tot wraking tegen hem, door de gewraakte verrichtingen enkel melding heeft gedaan van plaats, dag en uur waarop eenieder opnieuw diende
aanwezig te zijn; dat die verrichtingen op geen enkele wijze de behandeling van
de zaak of van enig geschil betreffen en eiser niet grieven;
Dat de onderdelen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
5.2. Derde onderdeel
Overwegende dat het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een
raadsman betrekking heeft op de uitoefening van zijn recht van verdediging; dat
dit recht niet in het gedrang komt wanneer de raadsman van de beschuldigde in
de zittingszaal niet aanwezig is omdat ingevolge een door hem ingediende verzoek tot wraking van de voorzitter van het hof van assisen, de behandeling van
de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het verzoek tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waar eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
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7. Zevende middel
Overwegende dat het enkele feit dat de rechter niet ingaat op het verzoek van
de beschuldigde hem meer tijd en faciliteiten toe te staan dan over deze waarover
hij reeds heeft beschikt, geen miskenning van het recht op een eerlijk proces oplevert;
Dat het middel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige aanvoert dat eiser niet beschikt
heeft over voldoende tijd en faciliteiten om zijn verdediging voor te bereiden;
Dat het middel in zoverre het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de overige 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,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent, N. Buisseret, Brussel en T. De Meester, Antwerpen.

Nr. 410
2° KAMER - 14 september 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- VERWEER VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERWEER WAARBIJ DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING EN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOCHTEN - ARREST DAT OORDEELT DAT
HET VERWEER ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE BEWIJSWAARDERING - BESLISSING WAARBIJ HET
HOGER BEROEP OP DIE GROND NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - TOEPASSING.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - HOGER BEROEP TEGEN DE
VERWIJZINGSBESCHIKKING DOOR DE RAADKAMER - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERWEER VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERWEER WAARBIJ DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING EN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOCHTEN - ARREST DAT OORDEELT DAT
HET VERWEER ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE BEWIJSWAARDERING - BESLISSING WAARBIJ HET
HOGER BEROEP OP DIE GROND NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - TOEPASSING.
1º en 2° Wanneer eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
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aangevoerd dat artikel 57, §3 Wetboek van Strafvordering geschonden werd, doordat het
openbaar ministerie zonder toestemming van de onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve
mededelingen over de zaak aan de pers zou hebben medegedeeld en hij hieruit
miskenning van het vermoeden van onschuld en van zijn recht van verdediging heeft
afgeleid met de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek tot gevolg, dan heeft eiser door
dit verweer de regelmatigheid van de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande
strafvordering aangevochten; het arrest dat oordeelt dat dit verweer betrekking heeft op
de bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben en op
die grond oordeelt dat, wat dit verweer betreft, het hoger beroep niet beantwoordt aan de
door artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg
niet ontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht 1. (Artt. 57, §3, 131, §1,
135, §2 en 235bis Sv.)
(W. T. D.)

ARREST

(A.R. P.04.0933.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. Hans Van Bavel, advocaat bij de balie te Brussel, namens eiseres zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre dit
gericht is tegen de beslissingen van het arrest waarbij uitspraak gedaan wordt
over:
- de afwezigheid van voldoende bezwaren en de verwijzing naar de correctionele rechtbank;
- de schending van artikel 57, §3 Wetboek van Strafvordering, het vermoeden
van onschuld en het recht van verdediging;
- de regelmatigheid van de beschikking tot verwijzing;
- de miskenning van het beroepsgeheim van de advocaat;
- de miskenning van het beginsel van de wapengelijkheid;
- de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling.
Overwegende dat het arrest, in zoverre het uitspraak doet of geroepen werd
uitspraak te doen over de schending van artikel 57, §3 Wetboek van Strafvordering, de miskenningen van het vermoeden van onschuld en het recht van verdedi1 Zie Cass., 10 dec. 2002, A.R. P.02.1146.N, nr. 664.
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ging, de regelmatigheid van de beschikking tot verwijzing, het beroepsgeheim
van de advocaat en het beginsel van de wapengelijkheid, zulks doet met toepassing van artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering; dat tegen die beslissingen
onmiddellijk cassatieberoep openstaat;
Dat er in zoverre geen grond bestaat om de afstand te verlenen;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel, eerste onderdeel
Overwegende dat eiseres voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat artikel 57, §3 Wetboek van Strafvordering geschonden werd doordat het openbaar ministerie zonder de toestemming van de onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve mededelingen over de zaak aan de pers zou
hebben medegedeeld; dat zij hieruit miskenning van het vermoeden van onschuld en van haar recht van verdediging heeft afgeleid met de nietigheid van het
gerechtelijk onderzoek voor gevolg;
Overwegende dat eiseres door dit verweer de regelmatigheid van de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande strafvordering heeft aangevochten;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat dit verweer betrekking heeft op de bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben; dat
het op die grond oordeelt dat, wat het bedoelde verweer betreft, het hoger beroep
niet beantwoordt aan de door artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg niet ontvankelijk is; dat het aldus de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de grieven niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, mitsdien geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand zoals hierboven bepaald;
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in een derde van de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
14 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.
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Nr. 411
2° KAMER - 14 september 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERSTEKVONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH UITSPREEKT OVER GEGRONDHEID
VAN DE STRAFVORDERING - VERZET TEGEN HET VERSTEKVONNIS - HOGER BEROEP TEGEN DE
EERDERE VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEHANDELING OP VERZET GESCHORST TOT DE UITSPRAAK
OVER HET HOGER BEROEP TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSMACHT.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERSTEKVONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH UITSPREEKT OVER GEGRONDHEID
VAN DE STRAFVORDERING - VERZET TEGEN HET VERSTEKVONNIS - HOGER BEROEP TEGEN DE
EERDERE VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEHANDELING OP VERZET GESCHORST TOT DE UITSPRAAK
OVER HET HOGER BEROEP TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSMACHT.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - UITSPRAAK
TEN GRONDE - HOGER BEROEP TEGEN DE EERDERE VERWIJZINGSBESCHIKKING - RECHTSMACHT VAN
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK UITSPRAAK TEN GRONDE - HOGER BEROEP TEGEN DE EERDERE VERWIJZINGSBESCHIKKING RECHTSMACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen wordt om met toepassing van
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van
de haar voorgelegde rechtspleging, heeft daarover geen rechtsmacht meer wanneer het
vonnisgerecht, waarvoor de zaak door een verwijzingsbeschikking van de raadkamer
aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de strafvordering uitspraak
heeft gedaan; het staat de partijen immers om tegen die uitspraak de door de wet
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, waarbij zij alle verweermiddelen kunnen laten
gelden, onder meer deze die betrekking hebben op de regelmatigheid van het
strafonderzoek1.
3º en 4° Wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak door een
verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig wordt gemaakt, ten gronde
uitspraak doet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep tegen
die verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de
regelmatigheid van de door die rechtbank uitgesproken beslissing2.
1 Eiser werd bij beschikking van de raadkamer te Hasselt op 15 dec. 2000 verwezen naar de
correctionele rechtbank. Navolgend werd hij gedagvaard voor deze rechtbank en bij verstek
veroordeeld bij vonnis van 10 okt. 2001. Op 15 nov. 2001 stelde eiser ook hoger beroep in tegen de
verwijzingsbeschikking van 15 dec. 2000. Op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest
van 27 mei 2004 bestond het verstekvonnis van 10 okt. 2001 nog steeds, aangezien op 16 jan. 2002,
bij vonnis op verzet, de behandeling voor de correctionele rechtbank werd geschorst tot de uitspraak
over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zonder dat reeds werd
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het verzet.
2 Ibid.

Nr. 411 - 14.9.04

HOF VAN CASSATIE

1389

(D.)

ARREST

(A.R. P.04.0940.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 mei 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vijf grieven voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling geroepen
werd uitspraak te doen over eisers verwijzing naar de correctionele rechtbank, de
overschrijding van de redelijke termijn en de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling van verweerster, het arrest geen eindbeslissing inhoudt noch uitspraak doet in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van
Strafvordering;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de grieven
1. Tweede grief
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen is om
met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen
over de haar voorgelegde rechtspleging, daarover geen rechtsmacht meer heeft
wanneer het vonnisgerecht waarvoor de zaak door een verwijzingsbeschikking
van de raadkamer aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de
strafvordering uitspraak gedaan heeft; dat het de partijen immers staat om tegen
die uitspraak de door de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging, onder meer het bestreden arrest, blijkt dat eiser bij beschikking van de raadkamer van 15 december
2000 naar de correctionele rechtbank werd verwezen en dat de correctionele
rechtbank bij vonnis van 10 oktober 2001 over de telastlegging uitspraak gedaan
heeft; dat dit vonnis, ondanks het daartegen door eiser gedane verzet dat nog niet
ontvankelijk werd verklaard, steeds bestaat;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve geen rechtsmacht meer had om over de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging uitspraak te doen;
Dat de grief, die uitgaat van het tegendeel, niet kan worden aangenomen;
2. Derde grief
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Overwegende dat de rechtsmacht van de onderzoeksgerechten met betrekking
tot de hen voorgelegde rechtspleging slechts bestaat voor zover nog geen uitspraak van het vonnisgerecht over de strafvordering bestaat; dat hierdoor geen
bijkomende voorwaarde aan de toepassing van artikel 135, §2 Wetboek van
Strafvordering wordt toegevoegd;
Overwegende dat wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak
door een verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig wordt gemaakt,
ten gronde uitspraak doet, de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger
beroep tegen die verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht heeft om zich uit te
spreken over de regelmatigheid van de door die rechtbank uitgesproken beslissing;
Dat de grief faalt naar recht;
3. Vierde grief
Overwegende dat de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling
geen rechtsmacht meer heeft niet belet dat de beklaagde dank zij de rechtsmiddelen die hij tegen het vonnis van de correctionele rechtbank kan aanwenden, alle
verweermiddelen, onder meer deze met betrekking tot de regelmatigheid van het
strafonderzoek, kan laten gelden;
Dat de grief faalt naar recht;
4. Vijfde grief
Overwegende dat de grief afgeleid is uit de in de vierde grief vergeefs aangevoerde onwettigheid;
Dat de grief niet ontvankelijk is;
5. Eerste grief
Overwegende dat bij afwezigheid van rechtsmacht, de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak hoefde te doen over de in de grief aangevoerde onregelmatigheden;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek
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,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. G. Coenen, Turnhout.
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Nr. 412
2° KAMER - 15 september 2004

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST - GEVOLG.
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - CASSATIEMIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST - GEVOLG.
1º en 2° Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen
die gegrond is op een cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist1. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof)
(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0478.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 5 maart 2004 door het
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren vier middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, iemand "expert" te noemen, die ingevolge zijn kunde of beroep bekwaam wordt geacht om de aard en
de omstandigheden van een misdaad of wanbedrijf te beoordelen, en anderzijds,
te vermelden dat het verslag van die vakman, aangezien hij slechts was aangezocht door de procureur des Konings en niet door de onderzoeksrechter, geen
"deskundigenverslag in de strikte betekenis van het woord" is;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de drijfveer geen wezenlijk bestanddeel van het misdrijf uitmaakt;
Dat de appèlrechters bijgevolg niet dienden te antwoorden op het verweermiddel waarin wordt aangevoerd dat de brand die aan de eisers wordt ten laste gelegd hun geen enkel financieel belang opleverde;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
1 Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.00.1345.F, nr. 650.
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Over het tweede middel:
Overwegende dat een vonnis niet door nietigheid is aangetast enkel omdat de
rechter een vakman die door het openbaar ministerie was aangezocht, een "expert" heeft genoemd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde en vierde middel samen:
Overwegende dat de eisers aanvoeren dat het verslag, neergelegd door de architect om wiens advies het openbaar ministerie had verzocht, wegens de partijdigheid en het eenzijdig karakter ervan "niet in aanmerking mocht worden genomen ter rechtvaardiging van [hun] veroordeling";
Overwegende dat het arrest, steunend op de eigen verklaringen van de eisers,
op de waarnemingen van een buur en op de vaststellingen van de politie en de
brandweer, beslist dat de schuld van de eisers kan worden afgeleid uit het geringe tijdsinterval tussen het uur waarop zij hun woning hebben verlaten en het uur
waarop de brandweer werd gealarmeerd, alsook uit het ontbreken van aanwijzingen inzake de tussenkomst van een derde;
Dat uit het arrest niet blijkt dat het hof van beroep zich baseert op het verslag
waarop kritiek wordt uitgeoefend;
Dat de middelen, die gegrond zijn op de bevestiging van het tegenovergestelde, feitelijke grondslag missen;
Daaruit volgt dat de prejudiciële vraag die door de eisers wordt voorgesteld
met betrekking tot het derde middel, niet aan het Arbitragehof dient te worden
gesteld;
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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
15 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Uyttendaele, Brussel en L. Kennes, Brussel.

Nr. 413
2° KAMER - 15 september 2004

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - FEIT DAT EEN
CORRECTIONELE STRAF MET ZICH KAN MEEBRENGEN - WERKSTRAF - DUUR.
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - VERVANGENDE STRAF - GELDBOETE -
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VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
1º Wanneer een feit van die aard is dat het met een correctionele straf kan worden gestraft,
kan de rechter de dader, als hoofdstraf, een werkstraf opleggen, die niet lager dan
zesenveertig uren noch hoger dan driehonderd uren mag zijn1. (Art. 37ter, §§1 en 2 Sw.)
2º De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als
vervangende gevangenisstraf, kan daarnaast geen vervangende gevangenisstraf
koppelen aan die geldboete2. (Artt. 37ter, §1, eerste lid en 40 Sw.)
(Procureur des Konings te Hoei T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0590.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 5 maart 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de wegens
de telastleggingen A, B, C, D, E, F en G tegen verweerder ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 37ter, §§1 en 2 van het Strafwetboek, wanneer een feit van die aard is dat het met een correctionele straf kan worden gestraft, de rechter de dader, als hoofdstraf, een werkstraf kan opleggen die niet lager dan zesenveertig uren noch hoger dan driehonderd uren mag zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis verweerder met name schuldig verklaart aan het feit dat hij een voertuig heeft bestuurd in staat van dronkenschap,
de ademtest heeft geweigerd of, zonder wettige reden de bloedproef heeft geweigerd, en meerdere inbreuken op het Wegverkeersreglement heeft begaan;
Dat het vonnis eveneens beslist dat de verscheidene misdrijven die verweerder
worden ten laste gelegd de uiting zijn van één en hetzelfde misdadig opzet;
Overwegende dat sommige van voormelde ten laste gelegde feiten door de wet
slechts met correctionele straffen worden bestraft; dat dit het geval is voor de
misdrijven bedoeld in de artikelen 34, §2, 3° en 35 van de gecoördineerde wetten
van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Dat de appèlrechters, derhalve, hun beslissing om verweerder wegens de geza1 Cass., 27 april 2004, A.R. P.04.0049.N, nr. 223 en 19 mei 2004, A.R. P.03.1550.F, nr. 267.
2 Ibid.
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menlijke telastleggingen A tot G slechts een werkstraf van veertig uren op te leggen, wat een politiestraf is, niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Dat er geen grond is om het tweede en derde middel te onderzoeken die niet
tot een ruimere cassatie of tot een cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
Dat, aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, de vernietiging wordt beperkt tot de uitgesproken straffen;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de wegens
de telastlegging I tegen verweerder ingestelde strafvordering:
Over het derde middel:
Overwegende dat de rechter die, met toepassing van artikel 37ter, §1, eerste lid
van het Strafwetboek, tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet
als vervangende straf, daarnaast geen vervangende gevangenisstraf kan koppelen
aan die geldboete;
Dat, immers, artikel 40 van het Strafwetboek enkel van toepassing is bij nietbetaling van de geldboete die als hoofdstraf of als bijkomende straf wordt uitgesproken;
Overwegende dat de appèlrechters, door een vervangende gevangenisstraf van
drie dagen op te leggen voor de geldboete van vijfentwintig euro, die is opgelegd
ter vervanging van de wegens de telastlegging I uitgesproken werkstraf van veertig uur, voormelde wettelijke bepalingen hebben geschonden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
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;
Dat, aangezien de schuldigverklaring, de hoofdstraf en de vervangende geldboete zelf niet worden vernietigd, de vernietiging, die zich beperkt tot de onwettige vervangende gevangenisstraf, zal worden uitgesproken zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het een vervangende gevangenisstraf van drie dagen oplegt voor de geldboete van vijfentwintig euro, die het oplegt ter vervanging van de wegens de telastlegging I aan verweerder opgelegde
werkstraf van veertig uur;
Zegt dat er, wat dat betreft, geen grond is tot verwijzing;
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gehele
straf, opgelegd voor de telastleggingen A tot G en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die
gekoppeld is aan de veroordeling uit hoofde van die telastleggingen;
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep en
laat de andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
15 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 414
1° KAMER - 16 september 2004

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - WEERGAVE IN EEN ANDERE TAAL.
Het arrest is nietig wanneer het gegrond is op een document dat in een andere taal dan die
van de rechtspleging is opgemaakt, zonder vertaling of weergave van de teneur ervan in
de taal van de rechtspleging1. (Artt. 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken)
(M. e.a. T. RYANAIR, vennootschap naar Iers recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0132.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 24 september 2003 in
laatste aanleg door de vrederechter van het derde kanton Charleroi is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het vonnis zijn beslissing grondt op een document dat verweerster aan de eisers heeft verstuurd ter bevestiging van een telefoongesprek
van 27 maart 2001, waarvan het een uittreksel in het Engels weergeeft, zonder
vertaling noch weergave van de teneur ervan in het Frans, de taal van de rechtspleging;
1 Cass., 2 april 2003, A.R. P.02.1695.F, www.cass.be, op die datum en 14 april 2000, A.R.
C.99.0089.F, nr. 255.
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Dat het vonnis, aangezien het niet volledig in de taal van de rechtspleging is
gesteld, artikel 37 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken schendt;
Dat die schending van de wet, ingevolge artikel 40, eerste lid van de voornoemde wet, zowel de vorm als de inhoud van de akte aantast; dat het vonnis bijgevolg geheel nietig is;
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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton Charleroi.
16 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 415
1° KAMER - 16 september 2004

1º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — NIEUW MIDDEL - SCHENDING VAN
EEN WETTELIJKE BEPALING DIE DE RECHTER MOEST TOEPASSEN.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE INKOMSTEN
- BESCHIKKING OVER EEN ONROEREND GOED - VOORDEEL IN NATURA - NIET KOSTELOOS - RAMING
- GEVOLG.
1º Het zuiver juridisch middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die de
rechter op het hem voorgelegde geschil moest toepassen, is geen nieuw middel1.
2º Het voordeel in natura, namelijk het niet-kosteloos beschikken over een onroerend goed,
heeft enkel tot gevolg dat de raming ervan wordt gewijzigd maar niet dat het nietbelastbaar wordt. (Art. 18, §§3.2 en 4 K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0049.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest dat op 4 juni 2003 door het
1 Zie Cass., 28 nov. 2002, A.R. C.01.0353.F, www.cass.be, op die datum.
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Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers F.03.0049.F en F.03.0062.F tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
A. Over de voorziening A.R. nr. F.03.0049.F
Over de eerste door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw:
Overwegende dat de verweerders, om staande te houden dat het middel nieuw
is, aanvoeren dat eiser voor het hof van beroep niet verwezen heeft naar artikel
18, §4 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 houdende uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
Overwegende dat een zuiver juridisch middel dat de schending aanvoert van
een wettelijke bepaling die rechter op het hem voorgelegde geschil moest toepassen, geen nieuw middel is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...)
Over het middel
Overwegende dat artikel 18 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993
houdende uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard bepaalt;
Dat, met toepassing van paragraaf 3.2 van die bepaling, bij gebrek aan een sociale of economische reglementering, m.b.t de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen de in aanmerking te nemen waarde forfaitair wordt vastgesteld volgens een percentage van het kadastraal inkomen van dat onroerend goed;
Dat krachtens paragraaf 4 van voornoemd artikel, wanneer het voordeel niet
kosteloos wordt toegestaan, het in aanmerking te nemen voordeel verminderd
moet worden met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel;
Dat uit die bepalingen volgt dat de omstandigheid dat het voordeel in natura
niet kosteloos is, enkel tot gevolg heeft dat de raming ervan wordt gewijzigd
maar niet dat het niet-belastbaar wordt;
Overwegende dat het arrest dat daarover anders beslist, voornoemd artikel 18,
§4, schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
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OM DIE REDENEN
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen A.R. nrs. F.03.0049.F en F.03.0062.F;
I. De zaak F.03.0049.F
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voorziening gegrond verklaart
met betrekking tot het ter beschikking stellen van onroerende goederen, de desbetreffende ontheffing beveelt en eiser veroordeelt tot terugbetaling aan de verweerders van de gelden die op die grond onverschuldigd geïnd zijn en uitspraak
doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
II. De zaak F.03.0062.F
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. O. Bertin, Brussel, Y. Hougardy, Brussel en T'Kint.

Nr. 416
1° KAMER - 16 september 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEDRIJFSLASTEN - TERUGBETALING AFGETROGGELDE BEDRAGEN - AFTREKBAARHEID.
Het arrest dat oordeelt dat de terugbetaling van bedragen die van derden zijn afgetroggeld
en die een partij ingevolge een gerechtelijke beslissing moet terugbetalen, geen uitgave
is die gedaan is om de belastbare bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, en
bijgevolg niet aanneemt dat die terugbetalingen inherent zijn aan de beroepsbezigheid
van voornoemde partij, maakt een correcte toepassing van art. 44, eerste lid W.I.B. 1964
en van art. 49, eerste lid W.I.B. 1992.
(B. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0055.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 20 juni 2003 door het Hof
van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof

Nr. 416 - 16.9.04

HOF VAN CASSATIE

1399

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, zowel krachtens artikel 44, eerste lid van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), als krachtens artikel 49, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), aftrekbare kosten die zijn welke de
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden;
Overwegende dat het arrest de aftrek, als bedrijfskosten, verwerpt van de terugbetalingen die eiser ten voordele van verschillende ziekenfondsen heeft gedaan, op grond dat "de terugbetaling van bedragen die van derden afgetroggeld
zijn en die (eiser) ingevolge een gerechtelijke beslissing moet terugbetalen, geen
uitgave vormt die gedaan of gedragen is om de bedrijfsinkomsten te verkrijgen
of te behouden";
Dat het arrest dat niet aanneemt dat de bewuste terugbetalingen inherent zijn
aan de beroepsbezigheid die eiser had uitgeoefend, aldus aan de in het middel
aangewezen wetsbepalingen geen voorwaarde toevoegt die ze niet bevatten,
maar integendeel, die wetsbepalingen correct toepast;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 417
1° KAMER - 16 september 2004

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VENNOOT BELASTINGPLICHTIGE – BEGRIP.
De vennoot van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid die
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die ten name van die vennootschap
is gevestigd, is een belastingplichtige in de zin van art. 366 W.I.B. 1992 en heeft bijgevolg
het recht om bezwaar in te dienen tegen de aanslag die ten name van die vennootschap
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is ingekohierd1. (Art. 141, §3 Vennootschappenwet; Art. 366 W.I.B. 1992)
(H. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.03.0063.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 27 juni 2003 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 366 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan
bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 141 van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen, zoals het voor het laatst gewijzigd is bij de wet van 20 juli
1991 houdende sociale en diverse bepalingen en, voor zoveel als nodig, zoals het voor het
laatst gewijzigd is bij de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 367 tot 377 en 409 tot 411 van het Wetboek van de
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping en voerde daartoe met name aan dat het Hof in twee arresten
van 19 mei (AR F.93.0019.N, nr. 246) en 1 dec. 1995 (AR F.95.0044.F, nr. 521) van oordeel was
geweest dat, ingevolge art. 267 W.I.B. 1964 (thans art. 366 W.I.B. 1992), alleen de belastingplichtige
de aanslag die te zijnen name en op zijn inkomsten is gevestigd, kan betwisten door het indienen van
een bezwaarschrift, dat voornoemd recht persoonlijk is en niet toekomt aan derden op wier naam de
aanslag niet is gevestigd, ook al kunnen die derden tot de belastingschuld van degene op wiens naam
de aanslag is gevestigd, gehouden zijn. Het O.M. was van mening dat die rechtspraak niet was
gewijzigd door een later arrest van 27 juni 2002 (AR C.00.0427.N, www.cass.be, op die datum)
waarin het Hof had beslist dat art. 394, eerste lid W.I.B. 1992, dat betrekking heeft op de invordering
van de aanslag die ten name van een van de echtgenoten is ingekohierd, op alle eigen en
gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten, de mogelijkheid om, overeenkomstig art. 366
W.I.B. 1992, bezwaar in te dienen tegen de aanslag door de echtgenoot op wiens naam de belasting
niet gevestigd is, onverkort laat bestaan. Volgens het O.M. moest evenmin acht worden geslagen op
het recht van bezwaar dat ondertussen ook openstaat voor de feitelijk gescheiden echtgenoot ten
name van wie de aanslag niet is gevestigd, die op grond van art. 394 van dat wetboek, gehouden is tot
betaling van de belastingschuld die op naam van de andere echtgenoot is vastgesteld. De wet van 15
maart 1999 heeft art. 366 W.I.B. 1992 aangevuld om dat recht van bezwaar te verlenen aan die
echtgenoot, nadat het Arbitragehof, in een eerste arrest van 27 juni 1996 (arrest nr. 39/96; zie ook
arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 m.b.t. art. 366 vóór de wijziging ervan), voor recht heeft gezegd
dat art. 267 W.I.B. 1964 art. 10 G.W. schendt in zoverre die bepaling het recht om bezwaar in te
dienen tegen een belastingaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de
aanslag gevestigd is, met uitsluiting van de feitelijke gescheiden echtgenoot ten name van wie de
aanslag niet gevestigd is, terwijl die echtgenoot, op grond van art. 295 W.I.B. 1964 gehouden is tot
de belastingschuld die ten name van de andere echtgenoot is gevestigd.
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Inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft in hoofdzaak vastgesteld dat eiser in eigen naam, in zijn hoedanigheid van vennoot van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid Immoplan, een bezwaarschrift heeft ingediend tegen twee aanslagen in de vennootschapsbelasting die ten name van die vennootschap gevestigd waren voor de aanslagjaren
1994 en 1995; dat de directeur van de belastingen, bij beslissing van 12 februari 1998, dat
bezwaarschrift niet-ontvankelijk heeft verklaard; dat eisers voorziening tegen die beslissing is gericht; het hof van beroep verklaart vervolgens eisers voorziening niet-gegrond.
Het hof van beroep grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Het hof (van beroep) neemt de argumenten van de bestreden beslissing van de directeur volledig over. (...) Het feit dat (eiser) hier als vennoot van een c.v.o.a. de belastingschulden van de vennootschap moet betalen (...) doet voor hem geen enkel recht ontstaan
om in eigen naam een bezwaar in te dienen tegen de aanslagen die ten name van die vennootschap ingekohierd zijn. Het hof van (beroep) ziet niet in hoe daardoor een niet te verantwoorden discriminatie zou ontstaan, zodat het geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof hoeft te stellen".
De redenen van de beslissing van de directeur, die het hof van beroep overneemt, zijn
de volgende:
"In zijn bezwaarschrift van 26 september 1997 beklemtoont (eisers) lasthebber wel degelijk dat zijn klant een derde is t.a.v. de vennootschap (Immoplan)... Krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 13ter, 35-6° en 63ter van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen en 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kan weliswaar niet worden uitgesloten dat (eiser) (afhankelijk van het handelsonderzoek door de Rechtbank van Koophandel te Luik dat zou kunnen leiden tot de faillietverklaring van de c.v.o.a. Immoplan) als bestuurder of voormalig bestuurder van de
c.v.o.a. Immoplan in vereffening, aansprakelijk zal worden gesteld, maar dan moet het
eventuele belang van (eiser) om bezwaar in te dienen bestaan en actueel zijn op het ogenblik dat het bezwaarschrift wordt ingediend, hetgeen hier niet het geval is, aangezien de
ontvanger van de belastingen van Luik 5, jegens hem geen enkele invorderingsmaatregel
heeft genomen. Bijgevolg is het bezwaarschrift voorbarig en dus niet ontvankelijk. Voorts
kan de belastingplichtige, ingevolge artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen,
verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur van de
belastingen. Het in bovenstaand artikel bedoelde recht is een persoonlijk recht. Het is dus
niet toegestaan om voor een belastingplichtige een bezwaar in te dienen zonder daartoe
door hem naar behoren gemachtigd te zijn. Dat geldt voor (eiser). (Eisers raadsman) voert
een arrest van het Arbitragehof aan betreffende het recht van een feitelijk gescheiden
echtgenoot om bezwaar in te dienen... Dat arrest kan niet naar een vennootschap worden
geëxtrapoleerd. In die fase is het bijgevolg niet logisch tot de slotsom te komen dat (eiser)
nu reeds als de schuldenaar van de belasting moet worden beschouwd".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van toepassing is op het geschil, kan "de belastingplichtige tegen het bedrag van de te zijnen
name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen,... bezwaar indienen bij de directeur van de belastingen van de provincie of het gewest in wiens ambts-
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gebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd".
De term "belastingplichtige" moet worden uitgelegd rekening houdend met de gehele
regeling betreffende de inkomstenbelastingen en meer bepaald met de regels i.v.m. de invordering.
Krachtens artikel 141 van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, "zijn de vennoten", wanneer de coöperatieve vennootschap een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is, "persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap".
De aanslagen in de vennootschapsbelasting die ingekohierd zijn ten name van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, zijn in dat artikel bedoelde
schulden van de vennootschap.
Krachtens de artikelen 366 tot 377 en 409 tot 411 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, vóór hun wijziging bij de wet van 15 maart 1999 en behoudens het bij
artikel 376 bedoelde bijzondere geval van ambtshalve ontheffing, kunnen het bestaan, het
bedrag en de eisbaarheid van die schulden enkel betwist worden door de indiening van
een regelmatig bezwaarschrift bij de directeur van de belastingen en door de indiening
voor het hof van beroep van een voorziening tegen de beslissing van de directeur op het
bezwaarschrift.
Vennoten van coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid zijn
'belastingplichtigen' van de belasting die ten name van de vennootschap is gevestigd en
die belasting wordt eveneens gevestigd 'te hunner name', in de zin van artikel 366 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Zij hebben dus belang en hoedanigheid om
in eigen naam een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag die ten name van de vennootschap is gevestigd.
Bijgevolg kon het arrest, dat niet ontkent, zoals eiser staande hield, dat hij persoonlijk
en hoofdelijk aansprakelijk is voor de litigieuze aanslagen die te zijnen name gevestigd
zijn in zijn hoedanigheid van vennoot van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid Immoplan, en dat integendeel vaststelt dat eiser 'hier in zijn hoedanigheid van vennoot van een c.v.o.a. gehouden (kan) zijn tot betaling van de belastingschulden van de vennootschap', niet naar recht beslissen dat eiser geen belastingplichtige was
van de litigieuze aanslagen die te zijner laste waren gevestigd en niet de hoedanigheid of
het vereiste belang had om tegen die aanslagen het in artikel 366 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde bezwaar in te dienen (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).
2. Tweede onderdeel (subsidiair)
Indien artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 moet worden
uitgelegd als een verbod voor de vennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid om in persoonlijke naam een bezwaarschrift in te dienen tegen
een aanslag in de vennootschapsbelasting die ingekohierd is ten name van de vennootschap, waarvoor zij, overeenkomstig artikel 141 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk zijn, dan voert voornoemd
artikel 366 een niet te verantwoorden discriminatie in ten nadele van die categorie burgers, door hun de mogelijkheid te ontzeggen de belastingschuld waartoe zij gehouden zijn
te betwisten, terwijl de overige burgers, in de regel, in ene of andere vorm, de mogelijkheid hebben om de schulden waartoe zij gehouden zijn te betwisten.
Bijgevolg schendt artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, in
die uitlegging, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk beschouwd of in samenhang met het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en schendt het arrest,
doordat het voornoemd artikel 366 toepast om eiser het recht te ontzeggen een bezwaar-
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schrift in te dienen tegen de litigieuze aanslagen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
afzonderlijk beschouwd of in samenhang met voornoemd beginsel.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, zoals het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat de belastingplichtige
tegen de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten
inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de bevoegde directeur van de
belastingen;
Dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ingevolge artikel 141, §3 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden
van de vennootschap;
Dat de vennoot, aangezien hij persoonlijk gehouden is tot betaling van de aanslag die ten name van de coöperatieve vennootschap is gevestigd, in de zin van
voornoemd artikel 366 de belasting verschuldigd is en bijgevolg het recht heeft
om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag die ten name van die vennootschap is gevestigd;
Dat het arrest dat eiser dat recht ontzegt, artikel 366 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 schendt;
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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 418
1° KAMER - 17 september 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OVEREENKOMST - NIEUWE WET.
2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - GELDIGHEID - NIEUWE WET.
1º en 2° Ook indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing
voorschrijft op de lopende overeenkomsten, dient de geldigheid van de overeenkomst
beoordeeld te worden op grond van de op het ogenblik van het totstandkomen ervan
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toepasselijke wet1. (Art. 2 B.W.)
(GISA INDUSTRY C.V.B.A. T. P.)

ARREST

(A.R. C.02.0282.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 96 en 128 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft;
(...)
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het door eiseres ingestelde hoger beroep ontvankelijk
doch ongegrond en hervormt daarentegen op incidenteel beroep van verweerder de door
de rechtbank van eerste aanleg uitgesproken veroordeling tot betaling van achterstallige
huurgelden.
Het bestreden arrest steunt op volgende overwegingen:
"(Verweerder) werpt in zijn besluiten voor het hof op, dat de desbetreffende overeenkomsten nietig zijn, nu zij een ongeoorloofde oorzaak en voorwerp hebben, meer bepaald
dat de munttoestellen niet de wettelijke goedkeuring dragen, en dat (eiseres) het bewijs
niet levert van de goedkeuring;
Artikel 96 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bepaalt dat het verboden is een eindapparaat op het Belgische grondgebied of bestemd voor dit grondgebied te verkopen, te verhuren, in leen te geven of op een andere wijze ter beschikking te stellen, te kopen of ter verhuring aan te bieden, zonder op het eindapparaat zijn goedkeuring of het gebrek aan goedkeuring te vermelden op de wijze, bepaald door de minister of op voorstel van het instituut;
Dit verbod wordt tevens strafrechtelijk gesanctioneerd door artikel 114, §2 van de voornoemde wet en, in geval van veroordeling, kan de verbeurdverklaring uitgesproken worden door de rechter op basis van artikel 117 van voormelde wet;
Nu alleen zaken die in de handel zijn, het voorwerp van overeenkomsten kunnen uitmaken, dient onderzocht te worden of voormelde apparaten voldoen aan de wettelijke vereisten;
(Verweerder) heeft uitdrukkelijk in zijn besluiten, neergelegd ter griffie van het hof op
11 oktober 1996, om overlegging gevraagd vanwege (eiseres) van de noodzakelijke goed1 Zie Cass., 28 feb. 2003, C.00.0603.N, nr. 141; 6 maart 2003, A.R. C.02.0132.F, nr. 156.
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keuringsattesten;
(Eiseres) beperkt zich ertoe een schrijven voor te leggen van een onleesbare datum, uitgaande van de toenmalige R.T.T., waaruit kan afgeleid worden dat de goedkeuring mogelijk is, maar deze slechts voorwaardelijk werd afgeleverd, onder voorwaarde dat door (eiseres) een aantal verbintenissen zouden worden nageleefd;
Het hof vermag niet af te leiden uit dit schrijven dat (eiseres) deze voorwaarde is nagekomen;
Indien (eiseres) werkelijk deze goedkeuring had bekomen, dan had zij, nu hier herhaaldelijk door (verweerder) om gevraagd zijnde, een definitieve goedkeuring kunnen en dienen voor te leggen;
Zich enkel beperken tot het voorleggen van voormeld schrijven, is niet voldoende om te
bewijzen dat (eiseres) een definitieve goedkeuring had, op het ogenblik van de verhuur,
voor de desbetreffende verhuurde toestellen;
Enkel (eiseres) diende te bewijzen dat zij een definitieve goedkeuring had, op het ogenblik van de verhuur;
Als eisende partij laat zij na dit te doen;
Nu (eiseres) niet bewijst dat zij de definitieve goedkeuring had, bracht zij zaken in de
handel die niet het voorwerp van overeenkomsten kunnen uitmaken en maakt de verbintenis tevens een ongeoorloofde oorzaak uit;
De overeenkomsten betreffende de verhuring van het toestel Phonotaxe BTE 25 dienen
dan ook nietig verklaard te worden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het in dat artikel
vastgelegde algemeen rechtsbeginsel dat wetten geen terugwerkende kracht hebben en
schending van de artikelen 96 en 128 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Het hof van beroep besluit in hoofde van eiseres tot een inbreuk op artikel 96 van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, omdat eiseres volgens het hof had nagelaten aan te tonen dat zij "op het ogenblik van de verhuur" over de in artikel 96 voorgeschreven goedkeuring beschikte, zodat
volgens het arrest een ongeldig voorwerp in de handel werd gebracht, i.e. ter verhuring
werd aangeboden.
Overeenkomstig het in het bestreden arrest weergegeven artikel 96 van de Wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is
het verboden om op het Belgische grondgebied een eindapparaat te verhuren of ter verhuring aan te bieden, wanneer dit apparaat geen goedkeuring of gebrek aan goedkeuring vermeldt (cf. A. DE JONGHE, "Eindapparatuur", in J. DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in
media- en telecommunicatierecht, Brugge, Die Keure, 1996, 289).
Deze verbodsbepaling maakt deel uit van hoofdstuk VIII van titel III van de wet van 21
maart 1991.
Artikel 128 van deze wet bepaalt echter: "De artikelen 71 tot en met 79 treden in werking de dag waarop zij in het Belgische Staatsblad worden bekendgemaakt. De andere bepalingen van deze titel treden in werking nadat 1° Belgacom ingedeeld werd bij de autonome overheidsbedrijven en 2° de termijn van drie maanden na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van het administratief en geldelijk statuut van het personeel en van de
personeelsformatie en van het taalkader van het instituut is verstreken".
Het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscon-
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tract van de Regie van Telegrafie en Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Regie bij de autonome overheidsbedrijven werd
op 4 september 1992 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad op die datum in werking.
Ten gevolge van deze publicatie werd de Regie van Telegrafie en Telefonie uit het toepassingsgebied van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut verwijderd en werd Belgacom de officiële benaming voor de
openbare telecommunicatie-operator die op dat ogenblik een autonoom overheidsbedrijf
werd (cf. ook artikel 1, §3 van de wet en J. VANTOMME, "Belgacom in het nieuwe telecommunicatielandschap", in C. DE KEERSMAEKER (ed.), Mediarecht, Diegem, Kluwer, losbladig,
VIII, 2.3.1).
Anderzijds werden de koninklijke besluiten houdende verloning, sociale voordelen,
taalkaders enz. op 18 maart 1993 afgekondigd en vervolgens op 28 april 1993 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
In voorliggend geval werden de huurovereenkomsten betreffende de munttelefoontoestellen op 26 maart 1992 gesloten, i.e. voorafgaand aan voormelde data van inwerkingtreding van de bepalingen van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, in het bijzonder artikel 96.
Nu geen enkele bepaling van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat artikel 96 terugwerkende kracht
heeft, kon het hof niet zonder schending van artikel 128 van de wet van 21 maart 1991
iuncto artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het in dat artikel vervatte algemeen rechtsbeginsel dat wetten geen terugwerkende kracht hebben, toepassing maken van artikel 96
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.
Door het ten onrechte toepassen van deze wetsbepaling op een voor de inwerkingtreding ervan voltrokken rechtshandeling heeft het hof van beroep derhalve zowel dit artikel
96 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven als artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikel 128 van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven miskend.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking van de wet, dat vervat is in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de
nieuwe wet in de regel niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds
onherroepelijk vastgestelde rechten;
Dat evenwel inzake overeenkomsten de oude wet van toepassing blijft tenzij
de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten;
Dat de geldigheid van de overeenkomst echter dient beoordeeld te worden op
grond van de op het ogenblik van het totstandkomen ervan toepasselijke wet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
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1. tussen de partijen op 26 maart 1992, elf huurovereenkomsten werden gesloten met betrekking tot de huur door verweerder van munttelefoons;
2. artikel 96 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, bepaalt dat het verboden is een eindapparaat op het Belgisch grondgebied of bestemd voor dit grondgebied, te verkopen, te verhuren, in leen te geven of op een andere wijze ter beschikking te stellen, te kopen of ter verhuring aan te bieden, zonder op het eindapparaat de goedkeuring of gebrek aan goedkeuring te vermelden op de wijze bepaald door de minister of op voorstel van het Instituut;
3. eiseres niet het bewijs levert dat op het ogenblik van de verhuur, de verhuurde munttelefoons een definitieve goedkeuring hadden verkregen;
Dat het arrest op grond hiervan oordeelt dat "(eiseres) zaken in de handel
(bracht) die niet het voorwerp van overeenkomsten kunnen uitmaken" en dat "de
verbintenis tevens een ongeoorloofde oorzaak uit(maakt)", zodat de overeenkomsten betreffende de verhuring van de munttelefoons dienen nietig te worden verklaard;
Overwegende dat artikel 96 van de voornoemde wet van 21 maart 1991, ingevolge artikel 128, tweede lid van dezelfde wet, in werking treedt nadat:
1° Belgacom ingedeeld werd bij de autonome overheidsbedrijven;
2° de termijn van drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het administratief en geldelijk statuut van het personeel en van de personeelsformatie en van het taalkader van het Instituut is verstreken;
Dat enerzijds, het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van
het eerste beheerscontract van de Regie van Telegrafie en Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Regie bij
de autonome overheidsbedrijven, op 4 september 1992 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd werd en op die datum in werking trad; dat anderzijds, de koninklijke besluiten omtrent het administratief en geldelijk statuut van het personeel en
van de personeelsformatie en van het taalkader van het Instituut genomen in uitvoering van voormeld artikel 128, tweede lid, op 18 maart 1993 afgekondigd
werden en op 28 april 1993 in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd;
Dat hieruit volgt dat voormeld artikel 96, 2° van de wet van 21 maart 1991
slechts op 28 juli 1993 in werking trad;
Overwegende dat het arrest, door de op 26 maart 1992 gesloten overeenkomsten ab initio nietig te verklaren op grond van het niet naleven van artikel 96 van
de wet van 21 maart 1991, het algemeen rechtsbeginsel miskent dat de wetten
geen terugwerkende kracht hebben en de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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 ver-
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nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
17 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 419
1° KAMER - 17 september 2004

1º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - ARCHITECTEN - GELIJKTIJDIG VERZET EN HOGER
BEROEP - BESLISSING DIE HET VERZET ONTVANKELIJK VERKLAART - GEVOLG.
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - BESLISSING BIJ VERSTEK - GELIJKTIJDIG VERZET EN
HOGER BEROEP - BESLISSING DIE HET VERZET ONTVANKELIJK VERKLAART - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer tegen een bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van
de Orde van architecten op dezelfde datum zowel verzet als hoger beroep wordt
ingesteld, sluit de beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart uit dat het beroep
nadien eveneens ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 26, vijfde lid Architectenwet)
(W. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.03.0019.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de raad van beroep van
de Orde van architecten, met het Nederlands als voertaal, van 17 september
2003.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt het volgende;
1. bij beslissing bij verstek van 3 december 2001 van de raad van de Orde van
architecten van de provincie Brabant werd lasten eiser de tuchtstraf van schrapping uitgesproken;
2. bij brieven van 16 januari 2002 heeft eiser tegen die beslissing zowel verzet
als beroep ingesteld;
3. bij beslissing van 16 september 2002 op tegenspraak van de raad van de
Orde van architecten van de provincie Brabant werd het verzet ontvankelijk doch
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ongegrond verklaard en werd de sanctie op 3 december 2001 uitgesproken, bevestigd;
4. bij brief van 5 november 2002 heeft eiser tegen de beslissing van 16 september 2002 beroep aangetekend;
5. bij beslissing bij verstek van de raad van beroep van de Orde van architecten
van 26 februari 2003 werd het beroep van eiser tegen de verstekbeslissing van 3
december 2001 zonder voorwerp verklaard en werd het beroep tegen de beslissing van 16 september 2002 laattijdig verklaard; het beroep van eiser werd niet
ontvankelijk verklaard;
6. bij brief van 3 april 2003 heeft eiser tegen de beslissing van 26 februari
2003 verzet aangetekend;
7. bij de bestreden beslissing van 17 september 2003 op tegenspraak werd het
verzet van eiser ongegrond verklaard en werd de beslissing van 26 februari 2003
bevestigd;
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 824, 1042, 1047, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 26, inzonderheid het eerste, vierde en vijfde lid van de wet van 26 juni 1963 tot
instelling van een orde van architecten.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren het verzet dat eiser instelde tegen de beslissing van de raad
van beroep van 26 februari 2003 ongegrond en bevestigen dienvolgens de beslissing van
de raad van beroep dat het hoger beroep dat eiser instelde tegen het verstekvonnis van 3
december 2001 zonder voorwerp geworden is, op grond van de volgende motieven:
"T.a.v. het beroep tegen de beslissing van 03.12.2001:
(...) dat [eiser] in zijn verzetakte wel beweert dat deze raad ten onrechte heeft gesteld
dat zijn beroep zonder voorwerp is geworden maar hierbij geen enkel motief aanbrengt en
de motivering van de beslissing van 26.02.2003 op geen enkele wijze ontmoet laat staat
ontkracht;
Dat voormelde motivering hier herhaald en bevestigd wordt; dat [eiser] t.a.v. de (verstek)beslissing van 03.12.2001 de weg van het verzet heeft gekozen waardoor hij -indien
dit verzet tijdig en op rechtsgeldige wijze werd ingesteld- de betwisting terug voor
(tucht)rechter heeft gebracht die de verstekbeslissing had genomen hierbij afstand doende
van de mogelijkheid om de tuchtrechter in beroep deze verstekbeslissing nog eens te laten
beoordelen; dat desbetreffend de Nationale Raad terecht verwijst naar het adagium 'electa
una via non datur recursus ad alteram';
Dat derhalve dit deel van het verzet van [eiser] tegen de beslissing van deze raad van
26.02.2003 ongegrond is"; (blz. 3 van de bestreden beslissing).
In de beslissing van 26 februari 2003 had de raad van beroep overwogen dat:
"T.a.v. de beroepen tegen de (verstek)beslissing van 03.12.2001:
[Eiser] heeft -samen met zijn verzet- ook beroep ingesteld tegen de verstekbeslissing
van 03.12.2001.
Door evenwel het debat op tegenspraak te aanvaarden van het door hem ingesteld verzet -debat geleid hebbend tot de beslissing op tegenspraak van 16.09.2002- heeft [eiser]
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stilzwijgend afstand gedaan van het door hem ingesteld beroep tegen het vonnis van
03.12.2001 (conform de bepalingen van de artn. 822 en 824 van het Ger. W.) zodat zowel
zijn beroep als het beroep van de Nationale Raad tegen die vonnis van 03.12.2001 zonder
voorwerp zijn geworden" (blz. 3 van de beslissing van 26 februari 2003).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 26, eerste lid van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten bepaalt dat degene tegen wie een beslissing bij verstek is gewezen, tegen deze beslissing verzet kan aantekenen binnen de termijn van 30 dagen.
Artikel 26, vierde lid van voormelde wet van 26 juni 1963 bepaalt dat de betrokkene
binnen 30 dagen beroep mag instellen tegen de beslissing van de provinciale raad. Artikel
26, vijfde lid, bepaalt nog dat ingeval de beslissing bij verstek is gewezen, de termijn van
hoger beroep slechts ingaat bij het verstrijken van de termijn van verzet.
Aldus heeft de wetgever aan een partij die verstek liet gaan de mogelijkheid geboden
om zowel verzet als hoger beroep tegen het verstekvonnis in te stellen. Deze mogelijkheid
blijkt eveneens uit de artikelen 1047 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. Geen enkele
wettelijke bepaling schrijft voor dat een partij die verstek liet gaan, dient te kiezen voor
het ene of het andere rechtsmiddel. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "electa una
via non datur recursus ad alteram".
Het instellen van verzet doet het verstekvonnis niet vervallen. Het verstekvonnis blijft
bestaan tot op het ogenblik dat het verzet gegrond verklaard is. Indien het verzet ongegrond verklaard wordt, blijft het verstekvonnis bestaan en blijft het uitvoerbaar. Ingevolge
het verzet verkrijgt het enkel een tegensprekelijk karakter.
Hieruit volgt dat het hoger beroep dat is ingesteld tegen een verstekvonnis niet zonder
voorwerp wordt indien tegen dit verstekvonnis eveneens verzet gedaan is en indien dit
verzet ongegrond verklaard is.
Terzake blijkt uit de beslissing van de appèlrechters en uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan dat eiser verzet deed en hoger beroep instelde tegen de beslissing van
3 december 2001 die door de provinciale raad bij verstek uitgesproken werd.
Bij beslissing van 16 september 2002 werd het verzet tegen de beslissing van 3 december 2001 ongegrond verklaard. Derhalve bleef het verstekvonnis van 3 december 2001 bestaan. Het hoger beroep dat eiser tegen dit vonnis instelde was dan ook niet zonder voorwerp.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door impliciet doch zeker te beslissen dat eiser niet
gelijktijdig verzet en hoger beroep kon instellen tegen de beslissing van 3 december 2001
en door te beslissen dat het hoger beroep tegen de beslissing van 3 december 2001 zonder
voorwerp is geworden nu eiser rechtsgeldig verzet gedaan heeft tegen deze beslissing, de
artikelen 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, 1047
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek schenden.
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 26, eerste lid van de wet van 26 juni 1963
tot instelling van een Orde van architecten, degene tegen wie een beslissing bij
verstek is gewezen, tegen deze beslissing verzet kan aantekenen binnen de termijn van dertig dagen;
Dat, krachtens het vierde lid van hetzelfde artikel, de betrokkene binnen de ter-
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mijn van dertig dagen beroep mag instellen tegen de beslissing van de raad in
tuchtzaken;
Dat, krachtens het vijfde lid van hetzelfde artikel, ingeval de beslissing bij verstek is gewezen, de termijn van beroep slechts ingaat bij het verstrijken van de
termijn van verzet;
Dat hieruit volgt dat wanneer op dezelfde datum zowel verzet als beroep tegen
een beslissing bij verstek gewezen wordt ingesteld, de beslissing die het verzet
ontvankelijk verklaart uitsluit dat het beroep nadien eveneens ontvankelijk wordt
verklaard;
Overwegende dat het beroep van eiser tegen de beslissing bij verstek van 3 december 2001 niet ontvankelijk werd verklaard, nadat zijn verzet tegen diezelfde
beslissing reeds ontvankelijk was verklaard;
Overwegende dat de appèlrechters met overname van de redenen van de beslissing van 26 februari 2003 oordelen dat het beroep van eiser tegen de bij verstek gewezen beslissing van 3 december 2001 bij gebrek aan voorwerp niet ontvankelijk is omdat eiser tegen diezelfde beslissing reeds een ontvankelijk verzet
heeft ingesteld;
Dat de appèlrechters aldus de aangenomen wetsbepalingen niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten
17 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 420
3° KAMER - 20 september 2004

1º JACHT - WILDSCHADE - KONIJNENSCHADE - VERGOEDING - BEWIJSREGELS DRAAGWIJDTE.
2º JACHT - WILDSCHADE - KONIJNENSCHADE - HOUDER VAN JACHTRECHT AANSPRAKELIJKHEID - FOUT - DRAAGWIJDTE.
3º JACHT - WILDSCHADE - KONIJNENSCHADE - VERGOEDING - SCHADELIJDER - BEWIJSLAST
- OMVANG.
1º Het voorbehoud voor de bewijsregels voor de konijnenschade heeft geen betrekking op
datgene wat moet worden bewezen, maar heeft betrekking op de procedure van
vaststelling van dergelijke schade zoals die is bepaald in art. 7bis Jachtwet van 28
februari 1882 - met uitzondering van het bij art. 41.1 Jachtdecreet Vlaams Gewest
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opgeheven eerste lid van dit artikel. (Art. 24, eerste lid Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli
1991)
2º Ten laste van de houder van het jachtrecht, die de plicht heeft de overtollige konijnen op
zijn jachtgebied te verdelgen, bestaat er geen vermoeden van fout en geen vermoeden
van oorzakelijk verband op grond waarvan hij gehouden is de wildschade door konijnen
aan de gewassen te vergoeden; de fout, de schade en het oorzakelijk verband zoals
bepaald in art. 1382 B.W. moet door de schadelijder bewezen worden 1. (Artt. 22 en 24
Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991; Art. 1382 B.W.)
3º Het volstaat niet dat opdat de houder van het jachtrecht aansprakelijk is voor door wilde
konijnen aangebrachte wildschade én verplicht is ze te vergoeden dat er "belangrijke
wildschade" vaststaat; de schadelijder dient daartoe deze te bewijzen dat die wildschade
veroorzaakt is door overpopulatie van wild op het jachtgebied2. (Artt. 22 en 24
Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991; Art. 1382 B.W.)
(M. e.a. T. ARBORAL B.V.B.A)

ARREST

(A.R. C.03.0372.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 februari 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 april 2004 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 22 en 24 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het door verweerster ingesteld hoger beroep gedeeltelijk
gegrond en veroordeelt de eisers in solidum tot het betalen van schadevergoeding aan verweerster.
Het vonnis steunt op de overweging dat, in tegenstelling tot hetgeen was voorgehouden
door de eerste rechter en de eisers, de aansprakelijkheid inzake wildschade niet dient te
worden bepaald op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek daar er "een vermoeden van aansprakelijkheid lastens de jachthouder in het jachtdecreet wordt weerhouden."
Het bestreden vonnis stelt dat uit de samenlezing van de artikelen 22 en 24 van het
Jachtdecreet van 24 juli 1991 dient besloten te worden dat de jachthouder een verdel1 Zie Cass., 2 maart 1922, Pas. 1922, 583; 9 maart 1939, Pas. 1939, 122.
2 Ibid.

Nr. 420 - 20.9.04

HOF VAN CASSATIE

1413

gingsplicht heeft, zodat hij er moet voor zorgen dat er geen belangrijke schade wordt toegebracht door jaagbaar wild. Het bestreden vonnis stelt verder dat zowel uit de tekst van
artikel 22 als uit artikel 24 van het Jachtdecreet kan afgeleid worden dat de verdelgingsplicht behoort tot de algemene rechten en plichten van de jachthouder, hetgeen een vermoeden van aansprakelijkheid creëert in zijnen hoofde aangezien de eigenaar en de
grondgebruiker slechts tot verdelging mogen overgaan na het ontstaan van de schade en
na de schriftelijke ingebrekestelling van de jager.
De rechtbank oordeelt dat zodra er belangrijke wildschade vastgesteld wordt, er een
vermoeden van aansprakelijkheid lastens de jachtrechthouder bestaat. De bedoeling van
het Jachtdecreet zou er volgens het bestreden vonnis in bestaan de jager te responsabiliseren. Niet alleen de fout van de houder van het jachtrecht moet niet worden aangetoond
maar ook het causaal verband tussen de fout en de schade dient niet langer meer te worden bewezen.
Volgens het bestreden vonnis moet derhalve door verweerster enkel het bestaan van belangrijke wildschade worden aangetoond om een vergoeding van de jachtrechthouders te
bekomen.
Het bestreden vonnis stelt dat onder wildschade moet worden verstaan de volledige
schade veroorzaakt door de dieren die behoren tot het de in artikel 3 van het Jachtdecreet
vermelde soorten, waaronder ook de konijnen.
Vervolgens stelt het vonnis vast dat de schade aan de planten van verweerster door konijnen werden veroorzaakt.
Op grond van bovengenoemde overwegingen veroordeelt het bestreden vonnis de eisers
tot het betalen aan verweerster van een schadevergoeding voor de wildschade.
Het bovenstaande ligt vervat in de volgende overwegingen van het bestreden vonnis (p.
5):
"In tegenstelling tot de eerste rechter en (de eisers) is de rechtbank van oordeel en
treedt hierbij het standpunt van (verweerster) bij, dat de aansprakelijkheid inzake wildschade niet dient te worden bepaald op basis van het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, nu er een vermoeden van aansprakelijkheid lastens de jachthouder in het jachtdecreet wordt weerhouden. Uit de samenlezing van de artikelen 22 en 24 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 dient immers besloten te worden dat de jachthouder een verdelgingsplicht heeft, zodat deze er moet voor zorgen, dat er geen belangrijke schade wordt
toegebracht door jaagbaar wild. Meer bepaald blijkt zowel uit de tekst van het artikel 22
als van het artikel 24 van het voormeld decreet dat de verdelgingsplicht behoort tot de algemene rechten en plichten van de jachthouder, hetgeen een vermoeden van aansprakelijkheid creëert in zijnen hoofde aangezien de eigenaar en de grondgebruiker slechts tot
verdelging mogen overgaan na het ontstaan van de schade en na de schriftelijke ingebrekestelling van de jager.
Indien de jachtrechthouder enkel het recht zou hebben om te jagen wanneer het hem
past en op hem geen verdelgingsplicht zou berusten, zou de in de artikelen 22 en 24 van
het decreet voorziene procedure totaal zinloos zijn, zodat enkel kan besloten worden dat
de wetgever de bedoeling heeft gehad om een verdelgingsplicht in hoofde van de jachtrechthouder te creëren.
Van zodra er belangrijke wildschade vastgesteld wordt, bestaat er derhalve een vermoeden van aansprakelijkheid lastens de jachtrechthouder. De bedoeling van het decreet is de
jager te responsabiliseren. Niet alleen de fout van de houder van het jachtrecht moet niet
meer worden aangetoond maar ook het causaal verband tussen de fout en de schade dient
niet langer meer te worden bewezen (F. AERTS, Het jachtdecreet, 1992, die keure, 46).
In casu dient door (verweerster) derhalve enkel het bestaan van 'belangrijke wildschade'
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te worden aangetoond, teneinde een vergoeding van de jachtrechthouders te bekomen.
Onder wildschade wordt verstaan de volledige schade veroorzaakt door de dieren die
behoren tot het in artikel 3 van voormeld decreet bedoelde soorten, waaronder ook de konijnen".
Grieven
Het bestreden vonnis stelt dat, in tegenstelling tot de eerste rechter en het standpunt van
de eisers, de aansprakelijkheid inzake wildschade niet dient bepaald te worden op basis
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek nu er een vermoeden van aansprakelijkheid
lastens de jachthouder in het jachtdecreet wordt weerhouden. Volgens het bestreden vonnis dient uit de samenlezing van de artikelen 22 en 24 van het Jachtdecreet van 24 juli
1991 immers besloten te worden dat de jachthouder een verdelgingsrecht heeft, zodat
deze er moet voor zorgen, dat er geen belangrijke schade wordt toegebracht door jaagbaar
wild. Uit de tekst van de artikelen 22 en 24 van voormeld decreet dient volgens het bestreden vonnis afgeleid te worden dat de verdelgingsplicht behoort tot de algemene rechten en
plichten van de jachthouder, hetgeen een vermoeden van aansprakelijkheid zou creëren in
zijnen hoofde aangezien de eigenaar en de grondgebruiker slechts tot verdelging mogen
overgaan na het ontstaan van de schade en na de schriftelijke ingebrekestelling van de jager.
Het bestreden vonnis besluit dan ook dat verweerster enkel het bestaan van "belangrijke
wildschade" dient aan te tonen, teneinde een vergoeding van de jachtrechthouders te bekomen. Onder wildschade dient verstaan te worden de volledige schade veroorzaakt door
dieren, die behoren tot de in artikel 3 van het Jachtdecreet bedoelde soorten, waaronder
ook de konijnen.
Uit het artikel 22 van het Jachtdecreet, handelend over de bestrijding van wild en uit het
artikel 24 van het Jachtdecreet, handelend over de vergoeding van belangrijke wildschade,
kan geenszins een vermoeden van aansprakelijkheid van de jachthouder afgeleid worden.
Uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volgt echter wel dat de jachthouder aansprakelijk gesteld kan worden indien door zijn fout schade aan derden wordt
veroorzaakt. Deze artikelen stellen immers dat ieder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn daad of door zijn nalatigheid.
Opdat een vordering tot schadevergoeding wegens konijnenschade derhalve als gegrond zou worden beschouwd, moet in de eerste plaats een fout in hoofde van de titularis
van het jachtrecht worden aangetoond; het bewijs van het louter bestaan van de schade
door de schadelijder volstaat derhalve niet.
De overweging van het bestreden vonnis dat de aansprakelijkheid inzake wildschade
niet dient te worden bepaald op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en de
overweging die stelt dat zodra er belangrijke wildschade vastgesteld wordt, er een vermoeden van aansprakelijkheid lastens de jachtrechthouder bestaat, schenden derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 22 en 24 van het Jachtdecreet.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1317 en 1319 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis beslist dat de door de gerechtsdeurwaarders op verzoek van de eisers gedane vaststellingen niet tegenstelbaar zijn aan verweerster, in de mate dat hun vaststellingen niet controleerbaar zijn aan de hand van de bijgevoegde foto's, aangezien ver-
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weerster geenszins bij het onderzoek werd betrokken.
Het bestreden vonnis houdt derhalve bij de vaststelling van de door konijnen veroorzaakte schade geen rekening met de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarders en stelt
vast dat er konijnschade is.
Op grond van bovengenoemde overwegingen veroordeelt het bestreden vonnis de eisers
tot het betalen aan verweerster van een schadevergoeding voor de wildschade.
Het bestreden vonnis bevat daaromtrent de volgende overweging (bestreden vonnis, p.
5):
"De door de gerechtsdeurwaarders en V. op verzoek van (eisers) gedane vaststellingen
zijn niet tegenstelbaar aan (verweerster), in de mate dat hun vaststellingen niet controleerbaar zijn aan de hand van de bijgevoegde foto's, aangezien (verweerster) bij het onderzoek
geenszins werd betrokken".
Grieven
In de beroepsbesluiten van 30 januari 2002 van eerste en tweede eiser en in de beroepsbesluiten van derde, vierde en vijfde eiser wordt er verwezen naar de processen-verbaal
van vaststellingen van de gerechtsdeurwaarders die de eisers hadden aangesteld om vast te
stellen dat er geen sporen waren van wildschade.
Het bestreden vonnis stelt dat de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarders niet tegenstelbaar zijn aan verweerster, aangezien verweerster niet bij het onderzoek werd betrokken.
Artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat gerechtsdeurwaarders kunnen
aangesteld worden om vaststellingen te doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden
kunnen voortvloeien, en dat zij ook op verzoek van particulieren tot die vaststellingen
kunnen overgaan.
Deze vaststellingen van zuiver materiële feiten gedaan door de gerechtsdeurwaarders
op verzoek van de eisers dienen als authentieke akten in de zin van de artikelen 1317 en
1319 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd te worden.
Door te overwegen dat de vaststellingen van het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder niet tegenstelbaar zijn aan verweerster (en er derhalve geen rekening mee te houden), schendt het bestreden vonnis de authentieke bewijswaarde van de processen-verbaal
van vaststelling en schendt het derhalve de artikelen 1317 en 1319 van het Burgerlijk
Wetboek en het artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 22, eerste lid van het Jachtdecreet van de Vlaamse
Raad van 24 juli 1991 bepaalt dat het verboden is, op straffe van een geldboete
van vijftig frank, op enigerlei wijze te jagen buiten de door de Vlaamse Executieve bepaalde tijden, onverminderd het recht van de eigenaar of de grondgebruiker om jaagbaar wild dat schade toebrengt aan zijn gewassen, teelten, bossen of
eigendommen terug te drijven en dat de eigenaar of de grondgebruiker zijn inwonende familieleden daarmede mag belasten;
Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, indien de eigenaar of de grondgebruiker kan aantonen dat geen andere bevredigende oplossing bestaat, hij het
jaagbaar wild eveneens kan doden of laten doden onder de in het voorgaande lid
vermelde voorwaarden;
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Dat het laatste lid van dit artikel bepaalt dat het gedode wild aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin de bestrijding
plaatsvindt, dient te worden overhandigd;
Dat artikel 24, eerste lid van dit decreet bepaalt dat de vergoeding van de belangrijke wildschade, behoudens de schade die veroorzaakt wordt door konijnen,
wordt vastgesteld volgens de gewone rechtsregels;
Dat dit voorbehoud voor de bewijsregels voor de konijnenschade betrekking
heeft op de procedure van vaststelling van dergelijke schade zoals die procedure
is bepaald in artikel 7bis van de Jachtwet van 28 februari 1882, met uitzondering
van het bij artikel 41.1 van het Jachtdecreet van het Vlaams Gewest opgeheven
eerste lid van dit artikel; dat dit voorbehoud geen betrekking heeft op datgene dat
moet worden bewezen;
Dat het tweede lid van voormeld artikel 24 bepaalt dat onder wildschade wordt
verstaan: de volledige schade veroorzaakt door de dieren die behoren tot de in artikel 3 bedoelde soorten;
Dat het derde lid van dit artikel 24 bepaalt dat, op verzoek van eigenaars van
gronden waarvan de aaneengesloten oppervlakte kleiner is dan veertig hectare,
de houder van het jachtrecht van het aangrenzende jachtterrein bij afwezigheid
van een minnelijke regeling, verplicht kan worden het jachtrecht op eerstvernoemde gronden te verwerven, zulks nadat de Vlaamse Executieve of de door
haar aangestelde ambtenaar of de beheerder van de wildbeheerseenheid deze verwerving opportuun oordeelt in het kader van de doelstellingen van dit decreet en
de voorwaarden heeft vastgesteld;
Dat die wettelijke bepalingen niet inhouden dat er ten laste van de houder van
het jachtrecht die de plicht heeft de overtollige konijnen op zijn jachtgebied te
verdelgen, een vermoeden van fout en een vermoeden van oorzakelijk verband
bestaat op grond waarvan hij gehouden is de wildschade door konijnen aan de
gewassen te vergoeden;
Dat de artikelen 22 en 24 van het Jachtdecreet aldus niet uitsluiten dat de fout,
de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade zoals bepaald
in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, door de schadelijder moeten bewezen worden; dat het niet volstaat dat, opdat de houder van het jachtrecht aansprakelijk is voor door wilde konijnen aangebrachte wildschade en verplicht is ze te
vergoeden, er belangrijke wildschade vaststaat;
Dat de schadelijder daartoe ook dient te bewijzen dat die wildschade veroorzaakt is door de overpopulatie van wild op het jachtgebied;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat uit de artikelen 22 en 24
van voormeld Jachtdecreet volgt dat zodra er belangrijke wildschade vastgesteld
wordt, er een vermoeden van aansprakelijkheid van de houder van het jachtrecht
bestaat en dat "de aansprakelijkheid inzake wildschade niet dient te worden bepaald op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek";
Dat het bestreden vonnis aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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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 Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
20 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 421
3° KAMER - 20 september 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN MOTIVERINGSVERPLICHTING - CONCLUSIE WAAROP NIET DIENT GEANTWOORD - ADVIES OPENBAAR
MINISTERIE - SCHRIFTELIJKE REPLIEK - CONCLUSIE - INHOUDELIJKE BEPERKING.
De rechter neemt een neergelegde conclusie inhoudende "repliek op het advies van het
openbaar ministerie" alleen in aanmerking inzoverre zij antwoordt op het advies van het
openbaar ministerie. (Art. 149 G.W. 1994; Art. 767 Ger.W.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. D.)

ARREST

(A.R. S.04.0009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof

1418

HOF VAN CASSATIE

20.9.04 - Nr. 421

1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet dat de rechter verplicht zijn
vonnis met redenen te omkleden, inhoudt dat de rechter de regelmatig voor hem
aangevoerde middelen moet beantwoorden;
Overwegende dat een middel dat is aangevoerd in een conclusie slechts moet
worden beantwoord, als deze conclusie zelf regelmatig is neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat artikel 767 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partijen, na de sluiting van het debat, een conclusie kunnen neerleggen uitsluitend
met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie;
Dat deze conclusie alleen in aanmerking wordt genomen in zoverre zij antwoordt op het advies van het openbaar ministerie;
Overwegende dat het aanbieden in een conclusie "inhoudende repliek op het
advies van het openbaar ministerie" van een getuigenbewijs omtrent een feit
waarvan het openbaar ministerie in zijn advies gesteld heeft dat dit niet bewezen
is, geen repliek op dit advies uitmaakt, maar neerkomt op een hervatting van het
debat tussen de partijen na het sluiten ervan;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat zulk aangeboden getuigenbewijs opgenomen is in een regelmatig neergelegde conclusie, als repliek op
het advies van het openbaar ministerie, niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel er geheel van uitgaat dat het bewijsaanbod van
eiser regelmatig is gedaan;
Dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het voormelde bewijsaanbod niet regelmatig is gedaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 422
3° KAMER - 20 september 2004

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST GEBREK AAN WERK WEGENS ECONOMISCHE OORZAKEN - BEOORDELING VAN DE WERKELIJKHEID RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING.
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2º JAARLIJKSE VAKANTIE - BEREKENING VAKANTIEGELD - ECONOMISCHE
WERKLOOSHEIDSDAGEN - GELIJKGESTELDE DAGEN - BEOORDELING - RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING.
1º De wetgever heeft de beoordeling van de werkelijkheid van de economische oorzaken
van de werkloosheid aan het werkloosheidsbureau dus aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening overgelaten. (Art. 51 C.A.O.-Wet)
2º De vakantiewetgeving bedoelt met gelijkgestelde dagen van economische werkloosheid,
die dagen waarvan de beoordeling uitsluitend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
is opgedragen. (Artt. 16.6 en 20.e iuncto art. 21, §3 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie;
Art. 51 C.A.O.-Wet)
(NATIONALE PATROONKAS VOOR BETAALD VERLOF IN DE BOUWBEDRIJVEN EN OPENBARE WERKEN v.z.w. T.
V.)

ARREST

(A.R. S.04.0013.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
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
- artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna:
"de Arbeidsovereenkomstenwet"), zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 26
maart 1999;
- de artikelen 3 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni
2001), 14, eerste lid (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijke besluiten van 29
maart 1999, 10 en 13 juni 2001), 16, i.h.b. 16°, (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001), 19 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk
besluit van 10 juni 2001), 20 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijke besluiten
van 10 juni 2001 en 3 april 2003), 21 §3 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 12 maart 2003) en 22 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (hierna: "het Vakantiebesluit");
- de artikelen 3 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni
2001), 9, eerste lid (zoals van kracht vóór de wijziging bij wetten van 26 maart 1999 en
22 mei 2001 en bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 5 november 2002), 12 (zoals
van kracht vóór de wijziging bij wet van 24 december 2002) en 44 van de bij koninklijk
besluit van 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers (hierna: "de Vakantiewet");
- de artikelen 133, §1, 4°, 137, §1, 2° (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk
besluit van 12 maart 2003), 142 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit
van 6 februari 2003) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
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loosheidsreglementering;
- de artikelen 87, 3°, 92, §1, 93, §1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991
houdende de toepassingsregelen van de werkloosheids-reglementering;
- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur houdende het recht op rechtszekerheid
en het vertrouwensbeginsel;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de openbare dienst, en het
hieruit afgeleide rechtsbeginsel luidens welk administratieve handelingen vermoed worden in overeenstemming te zijn met het recht (vermoeden van wettigheid, of "privilège du
préalable") en zij hun bindende kracht behouden niettegenstaande betwisting van hun geldigheid en voor zoveel als nodig artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof vernietigt in het aangevochten arrest het beroepen vonnis van de Arbeidsrechtbank te Mechelen van 7 december 2000 en, opnieuw rechtdoende, vernietigt de
bestreden beslissing van 12 juni 1998 van eiseres en zegt voor recht dat eiseres, bij de berekening van het vakantiegeld 1998 van verweerder, rekening dient te houden met de economische werkloosheidsdagen in het jaar 1997 en dat op het verschuldigd saldo vakantiegeld 1998 gerechtelijke intresten verschuldigd zijn vanaf 1 december 1998.
Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Situering van het geschil:
Werknemers ontvangen vakantiegeld dat wordt berekend in functie van hun arbeidsprestaties gedurende het vakantiedienstjaar.
Het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie
wordt genomen (artikel 3, tweede lid in fine van de Gecoördineerde Wet van 28 juni 1971
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (hierna Jaarlijkse Vakantiewet) en
artikel 3, tweede lid van het koninklijk besluit 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (hierna Jaarlijks Vakantiebesluit)).
Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning vastgelegd, na advies van de
Nationale Arbeidsraad en van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een percentage van de bezoldigingen van het vakantiedienstjaar, eventueel vermeerderd door een
fictieve bezoldiging voor de inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen gelijkgesteld zijn (artikel 9, eerste lid, Jaarlijkse Vakantiewet).
Artikel 16 van het Jaarlijks Vakantiebesluit geeft een opsomming van de dagen van arbeidsonderbreking die met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, waaronder de
arbeidsonderbreking ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel 16, 16°).
Volgens artikel 51 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna afgekort
A.O.W.) kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst worden 'bij gebrek aan
werk wegens economische oorzaken'.
Artikel 51 A.O.W. geeft zelf geen omschrijving van het begrip 'gebrek aan werk wegens economische oorzaken' maar in de parlementaire voorbereiding wordt volgende verduidelijking verstrekt (Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 369/1, 5):
'Het begrip 'economische oorzaken' is uitermate moeilijk te bepalen, zo talrijk en verscheiden zijn deze oorzaken in de praktijk. Men mag evenwel zeggen dat de economische
oorzaken, waarop de werkgever zich kan beroepen, diegene zijn waardoor het in de onderneming bestaande arbeidsritme onmogelijk kan gehandhaafd worden.
Men mag er zich niet op beroepen wanneer het gebrek aan werk uit een gebrekkige organisatie van de onderneming of uit het wanbeheer van de werkgever voortvloeit. De eco-
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nomische oorzaken kunnen bestaan in een periode van economische hoogconjunctuur of
laagconjunctuur'.
Hieruit kan afgeleid worden dat artikel 51 A.O.W. slaat op de gevallen waarin het de
werkgever onmogelijk is om de werkman de overeengekomen arbeid te laten verrichten
omwille van economische redenen die een tekort aan werk met zich meebrengen. De directe oorzaak van het gebrek aan werk dat het arbeidsritme in de onderneming verstoort,
moet dus van economische aard zijn (JAN HERMAN, 'Schorsing van de individuele arbeidsovereenkomst', I.C.A.-reeks, die Keure, 2000, nr. 127).
(Verweerder), die de gelijkstelling vordert van de dagen economische werkloosheid in
1997 met effectieve arbeidsdagen ter berekening van het vakantiegeld, laat gelden dat, indien de vergoeding van werkloosheidsdagen werd toegestaan door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en deze beslissing naderhand niet werd herzien door deze dienst of
een rechtbank, de betreffende dagen - ten aanzien van alle instellingen van sociale zekerheid - definitief werden erkend als behorende tot de categorie van de economische werkloosheid, wat hun gelijkstelling met werkdagen meebrengt voor wat betreft de jaarlijkse
vakantie.
(Eiseres) - zich steunend op een eigen appreciatierecht inzake de realiteit van de aangevoerde economische werkloosheid en verwijzend naar de verhouding tussen het aantal bezoldigde dagen (26 arbeidsdagen) en het aantal economische werkloosheidsdagen (175
dagen) - houdt voor dat de werkloosheid van (verweerder) in 1997 niet van economische
maar wel van structurele aard was zodat de aangegeven economische werkloosheidsdagen
niet in aanmerking komen voor de gelijkstelling zoals dit in de vakantiewetgeving is voorzien.
Ter beoordeling van huidig geschil dient derhalve te worden onderzocht of de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 51
A.O.W. ingevolge de aanvaarding ervan door de R.V.A. een al dan niet bindend karakter
vertoont voor (eiseres).
(...) Beoordeling:
In toepassing van artikel 51 A.O.W. kan bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel worden geschorst of een regeling
van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd.
Het invoeren van dit stelsel is zeker niet vreemd geweest aan de wil van de wetgever
om een zekere vastheid van betrekking aan de arbeiders te waarborgen; deze regeling wou
immers vermijden dat arbeiders systematisch zouden ontslagen worden telkens de onderneming haar activiteit zag verminderen (M. De Gols, 'Schorsingen van de arbeidsovereenkomst die leiden tot gedeeltelijke werkloosheid', Oriëntatie, februari 1987, pag. 29).
Gebrek aan werk wegens economische oorzaken leidt niet van rechtswege tot de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Het is de werkgever die besluit al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid die
artikel 51 A.O.W. hem biedt (artikel 51, §2, eerste lid, hanteert de term 'kan' en in het
tweede lid van die bepaling wordt uitdrukkelijk gesteld van een 'mogelijkheid' waarvan
'gebruik (mag) worden gemaakt').
In bevestigend geval moet de werkgever de door artikel 51 A.O.W. voorgeschreven
formaliteiten van kennisgeving en mededeling vervullen.
De werkgever mag slechts een volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren wanneer hij hiervan kennis geeft aan de werkman door aanplakking van een
bericht 'op een goed zichtbare plaats in de onderneming' of 'door een geschreven kennisgeving aan ieder werkloos gestelde werkman'.
Vervolgens moet door de werkgever de mededeling van de aanplakking of van de indi-
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viduele kennisgeving worden toegezonden aan het gewestelijk bureau van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening van de plaats waar de onderneming gevestigd is. Daarenboven
moet de werkgever aan het gewestelijk bureau de economische redenen mededelen die de
volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of het instellen van een
regeling van gedeeltelijke werkloosheid rechtvaardigen.
Uit voornoemde bepalingen van artikel 51 A.O.W. blijkt duidelijk dat, ingeval de werkgever overgaat tot het inroepen van de economische redenen, de wetgever de R.V.A. heeft
belast met de beoordeling van de economische redenen die de schorsing van de arbeidsovereenkomst zouden rechtvaardigen.
Na de beoordeling van de door de werkgever aan het gewestelijk werkloosheidsbureau
verrichte kennisgeving van de economische redenen die de schorsing van de arbeidsovereenkomst conform artikel 51 zouden rechtvaardigen, kan de R.V.A. overgaan ofwel tot
verwerping van de uitgaven ofwel tot aanvaarding. In dit laatste geval zal de R.V.A.,
krachtens artikel 7, §1 van de besluitwet van 28 december 1944, met behulp van de uitbetaling-instelling overgaan tot uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
Er bestaat tussen partijen geen betwisting over het feit dat in onderhavig geschil de
R.V.A. de economische redenen voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft aanvaard zodat (verweerder) gerechtigd was op de werkloosheidsvergoedingen voor de dagen
economische werkloosheid in 1997.
Samen met (verweerder) oordeelt het (arbeids)hof dat, eens het gewestelijk bureau van
de R.V.A. de kwalificatie van economische werkloosheid heeft aanvaard, (eiseres) de gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid met effectieve werkdagen dient aan
te nemen voor de berekening van het vakantiegeld.
Ter ondersteuning van deze stelling kan verwezen worden naar de tekst van artikel 16,
Jaarlijks Vakantiebesluit, hetwelk stipuleert:
'Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge:
...
16°. een schorsing van de arbeidsovereenkomst of het leercontract voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten'.
Vervolgens worden in artikel 19, Jaarlijks Vakantiebesluit, specifieke voorwaarden gesteld om de gelijkstelling te bekomen en in artikel 20 en 21 wordt bepaald hoe de juistheid
van het aantal dagen wordt bepaald.
Artikel 20, Jaarlijks Vakantiebesluit, verwijst verder naar artikel 21, §3, waarin wordt
gestipuleerd dat de werkgevers, wat de schorsing wegens gebrek aan werk betreft, op de
kwartaalstaat naast het aangegeven cijfer van de gelijkgestelde dagen ook de reden van de
afwezigheid op het werk moeten vermelden.
De bewoordingen van voornoemde artikelen wijzen op een administratieve afhandeling
van de dossiers zonder meer en niet op enige appreciatiebevoegdheid of formele erkenning van de economische redenen door de bijzondere vakantiefondsen.
De toepassing van artikel 51 A.0.W. verloopt - zoals eerder vermeld - in fasen en er is
geen sprake van enige ondergeschiktheid van (eiseres) ten aanzien van de R.V.A.: na de
opportuniteitsbeslissing van de schorsing, kwalificeert de R.V.A. deze aangifte naar de
toepassing van de werkloosheidsreglementering waarna (eiseres), bij de beoordeling over
de toekenning van vakantiegelden op deze werkloosheidsdagen, beschikt over het instrumentarium voorzien in artikel 19, 20 en 21 van het Jaarlijks Vakantiebesluit.
(Verweerder) laat terecht gelden dat de stelling van de eerste rechter dat 'de Rijksdienst
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voor Jaarlijkse Vakantie en de bijzondere vakantiefondsen niet gebonden zijn door de beslissing van de R.V.A.' indruist tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De R.V.A. heeft immers een administratieve rechtshandeling gesteld die uitvoerbaar is
en bekleed met 'een vermoeden van wettigheid'. Deze rechtshandeling heeft rechtsgevolgen in het leven geroepen en werd door de betrokkenen niet betwist (A. VAN MENSEL e.a.,
De administratieve rechtshan-deling, Mys & Breesch, 1997, nr. 83 e.v.).
Het vermoeden van overeenstemming van de administratieve beslissing met het recht,
kan binnen huidige procedure niet worden weerlegd vermits noch de R.V.A., noch de
werkgever in huidig geschil betrokken zijn.
In casu heeft (eiseres) door (haar) beslissing, een administratieve rechtshandeling gesteld die ingaat tegen de bestuurshandeling van de R.V.A., die bekleed is met het 'privilège du préalable' zolang de onrechtmatigheid ervan niet werd betwist en beslecht, binnen
een correcte procedure (A. VAN MENSEL, o. c., nrs. 83 e. v. en 173).
(Verweerder) mocht ervan uitgaan dat, wanneer de procedure van artikel 51 A.O.W. als
regelmatig wordt erkend, zijn recht op werkloosheids-uitkeringen ook een recht zou openen op vakantiegeld voor de dagen van schorsing (in zoverre de formaliteiten in de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie zijn vervuld).
In deze kan hij terecht inroepen dat het rechtszekerheidsbeginsel, dat elk overheidsoptreden beheerst, werd geschonden. Zowel de regelgeving als het bestuursoptreden dienen
hieraan te beantwoorden (C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid,
Intersentia 2000, nr. 748).
Doordat eenzelfde feitelijke situatie door twee openbare en meewerkende instellingen
van sociale zekerheid verschillend worden beoordeeld (door de R.V.A. bestempeld als een
geval van economische werkloosheid en door de R.J.V. (lees: eiseres) niet) wordt eveneens het vertrouwensbeginsel geschonden; de burger moet kunnen betrouwen op een vaste
gedragslijn van de overheid (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van Belgisch Administratief Recht, Kluwer, Antwerpen, 1999, 54).
(Verweerder) mocht verwachten dat de periode van schorsing die erkend werd door de
R.V.A. in dezelfde lijn rechtsgevolgen zou ressorteren in de reglementering betreffende
de jaarlijkse vakantie.
Appreciatiegeschillen tussen overheidsinstellingen of instellingen belast met een overheidsopdracht dienen niet te worden beslecht ten koste van de sociaal verzekerde, die in
casu geen rechten meer kan laten gelden lastens de R.V.A., noch recht heeft op loon of
vakantiegeld lastens de werkgever, die zich achter de administratieve beslissing van de
R.V.A. kan verschuilen.
Indien (eiseres) meent dat misbruiken moeten worden ingedijkt en een tegengewicht
moet worden gevormd tegen een al te grote inschikkelijkheid van de R.V.A., dient een oplossing te worden gezocht bij de beleidsverantwoor-delijken en/of de wetgever. Deze oplossing is niet gelegen in het ontzeggen van het recht op vakantiegeld aan de werknemer.
Gelet op voormelde overwegingen besluit het (arbeids)hof dat (eiseres) niet over een
wettelijke basis beschikt voor (haar) beweerde appreciatiebevoegdheid. Vermits de vergoeding van werkloosheidsdagen werd toegestaan door de R.V.A. en naderhand niet werd
herzien door deze dienst of de rechtbank, dienen de 175 werkloosheidsdagen te worden
erkend als behorende tot de categorie van de economische werkloosheid wat hun gelijkstelling met werkdagen meebrengt ter berekening van het vakantiegeld.
Met betrekking tot de gevorderde intresten op het nog verschuldigde vakantiegeld stelt
het (arbeids)hof vast dat (verweerder) geen wettelijke grond aanduidt voor de vordering
inzake toekenning van wettelijke intresten.
Nu (verweerder) niet bewijst dat hij (eiseres) vooraf zou aangemaand hebben in beta-
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ling van het nog verschuldigd vakantiegeld, zijn slechts intresten verschuldigd vanaf 1 december 1998, zijnde de datum van ontvangst van het inleidend verzoekschrift waarbij huidige procedure werd aanhangig gemaakt; een vordering in rechte staat immers gelijk met
een aanmaning tot betaling in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Het hoger beroep is dienvolgens gedeeltelijk gegrond".
Grieven
1.1 Artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna
"de Arbeidsovereenkomstenwet"), zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 26
maart 1999, bepaalt dat, wanneer de Koning desbetreffend geen regeling heeft getroffen,
bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de overeenkomst
ten hoogste vier weken geheel kan worden geschorst of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de
overeenkomst de maximumduur van vier weken heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.
Van deze mogelijkheid mag enkel gebruik worden gemaakt mits ten minste zeven dagen vooraf kennisgeving wordt gedaan door aanplakking op een goed zichtbare plaats in
de lokalen van de onderneming, van (o.m.) de naam van de werkloos gestelde werklieden,
het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsover-eenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan en zal
eindigen. De aanplakking kan vervangen worden door een geschreven kennisgeving aan
iedere werkloos gestelde werknemer.
Mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving moet door de werkgever, onder een bij ter post aangetekende omslag, de dag zelf van de aanplakking of van
de individuele kennisgeving worden gezonden aan het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van de plaats waar de onderneming gevestigd is.
De werkgever deelt daarenboven aan dit gewestelijk bureau de economische redenen
mede die de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of het instellen
van een regeling van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen.
1.2 Om toepassing te kunnen maken van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet
moet het gebrek aan werk het gevolg zijn van "economische oorzaken".
De economische oorzaken, bedoeld in artikel 51 van de Arbeids-overeenkomstenwet,
zijn die waardoor het in de onderneming bestaande arbeidsritme onmogelijk kan gehandhaafd worden.
Werkloosheid om economische redenen is uitgesloten in de gevallen waar het gebrek
aan werk voortvloeit uit een gebrekkige organisatie van de onderneming of uit het wanbeheer van de werkgever.
Wanneer de duur en frequentie van de periodes van werkloosheid wijzen op de structurele aard van de werkloosheid, is er geen sprake van economische werkloosheid in de zin
van artikel 51 van de Arbeidsovereen-komstenwet, nu deze een uitzonderingstoestand betreft.
2. De arbeider die, ingevolge toepassing van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, tijdelijk werkloos wordt, kan een aanvraag tot het bekomen van werkloosheidsuitkeringen indienen.
Hij dient te dien einde, overeenkomstig artikel 133, §1, 4° van (het) koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, bij de eerste effectieve werkloosheidsdag in elke referentieperiode die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgende jaar, een dossier in te dienen bij de uitbetalingsinstelling, bevattende een uitkeringsaanvraag en alle stukken welke de directeur nodig heeft om
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over het recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen.
De werkgever overhandigt, overeenkomstig artikel 137, §1, 2° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van
12 maart 2003), uit eigen beweging een "bewijs van tijdelijke werkloosheid" aan de werknemers wier arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of geschorst zijn in toepassing van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Luidens artikel 87, 3° van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, dient de werkloze zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling in door middel van het dubbel van het "bewijs
van tijdelijke werkloosheid" C.3.2, dat de werkgever overhandigt aan de werknemer in de
hypotheses vermeld in de artikelen 133, §1, 4° (en 5°) van het koninklijk besluit van 25
november 1991.
De uitbetalingsinstelling dient, overeenkomstig artikel 92, §1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991, het dossier in bij het bevoegde werkloosheidsbureau, dat luidens artikel 93, §1 van dit ministerieel besluit nagaat of de ingediende formulieren behoorlijk werden ingevuld en of alle stukken die noodzakelijk zijn om een beslissing te
treffen aangaande het recht op uitkeringen en het bedrag ervan, werden ingediend.
De beslissing over het recht op uitkeringen wordt, ingevolge artikel 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk
besluit van 6 februari 2003), genomen door de directeur in wiens ambtsgebied de werknemer zijn gewone verblijfplaats heeft.
3.1 Overeenkomstig artikel 3 van de bij koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (hierna: "de Vakantiewet"), zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, en artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
(hierna: "het Vakantiebesluit"), zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit
van 10 juni 2001, wordt de duur van de jaarlijkse vakantie vastgesteld naar rata van het
aantal effectief gewerkte dagen vervat in het vakantiedienstjaar en de in dit vakantiedienstjaar met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
Onder vakantiedienstjaar wordt het kalenderjaar verstaan dat het jaar voorafgaat waarin
de vakantie dient toegekend.
Overeenkomstig artikel 9, eerste lid van de Vakantiewet, zoals van kracht vóór de wijzigingen bij wetten van 26 maart 1999 en 22 mei 2001 en koninklijke besluiten van 10
juni 2001 en 5 november 2002 en artikel 14, eerste lid van het Vakantiebesluit, zoals van
kracht vóór de wijzigingen bij koninklijk besluiten van 29 maart 1999, 10 en 13 juni
2001, is het bedrag van het vakantiegeld van de arbeider gelijk aan 14,80% van de lonen
van het vakantiedienstjaar die tot basis hebben gediend voor de berekening van de bijdrage verschuldigd voor de samenstelling van dit vakantiegeld, eventueel vermeerderd met
een fictief loon voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde inactiviteitsdagen.
3.2 Artikel 16, 16° van het Vakantiebesluit, zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, bepaalt dat voor de berekening van het bedrag van het
vakantiegeld, met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst of het leercontract voor
beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst krachtens artikel 51 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
3.3. Om gelijkstelling te bekomen moet de arbeider, luidens artikel 19 van het Vakantiebesluit, zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de werkdag die de eerste dag der
gelijkstelbare periode voorafgaat en ten minste één dag effectief werkzaam zijn geweest
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in de loop der achtentwintig dagen die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaan.
Luidens artikel 20 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijke besluiten van 10
juni 2001 en 3 april 2003) juncto artikel 21, §3, (zoals van kracht vóór de wijziging bij
koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 12 maart 2003) van het Vakantiebesluit, wordt
de juistheid van het aantal dezer dagen arbeidsonderbreking bevestigd door de kwartaalstaat waarop de werkgever het cijfer van de gelijkgestelde dagen en de reden van de afwezigheid op het werk vermeldt.
3.4 Artikel 12 van de Vakantiewet, zoals van kracht vóór de wijziging bij de wet van 24
december 2002, bepaalt dat het vakantiegeld van de handarbeiders wordt uitbetaald door
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of door de bijzondere vakantiefondsen, die overeenkomstig artikel 44 van deze wet worden opgericht.
Het vakantiegeld wordt, luidens artikel 22 van het Vakantiebesluit, uitgekeerd door toedoen van het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten voor het betrokken vakantiedienstjaar.
4.1 Eiseres voerde in onderhavige zaak aan dat de reden tot schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst geen "gebrek aan werk wegens economische oorzaken" in de
zin van artikel 51 van de Arbeidsovereen-komstenwet uitmaakte zodat, voor de berekening van het aan verweerder verschuldigde vakantiegeld, de dagen arbeidsonderbreking
niet konden gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen.
Verweerder hield daarentegen voor dat indien de vergoeding van werkloosheidsdagen
werd toegestaan door de R.V.A., hetgeen in casu het geval was, de desbetreffende dagen ten aanzien van alle instellingen van sociale zekerheid - definitief worden erkend als behorende tot de categorie van economische werkloosheid, wat hun gelijkstelling met werkdagen meebrengt voor wat betreft de jaarlijkse vakantie.
4.2 Het arbeidshof onderzoekt derhalve in het aangevochten arrest of de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet ingevolge de aanvaarding ervan door de R.V.A., een al dan niet bindend karakter vertoont voor eiseres en beslist dat, eens het gewestelijk bureau van de
R.V.A. de kwalificatie van economische werkloosheid heeft aanvaard, eiseres de gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid met effectieve werkdagen dient aan te
nemen voor de berekening van het vakantiegeld.
Vermits in casu de vergoeding van werkloosheidsdagen werd toegestaan door de
R.V.A. en naderhand niet werd herzien door deze dienst of de rechtbank, dienen de werkloosheidsdagen, aldus het arbeidshof, te worden erkend als behorende tot de categorie van
de economische werkloosheid wat hun gelijkstelling met werkdagen meebrengt ter berekening van het vakantiegeld.
4.3 Het arbeidshof stoelt deze beslissing, luidens welke de beoordeling van de economische redenen tot de exclusieve bevoegdheid van de R.V.A. behoort en eiseres desbetreffend geen enkele appreciatiebevoegdheid heeft, doch gebonden is door de beslissing
van de R.V.A.,
- enerzijds, op artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet en op de artikelen 16, 19,
20 en 21 van het Vakantiebesluit,
- anderzijds, op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, nl. het algemeen
rechtsbeginsel luidens welk een administratieve rechtshandeling bekleed is met een vermoeden van wettigheid (privilège du préalable), het rechtzekerheids- en het vertrouwensbeginsel.
De beslissing van het arbeidshof is, zoals hierna zal worden aangetoond, op geen enkel
van deze gronden naar recht verantwoord.
Eerste onderdeel
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5. Vooreerst beslist het arbeidshof dat uit de bepalingen van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet "duidelijk blijkt dat, ingeval de werkgever overgaat tot het inroepen
van de economische redenen, de wetgever de R.V.A belast heeft met de beoordeling van
de economische redenen die de schorsing van de arbeidsovereenkomst zouden rechtvaardigen".
Zoals hoger uiteengezet (nr. 1.1) welke uiteenzetting hierbij als uitdrukkelijk hernomen
dient te worden aangezien, schrijft artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet voor dat
de werkgever, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wenst te schorsen omwille
van gebrek aan werk wegens economische oorzaken,
- een kennisgeving (door aanplakking of door een individueel geschreven kennisgeving) aan de arbeiders moet richten en
- hij deze aanplakking of individuele kennisgeving aan het gewestelijk bureau van de
R.V.A. moet zenden, alsmede aan dit bureau de economische redenen meedeelt die de
schorsing rechtvaardigen.
Uit deze wetsbepaling, waarbij aan de werkgever de verplichting wordt opgelegd de
economische redenen tot schorsing van de arbeidsovereenkomst aan het gewestelijk bureau van de R.V.A. mee te delen, blijkt geenszins dat de wetgever aan de R.V.A. de exclusieve bevoegdheid heeft verleend om - ook wat betreft de toepassing van de wetgeving
op de jaarlijkse vakantie - de economische redenen die de schorsing van de arbeidsovereenkomst zouden rechtvaardigen te beoordelen zodanig dat, eens het gewestelijk bureau
van de R.V.A. deze kwalificatie van de economische werkloosheid heeft aanvaard, eiseres
de gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid met effectieve werkdagen zou
dienen aan te nemen voor de berekening van het vakantiegeld.
Door te beslissen dat uit artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet blijkt dat de wetgever de R.V.A. belast heeft met de beoordeling van de economische redenen, zodanig
dat eens het gewestelijk bureau van de R.V.A. de economische werkloosheid heeft aanvaard, eiseres de gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid met effectieve
werkdagen dient aan te nemen voor de berekening van het vakantiegeld, schendt het arbeidshof ten eerste artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 26 maart 1999.
6.1 Vervolgens beslist het arbeidshof dat de stelling, luidens welke eiseres gebonden is
door de beoordeling van de economische redenen door de R.V.A., steun vindt in artikel
16, 16° van het Vakantiebesluit.
Het arbeidshof benadrukt dat de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet
voor de berekening van het vakantiegeld gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen.
6.2 Het gebruik van het woord "worden" in artikel 16 van het Vakantiebesluit wijst er
geenszins op dat eiseres geen bevoegdheid zou hebben te oordelen of de schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst al dan niet valt onder artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, meer bepaald of zij al dan niet werd ingegeven door economische redenen in de zin van die wetsbepaling.
Het is in tegendeel slechts nadat eiseres oordeelt dat de schorsing geschiedde om economische redenen bedoeld in artikel 51 van de Arbeids-overeenkomstenwet, dat de schorsingsdagen met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld voor de berekening van het
vakantiegeld.
6.3 De omstandigheid dat in artikel 19 van het Vakantiebesluit specifieke voorwaarden
worden gesteld om gelijkstelling te bekomen (verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op de werkdag die de eerste dag van de gelijkstelbare periode voorafgaat en ten

1428

HOF VAN CASSATIE

20.9.04 - Nr. 422

minste één dag effectief werkzaam zijn geweest in de loop der 28 dagen die de eerste dag
van de gelijkstelbare periode voorafgaan) impliceert geenszins dat eiseres, wanneer een
arbeider aanspraak maakt op gelijkstelling van een periode van schorsing van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst bij gebrek aan werk wegens economische redenen,
slechts zou kunnen oordelen dat deze twee in artikel 19 van het Vakantiebesluit gestelde
voorwaarden zijn vervuld en zij niet zou kunnen controleren of de tot schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingeroepen redenen beantwoorden aan de economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
De omstandigheid dat, luidens artikelen 20 juncto, 21, §3 van het Vakantiebesluit, de
juistheid van het aantal dagen arbeidsonderbreking wordt bevestigd door de kwartaalstaat
waarop de werkgevers het cijfer van de gelijk-gestelde dagen vermelden en waarop zij tevens de reden van de afwezigheid op het werk vermelden, impliceert evenmin dat de
R.V.A. de exclusieve bevoegdheid heeft om de economische redenen tot schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst te beoordelen en eiseres terzake gebonden is door
de beslissing van de R.V.A.
Hierbij dient te worden vastgesteld dat het Vakantiebesluit niet voorschrijft dat, in geval van toepassing van artikel 16, 16° van dit besluit, een stavingstuk (van de erkenning)
van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens gebrek aan werk
wegens economische redenen door de R.V.A. zou worden overgemaakt aan het bevoegde
vakantiefonds.
6.4 Ten onrechte beslist het arbeidshof derhalve dat de bewoordingen van artikel
16,16°, 19, 20 en 21, §3 van het Vakantiebesluit, "wijzen op een administratieve afhandeling van de dossiers zonder meer en niet op enige appreciatiebevoegdheid of formele erkenning van de economische redenen door de bijzondere vakantiefondsen" en dat "de toepassing van artikel 51 A.O.W. (...) in fasen (verloopt) en er (...) geen sprake (is) van enige
ondergeschiktheid van (eiseres) ten aanzien van de R.V.A.: na de opportuni-teitsbeslissing
van de schorsing, kwalificeert de R.V.A. deze aangifte naar de toepassing van de werkloosheidreglementering waarna (eiseres), bij de beoordeling over de toekenning van vakantiegelden op deze werkloosheids-dagen, beschikt over het instrumentarium voorzien in
artikel 19, 20 en 21 van het Jaarlijkse Vakantiebesluit".
De omstandigheid dat eiseres beschikt over "het instrumentarium van de artikelen 19,
20 en 21 van het vakantiebesluit" sluit geenszins uit dat zij, alvorens tot gelijkstelling van
de dagen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met effectief gewerkte dagen over te gaan, bij toepassing van artikel 16, 16° van het Vakantiebesluit kan
onderzoeken of de reden tot schorsing een economische reden in de zin van artikel 51 van
de Arbeids-overeenkomstenwet uitmaakt.
Het feit dat de vakantiewetgeving niet expressis verbis stelt dat de Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie of de bijzondere vakantiefondsen onderzoeken of de redenen tot
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst beantwoorden aan de economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, sluit deze bevoegdheid (die overigens duidelijk volgt uit o.m. artikel 16,16° van het Vakantiebesluit)
geenszins uit en impliceert evenmin dat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of de bijzondere vakantiefondsen gebonden zijn door de beslissing van de R.V.A. terzake, temeer
geen enkele wets- of reglementaire bepaling (noch de hiervoor, sub nrs. 1, 2 en 3 aangehaalde bepalingen, noch andere) voorschrijft dat de R.V.A. terzake enige beoordelingsbevoegdheid bezit en haar beoordeling zich aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie en de
bijzondere vakantiefondsen zou opdringen.
6.5 Door te beslissen dat eens het gewestelijk bureau van de R.V.A. de economische
werkloosheid heeft aanvaard, eiseres de gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid met effectieve werkdagen dient aan te nemen voor de berekening van het vakan-
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tiegeld en eiseres niet over een wettelijke basis beschikt voor enige appreciatiebevoegdheid terzake, schendt het arbeidshof ten tweede, artikelen 16, i.h.b. 16°, (zoals van kracht
vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001), 19 (zoals van kracht vóór de
wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001), 20 (zoals van kracht vóór de wijziging
bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 3 april 2003) en 21 §3, (zoals van kracht
vóór de wijziging bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 12 maart 2003) van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, en, voor zoveel
als nodig, artikelen 3 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni
2001), 14, eerste lid, (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijke besluiten van 29
maart 1999, 10 en 13 juni 2001) en 22 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers, artikelen 3 (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk
besluit van 10 juni 2001), 9, eerste lid, (zoals van kracht vóór de wijziging bij wetten van
26 maart 1999 en 22 mei 2001 en bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001 en 5 november 2002), 12 (zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 24 december 2002) en 44
van de bij koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, artikelen 133, §1, 4°, 137, §1, 2°, (zoals van kracht
vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 12 maart 2003), 142 (zoals van kracht vóór de
wijziging bij koninklijk besluit van 6 februari 2003) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en artikelen 87, 3°, 92, §1, 93,
§1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen
van de werkloosheids-reglementering.
Tweede onderdeel
7. De beslissing luidens welke, eens het gewestelijk bureau van de R.V.A. de kwalificatie van economische werkloosheid heeft aanvaard, eiseres de gelijkstelling van de dagen
economische werkloosheid met effectieve werkdagen dient aan te nemen voor de berekening van het vakantiegeld, wordt door het arbeidshof tevens gestoeld op het motief dat de
tegengestelde, door eiseres verdedigde, stelling - luidens welke eiseres niet gebonden is
door de beoordeling van de R.V.A. en zelf een appreciatiebevoegdheid heeft - indruist tegen de "algemene beginselen van behoorlijk bestuur".
8. De toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan geen afwijking van de wet rechtvaardigen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen
niet leiden tot een negatie van het wettigheids-beginsel. Anders dan de beginselen van behoorlijk bestuur is het wettelijk-heidsbeginsel immers rechtstreeks gegrond op een grondwettekst, nl. artikel 159 van de Grondwet, naar luid waarvan de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
Wanneer een arbeider, voor de berekening van het bedrag van zijn vakantiegeld, aanspraak maakt op gelijkstelling van dagen van arbeidson-derbreking met effectief gewerkte
dagen overeenkomstig artikel 16, 16° van het Vakantiebesluit, terwijl de door de werkgever ingeroepen redenen tot schorsing van de arbeidsovereenkomst geen economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet uitmaken, kan de arbeider derhalve geen recht op gelijkstelling worden toegekend op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Indien de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet wordt gerechtvaardigd door redenen die kunnen gekwalificeerd worden als economische redenen in de
zin van artikel 51 van de Arbeidsover-eenkomstenwet, staat artikel 16 van het Vakantiebesluit gelijkstelling van de schorsingsdagen met effectief gewerkte dagen niet toe, zodat
deze gelijkstelling niet - in strijd met de wettelijke regeling - kan worden bekomen.
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Wanneer eiseres derhalve oordeelt dat de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van verweerder niet gerechtvaardigd werd door "economische redenen" in
de zin van artikel 51 van de Arbeids-overeenkomstenwet, zodat er geen sprake is van
"schorsing van de arbeids-overeenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten", welke luidens artikel 16, 16° van het Vakantiebesluit als gevolg heeft dat de schorsingsdagen worden gelijkgesteld met effectief gewerkte
dagen, verhindert een wettelijke bepaling, m.n. artikel 16,16° van het Vakantiebesluit
evenals artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de schorsingdagen in aanmerking worden genomen voor de berekening van het vakantiegeld van verweerder.
Door op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te beslissen dat eiseres ten onrechte weigerde de schorsingsdagen in aanmerking te nemen voor de berekening
van het bedrag van het vakantiegeld, daar de R.V.A. voor de schorsingsdagen werkloosheidsvergoedingen uitkeerde, doch zonder te onderzoeken of eiseres al dan niet terecht
beslist heeft dat in casu geen sprake was van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereen-komstenwet,
schendt het arbeidshof, ten eerste, artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 26 maart 1999 en
artikel 16, 16° van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 en, voor
zoveel als nodig artikel 159 van de Grondwet.
9.1 De administratieve rechtshandeling van de R.V.A., waarbij aan verweerder werkloosheidsuitkeringen werden toegekend voor de periode van schorsing van de uitvoering
van zijn arbeidsovereenkomst, is volgens het arbeidshof bekleed met een vermoeden van
wettigheid, heeft rechtsgevolgen in het leven geroepen en werd door de betrokkenen niet
betwist. Dit vermoeden kan, aldus het arbeidshof, in huidige procedure niet weerlegd worden vermits noch de R.V.A., noch de werkgever in huidig geschil betrokken zijn.
Door een beslissing te treffen die ingaat tegen de bestuurshandeling van de R.V.A. zou
eiseres dit "privilège du préalable" hebben miskend.
9.2 Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling (het vermoeden van wettigheid of het "privilège du préalable"),
dat is afgeleid uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de openbare
dienst, worden definitieve admini-stratieve beslissingen geacht in overeenstemming te
zijn met het recht en verplichten zij de betrokken personen tot naleving.
Dit vermoeden geldt zonder dat de overheid vooraf een beroep moet doen op de rechter. Dit betekent dat de betrokken personen de bindende kracht van de administratieve
rechtshandeling blijven ondervinden, zelfs zo zij ze aanvechten bij de rechterlijke instanties. De betrokken personen moeten in beginsel eerst de verplichtingen nakomen en dan
de uitslag van de gerechte-lijke procedure afwachten.
Het vermoeden van wettigheid geldt aldus slechts tussen de betrokken personen. Ten
aanzien van derden geldt dit vermoeden niet en heeft de administratieve rechtshandeling
geen bindende kracht.
9.3 Uit het bestreden arrest blijkt duidelijk, hetgeen ook nooit werd betwist, dat eiseres
ten aanzien van de beslissing van de R.V.A. geen betrokken partij is.
Uit de omstandigheid dat de beslissing van de R.V.A., waarbij werkloosheidsuitkeringen werden verleend aan verweerder voor de dagen van schorsing van de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, ten
aanzien van de bij deze administratieve rechtshandeling betrokken personen bekleed is
met een vermoeden van wettigheid en door de betrokken personen niet werd aangevochten, kan derhalve niet worden afgeleid dat eiseres, die geen bij de rechtshandeling betrok-
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ken persoon is, door dit vermoeden van wettigheid is gebonden en derhalve niet meer,
voor de toepassing van artikel 16, 16° van het Vakantiebesluit, zou kunnen controleren of
de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd gerechtvaardigd door
redenen die economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet uitmaken.
9.4 De beslissing luidens welke eiseres gebonden is door de beslissing van de R.V.A.
daar de tegengestelde stelling indruist tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald omdat de rechtshandeling gesteld door de R.V.A. bekleed is met een
vermoeden van wettigheid, schendt aldus, ten tweede, het algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de openbare dienst en het hieruit afgeleide rechtsbeginsel luidens
welke administratieve handelingen vermoed worden in overeenstemming te zijn met het
recht (privilège du préalable), alsmede artikelen 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten (zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 26 maart 1999)
en artikel 16, 16° van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodali-teiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers (zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001)
en, voor zoveel als nodig artikel 159 van de Grondwet.
10.1 Volgens het arbeidshof mocht verweerder ervan uitgaan dat, wanneer de procedure van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet (door de R.V.A.) als regelmatig
wordt erkend, zijn recht op werkloosheidsuitkeringen ook een recht zou openen op vakantiegeld voor de dagen van schorsing en dat, nu dit niet het geval is, het rechtszekerheidsen vertrouwensbeginsel worden geschonden.
De burger moet immers, aldus het arbeidshof, kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid en het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel worden miskend
doordat eenzelfde feitelijke situatie door twee openbare en meewerkende instellingen van
sociale zekerheid verschillend wordt beoordeeld.
10.2 Het rechtzekerheidsbeginsel houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op
wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen
moeten inlossen.
De Rijksdienst voor Jaarlijks Vakantie en de bijzondere vakantiefondsen, zoals eiseres,
zijn afzonderlijke besturen, te onderscheiden van de R.V.A.. Zij zijn niet afhankelijk van
een andere openbare instelling zoals de R.V.A.
De beslissingen genomen door eiseres kunnen dan ook niet worden vergeleken met beslissingen van andere openbare instellingen.
Eiseres kan niet op grond van het rechtszekerheids- of vertrouwens-beginsel gehouden
zijn de tot schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingeroepen redenen te
erkennen als economische redenen in de zin van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet omdat verweerder erop mocht vertrouwen dat deze economische redenen door eiseres als dusdanig zouden worden erkend, waarbij dit vertrouwen of deze verwachting
van verweerder niet stoelt op het gedrag of de houding van eiseres, doch wel op het gedrag, op de beslissing van de R.V.A.
Een rechtssubject kan vanwege een overheidsinstelling slechts op grond van het rechtszekerheids- of het vertrouwensbeginsel een bepaalde beslissing afdwingen indien deze beslissing niet ingaat tegen de wet en indien de vaste gedrags- of beleidsregel waaruit zijn
verwachtingen voortspruiten uitgaat van die overheidsinstelling zelf. Een instelling (in
casu eiseres) kan op grond van het rechtszekerheids- of het vertrouwensbeginsel niet verplicht worden een bepaalde beslissing te treffen omdat door de vaste gedrags- of beleidsregel van een andere instelling (de R.V.A.) bij een rechtsonderhorige het vertrouwen
wordt gewekt dat eerstgenoemde instelling die beslissing zou treffen.
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10.3 De beslissing luidens welke eiseres gebonden is door de beslissing van de R.V.A.
daar de tegengestelde stelling indruist tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald tegen het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel op grond
waarvan verweerder ervan mocht uitgaan dat zijn recht op werkloosheidsuitkeringen ook
een recht op vakantiegeld zou openen voor de dagen van schorsing van de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst, schendt aldus, ten derde, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur houdende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel, alsmede
artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals van
kracht vóór de wijziging bij wet van 26 maart 1999) en artikel 16, 16° van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (zoals van kracht vóór de
wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001) en, voor zoveel als nodig artikel 159 van
de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid
Overwegende dat het middel, in zoverre het de artikelen 133, §1, 4°, 137, §2,
2° en 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en de artikelen 87, 3°, 92, §1 en 93, §1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering als geschonden wettelijke bepalingen aanwijst, niet
preciseert hoe het bestreden arrest die bepalingen schendt, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomsten-wet
van 3 juli 1978, zoals te dezen van toepassing, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
Dat in geval van toepassing van dit artikel, de werkgever minstens zeven dagen vooraf aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mededeling dient toe te zenden van de kennisgeving aan de betrokken
werknemers door aanplakking of van de individuele kennisgeving;
Dat, overeenkomstig diezelfde bepaling, de werkgever in deze mededeling de
economische redenen dient te vermelden die de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of het instellen van een regeling van gedeeltelijke
arbeid rechtvaardigen;
Dat uit deze bepaling volgt dat de wetgever de beoordeling van de werkelijkheid van de economische oorzaken van de werkloosheid aan het werkloosheidsbureau en dus aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft overgelaten;
Overwegende dat, krachtens artikel 16, 16° van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijks
Vakantie, zoals te dezen van toepassing, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, voor de berekening van het vakantiegeld met effectief
gewerkte dagen gelijkgesteld worden;
Dat om gelijkstelling te verkrijgen, de arbeider, overeenkomstig artikel 19 van
het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie, dient te voldoen aan twee voorwaar-
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den, namelijk verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de werkdag die de eerste dag van de gelijkgestelde periode voorafgaat en ten minste één
dag effectief werkzaam zijn geweest in de loop van de achtentwintig dagen die
de eerste dag van de gelijkgestelde periode voorafgaan;
Dat, overeenkomstig artikel 20, e, iuncto 21, §3 van het Uitvoeringsbesluit
Jaarlijkse Vakantie, de juistheid van het aantal dagen van arbeidsonderbreking
wordt bevestigd door de kwartaalstaat waarop de werkgever het cijfer van de gelijkgestelde dagen aangeeft en de reden van de afwezigheid op het werk vermeldt;
Dat uit al deze bepalingen, bijzonder uit de verwijzing naar de economische
werkloosheid als bedoeld in artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet, volgt
dat de vakantiewetgeving met gelijkgestelde dagen van economische werkloosheid die dagen bedoelt waarvan de beoordeling uitsluitend aan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening is opgedragen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres bij de berekening van het vakantiegeld 1998 van verweerder rekening dient te houden met de economische werkloosheidsdagen in het jaar 1997, op grond dat uit artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 16, 16°, 19, 20 en 21, §3 van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie, zoals te dezen van toepassing, volgt dat, eens het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de kwalificatie van
economische werkloosheid heeft aanvaard, eiseres deze kwalificatie dient aan te
nemen voor eventuele gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid
met effectieve werkdagen voor de berekening van het vakantiegeld;
Dat het arrest aldus een zelfstandige en door eiseres in het eerste onderdeel
vergeefs bekritiseerde grond van zijn beslissing geeft;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 423
2° KAMER - 21 september 2004

1º KOOP - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - OVERDRACHT VAN EEN
BETWIST RECHT - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADEVERGOEDING WEGENS
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- VERSCHEIDENE DADERS - HERSTELPLICHT - HOOFDELIJKHEID - NAASTENDE
- BETALING DOOR ÉÉN NAASTENDE MEDESCHULDENAAR AAN DE OVERNEMER
VAN DE WERKELIJKE PRIJS VAN DE OVERDRACHT, DE KOSTEN EN DE INTEREST - BEVRIJDING ANDERE MEDESCHULDENAAR - GEVOLG.
EENZELFDE MISDRIJF

MEDESCHULDENAARS

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - OVERDRACHT
VAN EEN BETWIST RECHT - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADEVERGOEDING
WEGENS EENZELFDE MISDRIJF - NAASTENDE MEDESCHULDENAARS - BETALING DOOR ÉÉN
NAASTENDE MEDESCHULDENAAR AAN DE OVERNEMER VAN DE WERKELIJKE PRIJS VAN DE
OVERDRACHT, DE KOSTEN EN DE INTEREST

- BEVRIJDING - ANDERE MEDESCHULDENAAR - GEVOLG.

3º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING SCHADEVERGOEDING WEGENS EENZELFDE MISDRIJF - VERSCHEIDENE DADERS - OVERDRACHT VAN
SCHULDVORDERING - OVERDRACHT VAN EEN BETWIST RECHT - NAASTENDE MEDESCHULDENAARS BETALING DOOR ÉÉN NAASTENDE MEDESCHULDENAAR AAN DE OVERNEMER VAN DE WERKELIJKE
PRIJS VAN DE OVERDRACHT, DE KOSTEN EN DE INTEREST - BEVRIJDING - ANDERE
MEDESCHULDENAAR - GEVOLG.
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - SCHADEVERGOEDING
WEGENS EENZELFDE MISDRIJF - VERSCHEIDENE DADERS - HERSTELPLICHT - HOOFDELIJKHEID OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - OVERDRACHT VAN EEN BETWIST RECHT - NAASTENDE
MEDESCHULDENAARS - BETALING DOOR ÉÉN NAASTENDE MEDESCHULDENAAR AAN DE OVERNEMER
VAN DE WERKELIJKE PRIJS VAN DE OVERDRACHT, DE KOSTEN EN DE INTEREST - BEVRIJDING ANDERE MEDESCHULDENAAR - GEVOLG.
1º, 2°, 3° en 4° De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft
vergoed overeenkomstig artikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn
schuld; hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, behoudens wat betreft de
prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen
schuldenaar heeft betaald1. (Art. 50, eerste lid Sw.; Art. 1699 B.W.)
(GARAGE ST.-CHRISTOPHE N.V. T. V.; CIBEMA N.V. T. V.; D. T. GARAGE ST.-CHRISTOPHE N.V. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Th. Werquin:
Het eerste onderdeel van het middel van de eiser sub III is gegrond.
Luidens artikel 1699 B.W. kan hij tegen wie een betwist recht is overgedragen, zich
daarvan door de overnemer doen bevrijden, mits hij hem de werkelijke prijs van de
overdracht en de wettig gemaakte kosten vergoedt, samen met de interest te rekenen van
de dag waarop de overnemer de prijs voor de hem gedane overdracht betaald heeft.
De procespartij tegen wie een betwist recht is overgedragen, kan zich namelijk door de
overnemer doen kwijting geven en zich bevrijden door hem de prijs van de overdracht, de
rente en de kosten te vergoeden2.
Verwijzend naar het Romeins recht heeft de verslaggever PORTALIS in 1804 voor de
wetgevende vergadering gepleit voor een beperking van de vrijheid van overeenkomst en
de handhaving van het oude recht met het oog op uitschakeling van speculanten die
betwiste rechten opkochten en rijk werden van andermans betwistingen. Opkopers van
betwiste rechten zijn uit winstbejag meestal niet bereid tot toegevingen en werden reeds
door de Romeinen behandeld als uitbuiters. Door POTHIER, en later door PORTALIS, werden ze
bestempeld als “ des odieux acheteurs de procès”.
De overname van een betwist recht is immers, in principe, geen normale zaak en
1 Zie de tegenstrijdige conclusie van het openbaar ministerie.
2 CHRISTIAENS, Commentaar bij art. 1699-1701 B.W., 2001, OBO, 3.
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meestal het werk van een speculant. Daar de beweegreden van het menselijk handelen
zelden te achterhalen is, diende men alle overnames van betwiste rechten, behalve die
welke zijn opgesomd in artikel 1701 B.W., verdacht te maken.
Het doel van de wetgever was het vermijden van processen: de overgedragen schuldenaar wordt tegen het winstbejag van opkopers van processen beschermd door hem de mogelijkheid te bieden aan het proces een einde te maken door naasting van het overgedragen betwiste recht tegen een vergoeding die gelijk is aan de overnameprijs. Anderzijds
heeft de wetgever ook gewild dat de overnemer die de naasting ondergaat, in de toestand
van vóór de overdracht wordt hersteld, zodat hem slechts de nagestreefde winst ontsnapt3.
De vraag rijst of in geval van medeschuldenaars, de naasting door één schuldenaar verhindert dat de overnemende schuldeiser de andere hoofdelijke schuldenaar aanspreekt tot
betaling van de schuld.Het B.W. is karig met uitleg over de gevolgen van de naasting. Al
wat uit artikel 1699 valt af te leiden, is dat de zogenaamde schuldenaar door het uitkeren
van de vergoeding aan de overnemer bevrijd is. Dit betekent uiteraard het einde van het
geding, omdat de overnemer van hem niets meer kan eisen. Het B.W. weidt niet uit over
andere gevolgen met betrekking tot de verhouding tussen de zogenaamde schuldenaar en
de overnemer noch over de gevolgen tussen de overdrager en de overnemer en tussen de
overdrager en de zogenaamde schuldenaar die tot naasting overging4.
In de rechtsliteratuur heeft de voormelde vraag nauwelijks aandacht gekregen.
Als overnemer neemt die persoon de plaats in van de overdrager, en de gecedeerde
moet in beginsel die nieuwe titularis van het recht gedogen, net zoals de schuldenaar, bij
schuldoverdracht, de nieuwe schuldeiser moet gedogen5.
De betwiste naasting is een verweer tegen de hoofdvordering6. Alleen degene tegen wie
het overgedragen recht, als het zou erkend worden, bestaat, mag die mogelijkheid benutten7.
Door de naasting, en mits de voorwaarden daartoe zijn vervuld, neemt de naaster de
zaak van de overnemer over, en neemt hij diens plaats als koper in. Het Franse Hof van
Cassatie heeft naasting omschreven als "le droit de prendre le marché d’un autre et de se
rendre acquéreur à sa place"8. Door de naasting raakt de gecedeerde schuldenaar de overnemer werkelijk kwijt, mits hij een vergoeding betaalt. Hij doet hem verdwijnen zodat er
voortaan jegens hem geen betwist recht meer bestaat, aangezien elke opponent zal zijn
verdwenen9.
De naasting heeft tot gevolg dat de overnemer wordt opzijgezet, werkelijk uitgedreven,
zodat ook het proces verdwijnt en het recht zijn litigieus karakter verliest.
Het is net alsof de gecedeerde met de overdrager een dading heeft aangegaan10.
Daarom is de litigieuze naasting een middel van bevrijding. Die bevrijding wordt door
een bijzondere werkwijze verkregen: de huidige titularis van het recht wordt vergoed tot
beloop van het bedrag dat hij voor dat recht heeft betaald. De overnemer heeft geen reden
tot klagen aangezien hij is vergoed. Hij verliest alleen het eventuele lucrum. Men ontneemt hem alleen de mogelijkheid om de gecedeerde te exploiteren of te tergen, wat precies de bedoeling is van de wet11.
3 CHRISTIAENS, o.c., p.4 en de noot 3, p.5 en de noten 2, 4 en 5.
4 CHRISTIAENS, o.c., 15.
5 DE PAGE, Traité élémentaire du droit civil belge, dl. IV, 1997, nr. 612.
6 R.P.D.B., dl. XIV, 1953, Transport (Cession de droits litigieux. Retrait litigieux), nr. 16bis.
7 R.P.D.B., o.c., nr. 16.
8 Cass., civ., 17 jan. 1892, DP92.1.113.
9 DE PAGE, o.c., nr. 605.
10 BAUDRY-LACANTINERIE en SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil, 1908, 959.
11 DE PAGE, o.c., nr. 605-612.
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Als gevolg van de onteigeningsvergoeding die de genaaste overnemer ontvangen heeft,
vervallen de rechten die hem werden overgedragen en wordt hij zelfs geacht die rechten
nooit te hebben verworven. Hierdoor verdwijnen ook de rechten die de overnemer mocht
hebben toegestaan op de overgedragen zaak. Gaat het om een schuldvordering, dan is het
alsof de overnemer nooit schuldeiser is geweest; gaat het om een onroerend goed, dan
verdwijnen de zakelijke rechten, hypotheken, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden die worden beschouwd als zijnde a non domino toegestaan12.
Door die terugwerkende kracht is de rechtstoestand die ontstaat door naasting dezelfde
als de toestand die ontstaat als de vervreemding onmiddellijk aan de naaster zou zijn toegestaan13.
De naaster, die het recht verkrijgt dat hem in rechte werd tegengeworpen, wordt tegelijk eiser en verweerder. Kortom, het proces eindigt. De overdrager heeft het litigieuze
recht door de overdracht verloren, de genaaste door de naasting. Als het litigieuze recht
een schuldvordering is, dan is de naaster zijn eigen schuldeiser geworden; de litigieuze
schuldvordering is door schuldvermenging uitgedoofd14. Men kan geen aanspraak maken
jegens zichzelf15.
Wanneer de naasting een schuldvordering betreft die, samen met andere rechten, het
voorwerp van eenzelfde schuldoverdracht heeft gevormd, tegen een globale prijs, wordt
het bedrag dat de naaster moet betalen door uitsplitsing bepaald16.
Maar de naasting heeft niet tot gevolg dat de schuldenaar nu de rechthebbende is geworden van de overdrager, evenmin als hij de rechthebbende is geworden van de genaaste
overnemer. Voor de overdrager is de naasting een res inter alios acta: ze heeft niet tot gevolg dat de schuld van de genaaste overnemer jegens de overdrager wordt weggenomen
of gewijzigd noch dat de schuldenaar die de naasting uitoefent, de plaats van de overnemer inneemt17.
Indien de vergelijking met de dading doorgetrokken wordt, kan worden verwezen naar
een arrest van uw Hof van 18 september 1941 dat besliste dat artikel 1285 van het
Burgerlijk Wetboek, in geval van een hoofdelijke schuld, uitdrukkelijk bepaalt dat de
schuldeiser die aan een van de schuldenaars kwijtschelding van schuld heeft toegestaan,
de schuld jegens de medeschuldenaars alleen nog kan invorderen, zelfs als hij
uitdrukkelijk zijn rechten heeft voorbehouden tegen die andere schuldenaars, dan na
aftrek van het "aandeel" van degene aan wie hij kwijtschelding verleend heeft. Die regel is
uitgevaardigd om de rechten van de hoofdelijke medeschuldenaars te vrijwaren en om te
beletten dat sommige partijen, eventueel onder het mom van een dading, de gevolgen ten
nadele van de anderen en zonder hun instemming zouden kunnen wijzigen.
In de noot onder dit arrest wordt gesteld dat de schuldeiser door de dading een gedeelte
van de schuld heeft geïnd. Hoe kan men dan onderstellen dat de wet die schuldeiser de
mogelijkheid zou bieden om de hele schuld nogmaals te vorderen van de
medeschuldenaars, die niets te maken hadden met de dading en hen zou verbieden op te
werpen dat het bedrag van die schuld door die dading was verminderd?
Hieruit kan afgeleid worden dat door de naasting er een einde wordt gemaakt aan de
betwisting tussen de overgedragen schuldenaar die zijn schuld betwist heeft en die zijn
wil heeft laten kennen het betwiste recht over te nemen onder de wettelijke voorwaarden
en de overnemer, en dat de rechten die de genaaste overnemer werden overgedragen
12 CHRISTIAENS, o.c., 15-16 en de noot 1.
13 BARON, "Retrait", Rec. Dalloz 1999, nr. 44.
14 H., L. en J. MAZEAUD, "Leçons de droit civil", TO III 1979, nr. 855.
15 DE PAGE, o.c., nr. 605-612; zie ook CHRISTIAENS, o.c., 15-16.
16 R.P.D.B., o.c., nr. 22.
17 CHRISTIAENS, o.c., 17.

Nr. 423 - 21.9.04

HOF VAN CASSATIE

1437

uitsluitend tegenover die schuldenaar vervallen, zodat de genaaste overnemer, indien hij
de andere medeschuldenaars aanspreekt , zelf het aandeel van de bevrijde schuldenaar
moet aftrekken18. Bovendien dient de prijs van de overdracht vastgesteld te worden door
rekening te houden met het aantal overblijvende medeschuldenaars.
Indien de vergelijking met de schuldvermenging doorgetrokken wordt, geeft artikel
1301, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek een antwoord in het geval van passieve
solidariteit: de hoofdelijke schuldenaren kunnen zich op die schuldvermenging beroepen
om een vermindering van de hoofdelijke schuld ten belope van het – uitgedoofde –
aandeel van de verdwenen schuldenaar uit af te leiden.
Enkel het saldo zal door hen nog hoofdelijk aan het overblijvende rechtssubject verschuldigd zijn19.
Bovendien, aangezien door de uitoefening van de naasting de genaaste overnemer
slechts een vergoeding krijgt en geen betaling van de schuld, kan niet afgeleid worden dat
de hoofdelijke medeschuldenaar, ingevolge de naasting door zijn medeschuldenaar ten
aanzien van de genaaste overnemer ook bevrijd is.
Aangezien de naasting een middel is door de wet ter hand gesteld aan de overgedragen
schuldenaar die zijn schuld betwist, om zich te bevrijden door het uitkeren van de vergoeding voor het overgedragen recht, is het recht om tot naasting over te gaan aldus een persoonlijk recht, dat aan de persoon van elke gecedeerde schuldenaar toekomt, maar dat de
overige medeschuldenaars ten goede komt die hun recht op de litigieuze naasting niet
hebben uitgeoefend, ten belope van het aandeel van de bevrijde schuldenaar20.
PLANIOL en RIPERT verdedigen een ander standpunt door te stellen dat "le retrait peut être
exercé, même s’il existe plusieurs débiteurs solidaires; si l’un des coobligés se substitue
au cessionnaire, le retrayé perd ses droits contre tous les codébiteurs et le retrayant peut
exercer son recours contre ses coobligés au prorata de la dette de chacun"21.
Ze verwijzen naar een arrest van de Chambre des requêtes van het Franse Hof van Cassatie van 16 januari 188322.
Volgens een noot onder dit arrest wordt overwogen dat "il est certain que, par l’effet du
retrait, l’obligation est éteinte à l’égard du cessionnaire; celui-ci est dans la même
situation juridique que s’il avait reçu le montant total de ce qui lui était dû; il a donc perdu
tout recours, non seulement contre le débiteur qu’il avait poursuivi, mais encore contre les
autres coobligés".
Deze stelling wordt in de rechtsliteratuur niet overgenomen.
Door de naasting is het betwiste recht, zoals het werd overgenomen, opeens
onbetwistbaar geworden.
De naasting is slechts toelaatbaar als de overdracht plaatsheeft nadat een geding over de
zaak of over het recht aanhangig is gemaakt en vooraleer het geding beëindigd is. De
naasting moet plaatsvinden tijdens een proces waarin de zaak of het recht zelf wordt betwist. Het is slechts betwist in de zin van artikel 1699 B.W. indien er proces is en betwisting van het recht zelf (art. 1700 B.W.). De schuld kan ook gedeeltelijk worden betwist.
Indien de overdracht betrekking heeft op het niet-betwiste gedeelte, is de naasting van dat
gedeelte uitgesloten23.
18 zie DE PAGE, o.c., 341.
19 CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, 894.
20 BARON, "Retrait", Recueil Dalloz 1999, nr. 14 en de verwijzing naar GHESTIN en DESHÉ, "Traité des
contrats, La vente", 1990, L.G.D.J., nr. 465 e.v.
21 PLANIOL en RIPERT, "Traité pratique de droit civil français", L.G.D.J. 1956, nr. 318.
22 D. 1883., 293.
23 CHRISTIAENS, o.c., 5-9.
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Indien de stelling wordt aanvaard dat de hoofdelijke medeschuldenaar ingevolge de
naasting door zijn medeschuldenaar ten aanzien van de cessionaris ook bevrijd is,
betekent dit dat, hoewel de hoofdelijke medeschuldenaar de vordering van de schuldeiser
voor de rechter niet zou hebben betwist, hij nochtans dankzij de naasting door zijn
medeschuldenaar toch bevrijd zou zijn, wat in strijd zou zijn met de voormelde
voorwaarden om de naasting toelaatbaar te maken.
Het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat verwezene V ., door zijn aanbod tot
betaling van de werkelijke overnameprijs van de betwiste vordering en de wettig gemaakte kosten samen met de interesten, bevrijd is van zijn verplichting tot vergoeding van de
schadelijder wegens de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven, dat uit niets blijkt dat
verwezene D. de in artikel 1699 B.W. bepaalde vergoeding heeft betaald of dat hij hiervoor een aanbod tot betaling heeft gedaan en dat het louter aansluiten bij het verweer gevoerd door een mededebiteur niet kan worden beschouwd als een aanbod tot betaling,
heeft enerzijds wettig geoordeeld dat er van naasting in hoofde van verwezene D. geen
sprake is, maar, anderzijds is de beslissing de verwezene D. te veroordelen tot betaling
aan de N.V. CIBEMA van 231.780,44 EUR niet naar recht verantwoord. Deze laatste beslissing dient vernietigd te worden.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. P.04.0512.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 maart 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 24 april 2001.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen sub I en II stellen in een memorie twee middelen voor. De eiser
sub III stelt in een memorie een middel voor.
De memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van de eiseressen sub I en II
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest niet antwoordt op het omstandige verweer van de eiseressen met betrekking tot de niet-toepasselijkheid van artikel
1699 Burgerlijk Wetboek betreffende de overdracht van een betwist recht, namelijk een burgerlijke rechtsvordering ten bedrage van 231.780,45 EUR (9.350.000
BEF), om reden dat er geen werkelijke overdracht aan tegen een reële prijs heeft
plaatsgevonden;
Dat het onderdeel gegrond is;
1.2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, geen
antwoord behoeft;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest van het Hof van 24 april 2001 de beslissing van
het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 29 juni 1999 heeft vernietigd waarbij de verweerder sub I en II veroordeeld werd om solidair met anderen
83.353,29 EUR (3.361.253 BEF) aan de eiseres sub I te betalen (bladzijde 60);
Dat het bestreden arrest derhalve ook uitspraak diende te doen over de vordering van de eiseressen sub I en II tot betaling van het voormelde bedrag;
Dat het middel gegrond is;
B. Onderzoek van de middelen van de eiser sub III
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat ingevolge het arrest van het Hof van 24 april 2001 de verwijzingsrechter in hoger beroep uitspraak moest doen over de door de verweerster sub III.1 tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering in betaling van
231.780,44 EUR (9.350.000 frank);
Overwegende dat artikel 50, eerste lid Strafwetboek bepaalt dat alle wegens
eenzelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave
en schadevergoeding;
Overwegende dat de naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist
recht heeft vergoed overeenkomstig artikel 1699 Burgerlijk Wetboek, bevrijd is
van zijn schuld; dat hierdoor de medeschuldenaars eveneens bevrijd zijn behoudens wat betreft de prijs, de kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling,
die de overgedragen schuldenaar heeft betaald;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel wegens de beslissing op het eerste onderdeel,
geen antwoord behoeft;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest met de redenen die het bevat, antwoordt
op eisers verweer betreffende het gevorderde bedrag van 231.780,44 EUR
(9.350.000 BEF);
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt, op het cassatieberoep van de eiseressen sub I en II, het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet over de door deze eiseressen tegen de verweerder sub I en II ingestelde burgerlijke rechtsvordering in betaling van
231.780,45 EUR en in zoverre het geen uitspraak doet over de door deze eiseressen tegen deze verweerder ingestelde rechtsvordering in betaling van 83.353,29
EUR;
Vernietigt, op het cassatieberoep van de eiser sub III, het bestreden arrest in
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zoverre dat beslist tot de niet-tegenwerpelijkheid aan de verweerster van de overdracht van de betwiste burgerlijke rechtsvordering in betaling van 231.780,45
EUR;
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser sub III voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de verweerder sub I in de kosten van het tegen hem ingestelde
cassatieberoep;
Veroordeelt de verweerder sub II in een vijfde van de kosten van het tegen
hem ingestelde cassatieberoep en de eiseres sub II in vier vijfde van de kosten
daarvan;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
21 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en P. Van Rillaer, Mechelen.

Nr. 424
2° KAMER - 21 september 2004

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN
MAATREGEL - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE
MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - VERPLICHTING TOT BETALING VAN
EEN FORFAITAIR BEDRAG - AARD.
2º WEGVERKEER — ALLERLEI - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE
TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK VERPLICHTING TOT BETALING VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG - AARD.
3º WEGEN - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF
DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - VERPLICHTING TOT BETALING
VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG - AARD.
4º WEGVERKEER — ALLERLEI - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE
TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK MATERIEEL BESTANDDEEL.
5º WEGEN - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF
DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - MATERIEEL BESTANDDEEL.
6º WEGVERKEER — ALLERLEI - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE
TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK MATERIEEL BESTANDDEEL - BEWIJS.
7º WEGEN - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF
DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - MATERIEEL BESTANDDEEL BEWIJS.
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8º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE
MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET
WEGDEK - MATERIEEL BESTANDDEEL.
1º, 2° en 3° De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot
financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek
door de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen, is geen straf. (Art. 58, §1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999)
4º en 5° De overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen wordt strafbaar gesteld omwille van de beschadiging van het wegdek die ze
teweegbrengt; het materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de
overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen
aangetoond is. (Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999)
6º, 7° en 8° Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet
beschadigd is, wanneer de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen
zoals bepaald in de artikelen 18, §§1, 2 of 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart
1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
overschreden is. (Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999)
(M.)

ARREST

(A.R. P.04.0717.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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 beide middelen
1. Beide middelen
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot een enkele straf van 300 BEF
omgezet in 1487,36 EUR of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden,
met uitstel gedurende drie jaar voor 150 BEF omgezet in 743,68 EUR of twee
maanden, veroordeelt wegens de drie hem ten laste gelegde misdrijven A, B en
C; dat het bestreden vonnis bovendien tegen eiser, bij toepassing van artikel 58,
§1 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1999, de verplichting uitspreekt om bij wijze van bijdrage tot
financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds een forfaitair bedrag van 150
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BEF omgezet in 743,68 EUR te betalen wegens de overbelasting van zijn vrachtwagen met 5 tot en met 10 percent;
Overwegende dat de vermelde verplichting om een forfaitair bedrag te betalen
geen straf is;
Overwegende dat de hier uitgesproken straf naar recht verantwoord is wegens
de telastleggingen A en B, zodat de middelen in zoverre ze enkel betrekking hebben op eisers veroordeling tot straf wegens de telastlegging C, niet tot cassatie
kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2. Eerste middel
Overwegende dat artikel 56, eerste lid van het decreet van 19 december 1998
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 bepaalt: "Het is verboden het wegdek te beschadigen door een overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18,
§§1, 2 of 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen";
Overwegende dat het decreet hiermede de overschrijding van de maximale
toegelaten massa's of de massa's onder de assen strafbaar stelt omwille van de
beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt; dat het materiële bestanddeel
van het misdrijf bewezen is wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen aangetoond is;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Tweede middel
Overwegende dat het middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat bij een
overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen
zoals bepaald in de artikelen 18, §§1, 2 of 32bis van het koninklijk besluit van 15
maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, tegenbewijs kan of moet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet
beschadigd is;
Dat het middel faalt naar recht;
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;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gedeeltelijk andersluidende conclusie1 van de h. Werquin,
1 Het O.M. was van oordeel dat de overschrijding van de maximaal toegelaten massa's onder de
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advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Huenens, Brussel.

Nr. 425
2° KAMER - 22 september 2004

1º VERLATING VAN FAMILIE - AARD VAN HET MISDRIJF - VOORTDUREND
MISDRIJF.
2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF VOORTDUREND MISDRIJF - VERLATING VAN FAMILIE.
3º VERLATING VAN FAMILIE - VOORTDUREND MISDRIJF - EINDE.
4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF VOORTDUREND MISDRIJF - VERLATING VAN FAMILIE - EINDE.
5º HERHALING - VOORWAARDEN.
1º en 2° Het wanbedrijf verlating van familie is een voortdurend misdrijf en, bijgevolg, één
enkel strafrechtelijk feit dat in zijn geheel moet worden beoordeeld1. (Art. 391bis Sw.)
3º en 4° Het wanbedrijf verlating van familie houdt op te bestaan wanneer de dader, in
overeenstemming met de rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het
onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de termijnen te kwijten2. (Art. 391bis Sw.)
5º Strafbare herhaling vereist dat, op het ogenblik dat het nieuwe misdrijf wordt gepleegd,
de reeds opgelopen veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan3. (Artt. 54 tot 57 Sw.)
(D. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0511.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 4 maart 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. De feiten
(...)
IV. Cassatiemiddelen
assen geen onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging inhoudt. (Zie Arbitragehof, arrest nr.
81/2003, 11 juni2003, 1023)
1 Zie Cass., 16 mei 1989, A.C. 1988-89, A.R. 1659, nr. 524.
2 Zie Cass., 13 dec. 1977, A.C. 1978, 446.
3 Zie Cass., 5 okt. 1999, A.R. P.99.0695.N, nr. 507 en 25 april 2001, A.R. P.01.0111.F, nr. 231; J.
CONSTANT, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, 785; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial,
221222.
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Eiser voert vijf middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
V. Beslissing van het Hof
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat eiser de appèlrechters verwijt dat ze hem voor hetzelfde misdrijf tweemaal hebben bestraft;
Overwegende dat het wanbedrijf verlating van familie, dat strafbaar is gesteld
door artikel 391bis, eerste lid van het Strafwetboek, een voortdurend misdrijf is,
en, bijgevolg, één enkel strafrechtelijk feit is dat in zijn geheel moet worden beoordeeld;
Overwegende dat dit misdrijf ophoudt te bestaan wanneer de dader, in overeenstemming met de rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de termijnen te kwijten;
Overwegende dat strafbare herhaling vereist dat, op het ogenblik dat het nieuwe misdrijf wordt gepleegd, de reeds opgelopen veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat het bestreden arrest eiser, wegens verlating van familie, tot
twee gevangenisstraffen van zes maanden veroordeelt; dat de eerste een straf is
voor het verzuim dat heeft voortgeduurd van 22 juni 2001 tot 15 februari 2002,
terwijl de tweede een straf is voor hetzelfde verzuim, omschreven als herhaling,
gepleegd van 15 maart 2002 tot 9 december 2002;
Overwegende dat de appèlrechters, om hun beslissing te verantwoorden, volgens welke eiser twee in plaats van één wanbedrijf heeft gepleegd, enkel erop
wijzen "dat de feiten in zaak I verschillen van die in zaak II" en dat de tijdvakken
waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd "elkaar niet overlappen";
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat eiser, tussen 15 februari 2002,
einde van het eerste tijdvak, en 15 maart 2002, begin van het tweede tijdvak, zich
aldus van zijn verplichting tot levensonderhoud zou hebben gekweten dat het
wanbedrijf zou hebben opgehouden te bestaan; dat, bijgevolg, de feiten van familieverlating die eiser in beide zaken worden ten laste gelegd en die slaan op de
niet-naleving van éénzelfde burgerrechtelijke beslissing, samen slechts één enkel
voortdurend misdrijf vormen;
Dat het arrest evenmin vaststelt dat op het ogenblik waarop de feiten van het
tweede tijdvak zijn gepleegd, eiser reeds voor hetzelfde misdrijf, bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing, was veroordeeld;
Dat de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige, door
eiser aangevoerde middelen, die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen
leiden;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke
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rechtsvordering:
Overwegende dat cassatie, op het onbeperkt cassatieberoep van eiser, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging met zich
meebrengt van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg ervan 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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
22 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Maricot, Brussel.

Nr. 426
2° KAMER - 22 september 2004

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VEROORDELING VAN BEKLAAGDE OP DE
STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN DIE UITSPRAAK DOEN OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN DOOR EN TEGEN EISER INGESTELD - VERNIETIGD VONNIS DEED GEEN
UITSPRAAK OVER EEN FOUT AAN DE ZIJDE VAN VERWEERDER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERS
NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN.
Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis van de correctionele rechtbank vernietigt, in
zoverre het in hoger beroep uitspraak doet over de door en tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het besliste dat eiser fouten had
begaan die in een oorzakelijk verband staan met de schade die uit het ongeval is
voortgevloeid, en voormeld vonnis geen uitspraak deed over het bestaan van de fout bij
verweerder, daar het enkel besliste dat, in de veronderstelling dat de fout is bewezen, zij
niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, noch van dien aard is dat eiser vrijuit
gaat voor zijn eigen fout, mogen de rechters naar wie de zaak is verwezen, zonder
afbreuk te doen aan de draagwijdte en de gevolgen van de uitgesproken vernietiging,
beslissen dat geen enkele fout op afdoende wijze is bewezen aan de zijde van
verweerder1.
(B. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0584.F)

I. Bestreden beslissing
1 Het openbaar ministerie voerde in zijn conclusie aan dat de appèlrechters zich wel degelijk hadden
uitgesproken over het bestaan van een fout bij verweerder.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 maart 2004 op verwijzing
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep ten gevolge
van het arrest van 21 mei 2003 van het Hof van Cassatie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis van 16 december 2002 van de Correctionele
Rechtbank te Luik, na te hebben vastgesteld dat verweerder had verklaard dat hij
"met een maximumsnelheid van 60 à 70 km/u" reed en na de desbetreffende verklaringen van diverse getuigen in herinnering te hebben gebracht, had geoordeeld dat "het dus, ook al gaat het om een subjectieve beoordeling zijnerzijds, op
grond van deze gegevens mogelijk [was], aan te nemen dat [verweerder], toen hij
[eiser] opmerkte, wellicht met een snelheid van ongeveer 70 km/u reed"; dat het
daaruit afleidde "dat de snelheid waarmee [verweerder] reed, zelfs in de veronderstelling dat ze hier 70 km/u zou bedragen, niet van die aard was dat [eiser],
die voorrang verschuldigd was, daardoor in zijn legitieme verwachtingen werd
misleid, en dat die snelheid voor hem, in het stadsverkeer, of toch in de bebouwde kom, een geval van overmacht uitmaakte; dat, ook al zou de motorrijder met
een niet toegelaten snelheid hebben gereden op de plaats van het ongeval, die
foutieve snelheid niet in een oorzakelijk verband zou staan met het ongeval zoals
het zich, te dezen, heeft voorgedaan";
Dat de appèlrechters zich aldus niet hebben uitgesproken over het bestaan van
een fout aan de zijde van verweerder daar zij enkel beslissen dat de fout, gesteld
dat ze bewezen zou zijn, niet in een oorzakelijk verband zou staan met het ongeval, en evenmin van dien aard zou zijn dat eiser zou vrijuit gaan voor zijn eigen
fout;
Overwegende dat, eiser, aangezien hij cassatieberoep heeft ingesteld tegen dit
vonnis van 16 december 2002, in zoverre het niet alleen uitspraak deed over de
tegen hem ingestelde strafvordering maar tevens over de door en tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, een middel aanvoerde tegen de beslissing
betreffende voormeld oorzakelijk verband; dat het Hof aldus niet de wettigheid
diende na te gaan van een beslissing die uitspraak zou hebben gedaan over het
bestaan van een fout bij verweerder;
Overwegende dat het arrest van 21 mei 2003 van het Hof voormeld vonnis van
16 december 2002 heeft vernietigd in zoverre het uitspraak deed over de voor en
tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het besliste dat eiser fouten had begaan die in een oorzakelijk verband stonden met de
schade die uit het ongeval is voortgevloeid; dat, bij gebrek aan een in kracht van
gewijsde gegane beslissing volgens welke verweerder een fout heeft begaan, de
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rechters naar wie de zaak is verwezen, zonder afbreuk te doen aan de draagwijdte en de gevolgen van de uitgesproken vernietiging, hebben kunnen beslissen
"dat het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid niet [...] op afdoende
wijze naar recht is bewezen" aan de zijde van verweerder;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede, derde en vierde onderdeel samen betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat het overschrijden van de
maximaal toegelaten snelheid, en, derhalve, een foutieve gedraging, niet op afdoende wijze naar recht zijn bewezen aan de zijde van verweerder;
Dat die onderdelen gericht zijn tegen overtollige overwegingen van de appèlrechters en, bijgevolg, niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 427
2° KAMER - 22 september 2004

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. SAMENHANG RAADKAMER - BESCHIKKING - VERWIJZING VAN EEN INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - INVERDENKINGGESTELDE
MINDERJARIG OP HET OGENBLIK DAT HIJ ÉÉN VAN DIE MISDRIJVEN PLEEGT - CORRECTIONELE
RECHTBANK - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE GEZAMENLIJKE MISDRIJVEN - IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - CORRECTIONELE
RECHTBANK BELAST MET DE KENNISNEMING VAN VERSCHEIDENE, AAN BEKLAAGDE TEN LASTE
GELEGDE MISDRIJVEN - MET ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND MISDRIJF, GEPLEEGD TOEN DE
BEKLAAGDE NOG GEEN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD WAS - GEVOLG.
3º SAMENHANG - STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK BELAST MET DE
KENNISNEMING VAN VERSCHEIDENE, AAN BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGDE MISDRIJVEN - MET
ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND MISDRIJF, GEPLEEGD TOEN DE BEKLAAGDE NOG GEEN VOLLE
ACHTTIEN JAAR OUD WAS - GEVOLG.
4º SAMENHANG - STRAFZAKEN - BEGRIP.
1º Wanneer, enerzijds, zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van artikel 38
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, de raadkamer de verdachte wegens verscheidene
misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, terwijl hij ten tijde van één
van die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dit misdrijf niet
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behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, en, anderzijds,
de correctionele rechtbank een vonnis heeft gewezen waarbij zij zich voor al die
misdrijven onbevoegd heeft verklaard, gaat het Hof na of tegen de beschikking van de
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en of het vonnis van
de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; zo ja, dan vernietigt het,
enerzijds, de beschikking van de raadkamer in zoverre die betrekking heeft op het
misdrijf dat door de beklaagde was gepleegd toen die nog geen achttien jaar oud was, en
verwijst het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings, en,
anderzijds, vernietigt het Hof het vonnis van de correctionele rechtbank in zoverre het
betrekking heeft op de andere misdrijven, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar
dezelfde, doch anders samengestelde, correctionele rechtbank1.
2º en 3° Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de correctionele
rechtbank aanhangig worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van
artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, terwijl de beklaagde ten tijde van één van
die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dat misdrijf niet
behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, blijft de
correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, ook al hangen die samen
met het feit waarvoor zij niet bevoegd is2.
4º Er kan geen samenhang bestaan tussen feiten die tot de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank behoren en feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is,
aangezien samenhang veronderstelt dat één en dezelfde rechter bevoegd kan zijn om
uitspraak te doen over de gezamenlijke, aan hem voorgelegde feiten3. (Artt. 226 en
227 Sv.; Artt. 36, 36bis en 48, §2 Jeugdbeschermingswet)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik, inzake S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0931.F)

I. Bestreden beslissingen
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 1 februari 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei;
- een arrest van 28 april 2004 van het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Gronden van de vordering
Eiser voert de gronden van zijn vordering aan in een verzoekschrift, waarvan
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
bij beschikking van 1 februari 2002, na verzachtende omstandigheden te hebben
aangenomen voor de telastleggingen A.1 tot I.19, M.S., geboren op 22 februari
1960, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van het feit dat
1 Zie Cass., 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331 en 21 mei 2003, A.R. P.03.0493.F, nr. 311.
2 Cass., 7 feb. 1989, A.R. 3064, nr. 331.
3 Zie Cass., 7 april 1987, A.R. 1275, nr. 474.
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hij: tussen 16 april 1976 en 16 april 1978, tussen 16 april 1978 en 16 april 1981,
tussen 5 juli 1980 en 4 juli 1982 en tussen 22 maart 1991 en 22 maart 1993, kinderen die de volle leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt heeft verkracht, met de
verzwarende omstandigheid dat de schuldige een bloedverwant in de opgaande
lijn is van de slachtoffers (respectievelijk de telastleggingen A.1 en B.2, 3 en 4),
tussen 22 maart 1993 en 22 maart 1995, een minderjarige die de volle leeftijd
van 16 jaar niet heeft bereikt, heeft verkracht met dezelfde verzwarende omstandigheid (telastlegging C.5), tussen 22 maart 1995 en 22 maart 1997, een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft overschreden, heeft verkracht, met
dezelfde verzwarende omstandigheid (telastlegging D.6), tussen 22 maart 1997
en 31 december 1998, verkrachtingen heeft gepleegd met dezelfde verzwarende
omstandigheid (telastlegging E.7), tussen 1 oktober 1980 en 29 juli 1989 en tussen 29 juli 1989 en 31 augustus 1995, verkrachtingen heeft gepleegd (respectievelijk de telastleggingen F.8 en 9), in 1975, tussen 16 april 1976 en 16 april
1981, tussen 5 april 1977 en 5 april 1986 tussen 23 mei 1980 en 23 mei 1982,
tussen 1 mei 1982 en 30 juni 1986 en tussen 22 maart 1991 en 22 maart 1995,
aanrandingen van de eerbaarheid met geweld of bedreiging heeft gepleegd op
minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt, met dezelfde
verzwarende omstandigheid (respectievelijk de telastleggingen G.10 tot 15), in
december 1995, aanrandingen van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging
heeft gepleegd op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt (telastleggingen H.16 en 17), tussen 22 maart 1995 en 22 maart 1997 en
tussen 5 april 1986 en 5 april 1988, aanrandingen van de eerbaarheid met geweld
of bedreiging heeft gepleegd op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar
hebben overschreden, met dezelfde verzwarende omstandigheid (telastleggingen
I.18 en 19), tussen 5 april 1988 en 26 januari 1998, aanrandingen van de eerbaarheid met geweld of bedreiging heeft gepleegd, met dezelfde verzwarende omstandigheid (telastlegging J.20), tussen 5 april 1977 en 5 april 1988, tussen 1 januari en 31 december 1982 en tussen 16 april 1976 en 16 april 1981, openbare
zedenschennis heeft gepleegd in aanwezigheid van minderjarigen die de volle
leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt (respectievelijk de telastleggingen K.21
tot 23), in 1996 en tussen 5 april 1988 en 25 januari 1998, openbare zedenschennis heeft gepleegd (telastleggingen L.24 en 25);
Overwegende dat, het Hof van Beroep te Luik, zich op het hoger beroep van
M.S. en het openbaar ministerie tegen het ter zake uitgesproken vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Hoei bij arrest van 28 april 2004, onbevoegd heeft
verklaard hiervan kennis te nemen, op grond dat de feiten van telastlegging G.10
en, ten dele, de feiten van telastlegging A.1, gesteld dat ze bewezen waren, werden gepleegd toen M.S. minderjarig was en dat de verscheidene misdrijven uit
hoofde waarvan hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, samenhangend zijn;
Overwegende dat thans tegen de beschikking van de raadkamer geen enkel
rechtsmiddel openstaat en dat het arrest van het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit deze tegenstrijdigheid een bevoegdheidsgeschil is ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat M.S. op het ogenblik van de feiten die
vóór 23 februari 1978 zijn gepleegd en die in de telastleggingen A.1, G.10 tot 12
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en K.21 en 23 worden omschreven, de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt; dat uit de rechtspleging blijkt dat die feiten niet behoren tot die welke in artikel 36bis van de Wet van 8 april 1965 betreffende de Jeugdbescherming zijn
opgesomd; dat zij krachtens artikel 36, 4° van die wet tot de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank behoren; dat, derhalve, de correctionele rechtbank en het gerecht
in hoger beroep niet bevoegd waren om ervan kennis te nemen;
Overwegende evenwel dat het hof van beroep zich ten onrechte onbevoegd
heeft verklaard om uitspraak te doen over de andere aan M.S. ten laste gelegde
misdrijven die gepleegd zijn in de tijdvakken na 22 februari 1978, te weten toen
hij reeds strafrechtelijk meerderjarig was;
Dat de omstandigheid dat de vóór 23 februari 1978 gepleegde feiten niet tot
zijn bevoegdheid behoren, het hof van beroep waarbij de strafvordering voor de
feiten die vanaf 23 februari 1978 zijn gepleegd aanhangig is, niet onbevoegd
maakte om uitspraak te doen over die regelmatig ingestelde vordering;
Dat er geen samenhang kan bestaan tussen feiten die tot de bevoegdheid van
de jeugdrechtbank behoren en feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is, aangezien samenhang veronderstelt dat één en dezelfde rechter bevoegd kan zijn om uitspraak te doen over de gezamenlijke, aan hem voorgelegde
feiten;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 1 februari 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, in zoverre die M.S. naar de correctionele rechtbank verwijst wegens de in de telastleggingen A.1, G.10 tot 12 en K.21 en 23
vermelde feiten, die vóór 23 februari 1978 werden gepleegd;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de procureur des Konings te Hoei;
Vernietigt het arrest van 28 april 2004 van het Hof van Beroep te Luik, in zoverre het zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de aan M.S. ten laste
gelegde feiten die de tijdvakken na 22 februari 1978 betreffen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het, anders samengestelde, Hof van Beroep te Luik;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen.
22 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 428
2° KAMER - 22 september 2004

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
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— STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) PERSOON BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - VERZOEK TOT
VERKOOP OF TERUGGAVE VAN DE GOEDEREN ONDER WAARBORG - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
BETEKENING

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat met toepassing van artikel 61sexies
van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet en vermeldt dat de bewaarkosten
voor een gedeelte van de bij eiser in beslag genomen goederen niet in een redelijke
verhouding staan tot de waarde ervan en bijgevolg machtiging verleent tot de verkoop
ervan door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring1. (Artt.
61sexies en 416 Sv.)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1128.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 29 juni 2004 door het Hof
van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest, dat met toepassing van artikel 61sexies
van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, vermeldt dat de bewaarkosten voor een gedeelte van de bij eiser in beslag genomen goederen niet in een redelijke verhouding staan tot de waarde ervan en bijgevolg machtiging verleent
tot de verkoop ervan door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416,
eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en geen verband houdt met de in
het tweede lid van dit artikel opgesomde gevallen;
Dat het cassatieberoep voorbarig en dus niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

1 Zie Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540, nr. 611 en 30 mei 2000, A.R. P.00.0478.N, nr. 331.

1452

HOF VAN CASSATIE

Nr. 429 - 23.9.04

Nr. 429
1° KAMER - 23 september 2004

1º VENNOOTSCHAPPEN — ALLERLEI - HANDELSVENNOOTSCHAP - VEREFFENING SCHULDEISERS - GELIJKHEID - GEVOLGEN.
2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER RECHTSTREEKSE VORDERING - HOOFDAANNEMER - VEREFFENING - RECHTSTREEKSE VORDERING
NA DE VEREFFENING - SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS - GEVOLG.
3º VENNOOTSCHAPPEN — ALLERLEI - VEREFFENING - AANNEMINGSOVEREENKOMST ONDERAANNEMER - RECHTSTREEKSE VORDERING - HOOFDAANNEMER - VEREFFENING RECHTSTREEKSE VORDERING NA DE VEREFFENING - SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS - GEVOLG.
1º Zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, worden de wederzijdse rechten
van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op
onherroepelijke wijze vastgesteld1. (Art. 184 Vennootschappenwet; Art. 190, §1 Wetboek
van vennootschappen)
2º en 3° Het beginsel dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de
wederzijdse rechten van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de
vereffening op onherroepelijke wijze worden vastgesteld, belet, vanaf dat tijdstip, dat een
onderaannemer de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering instelt2.
(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. e.a. T. H. e.a.; SERVICES ET TRAVAUX N.V. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0424.F - C.02.0425.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest dat op 25 maart 2002 door
het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
1. Voorziening A.R C.02.0424.F
Eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste als volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1798, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers die geen wettige reden van
voorrang hebben gelijkelijk worden behandeld bij samenloop, waarvan de artikelen 8 van
de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het in deze zaak van toepassing was, thans vervangen bij artikel 190, §1 van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, bij1 Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. 6889, nr. 265.
2 Zie inzake faillissement, Cass. 27 mei 2004, A.R. C.02.0435.N, nr. 288. Zie E. DIRIX, "Het
voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R.W. 1995-96, 1232; P. GERARD en J.
WENDEY, "Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre courant" in Liber
Amicorum L. SIMONT, Ed. Bruylant, 2002, 385.
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zondere toepassingen zijn;
- voor zoveel als nodig, schending van elk van die bepalingen.
Bestreden beslissingen en redenen
Het arrest wijst erop dat "de naamloze vennootschap Servitra in vereffening is gesteld
bij een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 1997" en
dat "de onderaannemers van de naamloze vennootschap Servitra op grond van artikel
1798 van het Burgerlijk Wetboek rechtstreekse vorderingen hebben ingesteld tegen de opdrachtgevers van de werkzaamheden waarbij zij betrokken waren (alle werkzaamheden
vonden plaats na de voornoemde buitengewone algemene vergadering)" en beslist vervolgens "dat de eerste rechter terecht de rechtstreekse vorderingen die door de partijen H.,
naamloze vennootschap Immo Rome, b.v.b.a. La Druezienne, b.v.b.a. DF Habitations, M.,
naamloze vennootschap Clarenne Béton, C. en b.v.b.a. Ateliers Lefevre zijn ingesteld,
ontvankelijk heeft verklaard". Daarbij baseerde het arrest zich op de redenen dat "de
rechtstreekse vordering van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek ingesteld kan worden ten belope van de gehele schuldvordering van de onderaannemer op de dag waarop de
vordering wordt ingesteld (toebehoren inbegrepen,) maar binnen de perken van hetgeen
de opdrachtgever nog aan de hoofdaannemer verschuldigd is; dat het recht om de rechtstreekse vordering in te stellen uitgeoefend wordt op de bedragen die de opdrachtgever
aan de hoofdaannemer verschuldigd is, op het ogenblik dat de vordering van de onderaannemer wordt ingesteld (waardoor de schuld jegens de aannemer onbeschikbaar wordt); dat
de rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de opdrachtgever slechts kan ingesteld worden ten belope van de schuldvorderingen die betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, vervolgens door
laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen; dat de schuldvordering van de
onderaannemer en die van de hoofdaannemer dus moeten voortvloeien uit de werkzaamheden die op dezelfde bouwplaats zijn uitgevoerd; dat, indien er meerdere rechtstreekse
vorderingen zijn ingesteld, er, in voorkomend geval, een verdeling naar evenredigheid
moet gebeuren; dat, indien het om rechtstreekse vorderingen gaat die achtereenvolgens
zijn ingesteld, de grondslag van de rechten van de onderaannemers, die naar evenredigheid wordt verdeeld, datgene omvat wat door de opdrachtgever verschuldigd is tot op de
dag waarop de laatste de laatste rechtstreekse vordering is ingesteld voor de rechtbank;
dat, in geval van faillissement of vereffening van de hoofdaannemer, de onderaannemers
het recht blijven behouden een rechtstreekse vordering in te stellen en zij die kunnen uitoefenen ten nadele van de overige schuldeisers van voornoemde hoofdaannemer; dat de
rechtstreekse vordering de onderaannemers immers de mogelijkheid biedt hun schuldvorderingen tegen de opdrachtgever te onttrekken aan het vermogen van de hoofdaannemer
en aldus te ontkomen aan elke samenloop met de schuldeisers van laatstgenoemde".
Bijgevolg:
Veroordeelt (het bestreden arrest) de naamloze vennootschap Mabille tot betaling aan
D. H. van 1.772,44 euro (71.500 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 28
oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan D.H. van
2.178,49 euro (87.880 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 28 oktober
1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Mabille tot betaling aan de naamloze vennootschap DF Habitations van 1.232,80 euro (49.731 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 juli 1999 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan de naamloze
vennootschap DF Habitations van 4.985,76 euro (201.125 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 juli 1999 tot de algehele voldoening;
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Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan J. C. van 6.899,82 euro
(278.338 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan de naamloze vennootschap Clarenne Béton van 2.801,20 euro (113.000 BEF), vermeerderd met de wettelijke
interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan Y. M. van 15.886,13
euro (640.845 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 18 oktober 1999 tot de
algehele voldoening;
(...);
Veroordeelt (het) de c.v. Foyer Louvièrois tot betaling aan D. H. van 14.635,01 euro
(590.375 BEF), vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf de dagvaarding tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v. Foyer Louvièrois tot betaling aan de naamloze vennootschap
Immo Rome van 67.572,92 euro (2.725.885 BEF), vermeerderd met de moratoire interest
vanaf 15 oktober 1997 tot aan de dagvaarding en vervolgens met de gerechtelijke interest
tot de algehele voldoening;
(...);
Veroordeelt (het) de Société wallonne du logement om de c.v. Foyer Louvièrois te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen laatstgenoemde en ten voordele van D. H. en van
de naamloze vennootschap Immo Rome worden uitgesproken;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan de in vereffening gestelde naamloze vennootschap Servitra van 2.558,71 euro (103.218 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 29 januari 1999 tot de algehele voldoening;
Verklaart (het) de vordering van de in vereffening gestelde naamloze vennootschap
Servitra tegen de naamloze vennootschap Garage Mabille niet-gegrond;
(...);
Veroordeelt (het) de in vereffening gestelde naamloze vennootschap Servitra tot betaling aan:
- J. C. van 6.899,82 euro (278.332 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf
31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
- de naamloze vennootschap Clarenne Béton van 2.801,20 euro (113.000 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
- Y. M. van 15.886,13 euro (640.845 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 oktober 1998 tot de algehele voldoening;
- de b.v.b.a. La Druezienne van 7.292,58 euro (294.182 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 27 mei 1998 tot de algehele voldoening;
- de naamloze vennootschap Immo Rome van 67.572,92 euro (2.725.885 BEF);
(...);
- de Société wallonne du logement van 82.216,86 euro (3.316.620 BEF), vermeerderd
met de wettelijke interest vanaf 12 december 1997 tot de algehele voldoening".
Grieven
De rechtstreekse vordering die bij artikel 1798, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek
aan de onderaannemer wordt verleend, kan maar uitwerking krijgen ten voordele van de
houder wanneer zij wordt ingesteld vooraleer een maatregel wordt genomen waardoor de
schuldvordering die de grondslag van die vordering vormt, namelijk de schuldvordering
van de hoofdaannemer jegens de opdrachtgever, onbeschikbaar wordt. Een dergelijke on-
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beschikbaarheid kan ontstaan door een derden-beslag, een eerdere rechtstreekse vordering, een faillietverklaring of een andere toestand van samenloop, zoals die welke, zoals
hier, voortvloeit uit de beslissing om een naamloze vennootschap in vereffening te stellen.
Vanaf de ontbinding van de naamloze vennootschap Servitra hebben haar schuldeisers
het onherroepelijk recht verkregen dat geen van hen een groter aandeel zal krijgen dan een
ander, tenzij hij rechtsgeldig aanspraak kan maken op een van de wettelijke gronden van
voorrang, zijnde voorrechten, panden en hypotheken. Dat onherroepelijk recht berust op
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers die geen wettige reden van
voorrang hebben, gelijkelijk worden behandeld bij samenloop, waarvan de artikelen 8 van
de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het van toepassing was in deze zaak, en thans vervangen door
artikel 190, §1 van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen,
bijzondere toepassingen zijn.
Te dezen stelt het arrest evenwel vast dat de rechtstreekse vorderingen die zijn ingesteld door de onderaannemers, de heer D. H., de naamloze vennootschap Immo Rome, de
b.v.b.a. La Druezienne, de b.v.b.a. DF Habitations, de heer J. C. en de b.v.b.a. Ateliers
Lefebre, allemaal ingesteld zijn na de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober
1997 waarop besloten werd tot vereffening van de naamloze vennootschap Servitra.
Krachtens de wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in dit middel zijn aangewezen, had de vereffening van de naamloze vennootschap Servitra geleid tot een toestand
van samenloop waardoor haar schuldvorderingen jegens haar medecontractanten, de c.v.
Foyer Louvièrois, de naamloze vennootschap Totalfinalelf Belgium, de c.v. Mon toit fleurisien en de v.z.w. Ecole Saint Jean onbeschikbaar werden.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn aangewezen, door te beslissen dat de voornoemde rechtstreekse
vorderingen ontvankelijk zijn en door bijgevolg de hierboven omschreven veroordelingen
uit te spreken.

II. Cassatieberoep A.R. C.02.0425.F
Eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1798, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers die geen wettige reden van
voorrang hebben gelijkelijk worden behandeld bij samenloop, waarvan de artikelen 8 van
de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het in deze zaak van toepassing was, thans vervangen bij artikel 190, §1 van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, bijzondere toepassingen zijn;
- voor zoveel als nodig, schending van elk van die bepalingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijst erop dat "(eiseres) in vereffening is gesteld bij een beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 1997" en dat "de onderaannemers
van (eiseres) op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek rechtstreekse vorderingen hebben ingesteld tegen de opdrachtgevers van de werkzaamheden waarbij zij betrokken waren (alle werkzaamheden vonden plaats na de voornoemde buitengewone algemene vergadering)" en beslist vervolgens "dat de eerste rechter terecht de rechtstreekse
vorderingen die door de partijen H., naamloze vennootschap Immo Rome, b.v.b.a. La
Druezienne, b.v.b.a. DF Habitations, M., naamloze vennootschap Clarenne Béton, C. en
b.v.b.a. Ateliers Lefevre zijn ingesteld, ontvankelijk heeft verklaard". Daarbij baseerde het
arrest zich op de redenen dat "de rechtstreekse vordering van artikel 1798 van het Burger-
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lijk Wetboek ingesteld kan worden ten belope van de gehele schuldvordering van de onderaannemer op de dag waarop de vordering wordt ingesteld (toebehoren inbegrepen,)
maar binnen de perken van hetgeen de opdrachtgever nog aan de hoofdaannemer verschuldigd is; dat het recht om de rechtstreekse vordering in te stellen uitgeoefend wordt
op de bedragen die de opdrachtgever aan de hoofdaannemer verschuldigd is, op het ogenblik dat de vordering van de onderaannemer wordt ingesteld (waardoor de schuld jegens
de aannemer onbeschikbaar wordt); dat de rechtstreekse vordering van de onderaannemer
tegen de opdrachtgever slechts kan ingesteld worden ten belope van de schuldvorderingen
die betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden die door de opdrachtgever aan de
hoofdaannemer en, vervolgens door laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen; dat de schuldvordering van de onderaannemer en die van de hoofdaannemer dus
moeten voortvloeien uit de werkzaamheden die op dezelfde bouwplaats zijn uitgevoerd;
dat, indien er meerdere rechtstreekse vorderingen zijn ingesteld, er, in voorkomend geval,
een verdeling naar evenredigheid moet gebeuren; dat, indien het om rechtstreekse vorderingen gaat die achtereenvolgens zijn ingesteld, de grondslag van de rechten van de onderaannemers, die naar evenredigheid wordt verdeeld, datgene omvat wat door de opdrachtgever verschuldigd is tot op de dag waarop de laatste de laatste rechtstreekse vordering is
ingesteld voor de rechtbank; dat, in geval van faillissement of vereffening van de hoofdaannemer, de onderaannemers het recht blijven behouden een rechtstreekse vordering in
te stellen en zij die kunnen uitoefenen ten nadele van de overige schuldeisers van voornoemde hoofdaannemer; dat de rechtstreekse vordering de onderaannemers immers de
mogelijkheid biedt hun schuldvorderingen tegen de opdrachtgever te onttrekken aan het
vermogen van de hoofdaannemer en aldus te ontkomen aan elke samenloop met de
schuldeisers van laatstgenoemde".
Bijgevolg:
"Veroordeelt (het bestreden arrest) de naamloze vennootschap Mabille tot betaling aan
D. H. van 1.772,44 euro (71.500 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 28
oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan D.H. van
2.178,49 euro (87.880 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 28 oktober
1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Mabille tot betaling aan de naamloze vennootschap DF Habitations van 1.232,80 euro (49.731 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 juli 1999 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan de naamloze
vennootschap DF Habitations van 4.985,76 euro (201.125 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 juli 1999 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan J. C. van 6.899,82 euro
(278.338 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan de naamloze vennootschap Clarenne Béton van 2.801,20 euro (113.000 BEF), vermeerderd met de wettelijke
interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v.b.a. Mon toit fleurusien tot betaling aan Y. M. van 15.886,13
euro (640.845 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 18 oktober 1999 tot de
algehele voldoening;
(...);
Veroordeelt (het) de c.v. Foyer Louvièrois tot betaling aan D. H. van 14.635,01 euro
(590.375 BEF), vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf de dagvaarding tot de al-
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gehele voldoening;
Veroordeelt (het) de c.v. Foyer Louvièrois tot betaling aan de naamloze vennootschap
Immo Rome van 67.572,92 euro (2.725.885 BEF), vermeerderd met de moratoire interest
vanaf 15 oktober 1997 tot aan de dagvaarding en vervolgens met de gerechtelijke interest
tot de algehele voldoening;
(...);
Veroordeelt (het) de Société wallonne du logement om de c.v. Foyer Louvièrois te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen laatstgenoemde en ten voordele van D. H. en van
de naamloze vennootschap Immo Rome worden uitgesproken;
Veroordeelt (het) de naamloze vennootschap Totalfinaelf tot betaling aan de in vereffening gestelde naamloze vennootschap Servitra van 2.558,71 euro (103.218 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 29 januari 1999 tot de algehele voldoening;
Verklaart (het) de vordering van (eiseres) tegen de naamloze vennootschap Garage Mabille niet-gegrond;
(...);
Veroordeelt (het) (eiseres) tot betaling aan:
- J. C. van 6.899,82 euro (278.332 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf
31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
- de naamloze vennootschap Clarenne Béton van 2.801,20 euro (113.000 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 31 oktober 1997 tot de algehele voldoening;
- Y. M. van 15.886,13 euro (640.845 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 14 oktober 1998 tot de algehele voldoening;
- de b.v.b.a. La Druezienne van 7.292,58 euro (294.182 BEF), vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 27 mei 1998 tot de algehele voldoening;
- de naamloze vennootschap Immo Rome van 67.572,92 euro (2.725.885 BEF);
(...);
- de Société wallonne du logement van 82.216,86 euro (3.316.620 BEF), vermeerderd
met de wettelijke interest vanaf 12 december 1997 tot de algehele voldoening".
Grieven
De rechtstreekse vordering die bij artikel 1798, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek
aan de onderaannemer wordt verleend, kan maar uitwerking krijgen ten voordele van de
houder wanneer zij wordt ingesteld vooraleer een maatregel wordt genomen waardoor de
schuldvordering die de grondslag van die vordering vormt, namelijk de schuldvordering
van de hoofdaannemer jegens de opdrachtgever, onbeschikbaar wordt. Een dergelijke onbeschikbaarheid kan ontstaan door een derden-beslag, een eerdere rechtstreekse vordering, een faillietverklaring of een andere toestand van samenloop, zoals die welke, zoals
hier, voortvloeit uit de beslissing om een naamloze vennootschap in vereffening te stellen.
Vanaf de ontbinding van (eiseres) hebben haar schuldeisers het onherroepelijk recht
verkregen dat geen van hen een groter aandeel zal krijgen dan een ander, tenzij hij rechtsgeldig aanspraak kan maken op een van de wettelijke gronden van voorrang, zijnde voorrechten, panden en hypotheken. Dat onherroepelijk recht berust op het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers die geen wettige reden van voorrang hebben, gelijkelijk worden behandeld bij samenloop, waarvan de artikelen 8 van de Hypotheekwet van
16 december 1851 en 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
zoals het van toepassing was in deze zaak, en thans vervangen door artikel 190, §1 van de
wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, bijzondere toepassingen
zijn.
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Te dezen stelt het arrest evenwel vast dat de rechtstreekse vorderingen die zijn ingesteld door de onderaannemers, de heer D. H., de naamloze vennootschap Immo Rome, de
b.v.b.a. La Druezienne, de b.v.b.a. DF Habitations, de heer J. C. en de b.v.b.a. Ateliers
Lefebre, allemaal ingesteld zijn na de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober
1997 waarop besloten werd tot vereffening van (eiseres). Krachtens de wetsbepalingen en
het algemeen rechtsbeginsel die in dit middel zijn aangewezen, had de vereffening van
(eiseres) geleid tot een toestand van samenloop waardoor haar schuldvorderingen jegens
haar medecontractanten, de c.v. Foyer Louvièrois, de naamloze vennootschap Totalfinalelf Belgium, de c.v. Mon toit fleurisien en de v.z.w. Ecole Saint Jean onbeschikbaar werden.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel zijn aangewezen, door te beslissen dat de voornoemde rechtstreekse
vorderingen ontvankelijk zijn en door bijgevolg de hierboven omschreven veroordelingen
uit te spreken.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen A.R. C.02.044.F en C.02.425.F tegen
hetzelfde arrest zijn gericht; dat er grond bestaat tot voeging;
Over het eerste middel van elke voorziening
Overwegende dat artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek met name aan de
onderaannemers die gebezigd worden bij het oprichten van een gebouw of voor
andere werken die bij de aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een
rechtstreekse vordering verleent ten belope van hetgeen deze aan de aannemer
verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld;
Dat luidens artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, de goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers
strekken en de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering wordt
verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan;
Overwegende dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de
wederzijdse rechten van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de
vereffening op onherroepelijke wijze worden vastgesteld;
Dat dit beginsel, vanaf dat tijdstip, belet dat een onderaannemer de in artikel
1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering instelt;
Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat "in geval van (...) vereffening
van de hoofdaannemer, de onderaannemers het recht blijven behouden een rechtstreekse vordering in te stellen en zij die kunnen uitoefenen ten nadele van de
overige schuldeisers van voornoemde hoofdaannemer; dat de rechtstreekse vordering de onderaannemers immers de mogelijkheid biedt hun schuldvorderingen
tegen de opdrachtgever te onttrekken aan het vermogen van de hoofdaannemer
en aldus te ontkomen aan elke samenloop met de schuldeisers van laatstgenoemde", de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de rechtstreekse vorderingen van de eerste, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, twaalfde en dertiende verwerende partijen, gelet op het verband dat het arrest tussen die beslissingen heeft gelegd, zich uitstrekt tot de beslissingen waarbij het uitspraak doet,
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enerzijds over de vordering tot tussenkomst van de naamloze vennootschap Bank
Brussel Lambert, anderzijds, over de vordering van de naamloze vennootschap
Services et Travaux, in vereffening, tegen de derde en vierde verwerende partijen;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel
van elk van de cassatieberoepen, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
En overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat het arrest bindend
wordt verklaard voor de partijen die te dien einde voor het Hof zijn opgeroepen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen C.02.0424.F en C.02.0425.F;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de rechtstreekse vorderingen van de eerste, zesde, zevende, achtste, negende, tiende,
twaalfde en dertiende verwerende partijen, over de vordering tot tussenkomst
van de naamloze vennootschap Bank Brussel Lambert en over de vorderingen
van de naamloze vennootschap Services et Travaux, in vereffening, tegen de derde en de vierde verwerende partijen;
Verklaart het arrest bindend voor de naamloze vennootschap KBC Bank en
voor de naamloze vennootschap Caccioppoli;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
23 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 430
1° KAMER - 23 september 2004

1º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER RECHTSTREEKSE VORDERING - HOOFDAANNEMER - FAILLISSEMENT - RECHTSTREEKSE VORDERING
NA DE FAILLIETVERKLARING - GEVOLG.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) GOEDEREN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER - RECHTSTREEKSE VORDERING HOOFDAANNEMER - FAILLISSEMENT - RECHTSTREEKSE VORDERING NA DE FAILLIETVERKLARING GEVOLG.
1º en 2° Het faillissement heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer
op de opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van
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faillietverklaring, de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan
worden ingesteld1. (Art. 16 Faillissementswet 1997)
(G. T. ENTREPRISES FRANÇOIS POLIS STRAMING N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0469.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 14 januari 2002 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek met name aan de
onderaannemers die gebezigd worden bij het oprichten van een gebouw of voor
andere werken die bij de aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een
rechtstreekse vordering verleent ten belope van hetgeen deze aan de aannemer
verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld;
Overwegende dat luidens artikel 8 van de hypotheekwet van 16 december
1851, de goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor
zijn schuldeisers strekken en de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van
hun vordering wordt verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen
van voorrang bestaan;
Overwegende dat de gefailleerde, luidens artikel 16 van de faillissementswet
van 8 augustus 1997, te rekenen van de dag van de faillietverklaring van rechtswege het beheer van zijn goederen verliest en alle betalingen, verrichtingen en
handelingen van de gefailleerde vanaf die dag niet aan de boedel kunnen worden
tegengeworpen;
Overwegende dat de faillietverklaring tot gevolg heeft dat de schuldvordering
van de failliete aannemer op de opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf
de dag van het vonnis van faillietverklaring, de in artikel 1798 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan worden ingesteld;
Overwegende dat het arrest, door te oordelen "dat in geval van faillissement
van de hoofdaannemer, de onderaannemer het recht behoudt een rechtstreekse
vordering in te stellen en dat recht kan uitoefenen ten nadele van de overige
schuldeisers van de gefailleerde; dat de rechtstreekse vordering de onderaannemer immers de mogelijkheid biedt zijn schuldvordering tegen de opdrachtgever
1 Zie Cass. 27 mei 2004, A.R. C.02.0435.N, nr. 288. Zie E. DIRIX, "Het voorrecht en de directe
vordering van de onderaannemer", R.W. 1995-96, 1232; P. GERARD en J. WENDEY, "Action directe des
sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre courant" in Liber Amicorum L. SIMONT, Ed.
Bruylant, 2002, 385.
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te onttrekken aan het vermogen van de hoofdaannemer en aldus te ontkomen aan
de samenloop met de schuldeisers van laatstgenoemde", de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat eiser er belang bij heeft dat het arrest bindend wordt verklaard voor de partijen die te dien einde voor het Hof zijn opgeroepen;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het beroepen vonnis bevestigt en
uitspraak doet over de kosten;
Verklaart het arrest bindend voor de naamloze vennootschap Bank Brussel
Lambert en voor de Belgische Staat;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
23 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 431
1° KAMER - 23 september 2004

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN – OMVANG.
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door
de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan van de aan beklaagde
ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke
grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken; het vonnis dat steunt op de door de
strafrechter gegeven omschrijving van de maatregel tot opschorting van de uitspraak van
de veroordeling en diens verwijzing naar art. 65 Sw., verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht dat de strafrechter definitief gevonnist heeft dat de telastlegging alcoholemie in
oorzakelijk verband stond met de schade1.
(M. T. ZURICH N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0451.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 12 februari 2003 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant is gewezen.
1 Zie Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17.

1462

HOF VAN CASSATIE

23.9.04 - Nr. 431

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: het vonnis van de Politierechtbank te Dinant van 13 juni 2000,
waarvan het gezag van gewijsde door het bestreden vonnis zou zijn miskend, is
niet bij het verzoekschrift gevoegd:
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het vonnis van de Politierechtbank te Dinant van 13 juni 2000 "alle aan (eiser) ten laste gelegde misdrijven bewezen heeft verklaard, namelijk (de telastlegging overtreding van de artikelen) 418 (en) 420 van het Strafwetboek, de telastlegging alcoholemie en een
verkeersovertreding ([artikel] 15.2, eerste lid van de wegcode), (...) hem het
voordeel van de gewone opschorting van de uitspraak (van de veroordeling) verleent" en dat "die beslissing gezag van gewijsde heeft jegens (eiser) die partij
was in het strafproces";
Dat die vaststellingen, tezamen met de motivering van het bestreden vonnis
waartegen het middel opkomt, het Hof in staat stellen de gegrondheid van de
daarin aangevoerde grieven te beoordelen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel:
Overwegende dat het gezag van gewijsde in strafzaken alleen geldt voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het
bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met
de motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt "dat de Politierechtbank te Dinant weliswaar geen enkele straf jegens (eiser) heeft uitgesproken, maar dat dit
gerecht niettemin heeft geoordeeld dat de verschillende aan (hem) ten laste gelegde misdrijven slechts een en hetzelfde feit vormen dat slechts tot een enkele
opschortingsmaatregel kon leiden; dat de strafrechter immers de opschorting van
de uitspraak van 'de veroordeling' (en niet van de veroordelingen) voor de drie
(aan eiser ten laste gelegde) misdrijven heeft bevolen; dat de strafrechtelijke beslissing overigens melding maakt van artikel 65 van het Strafwetboek betreffende de eendaadse samenloop van misdrijven";
Overwegende dat het bestreden vonnis, noch uit de omstandigheid dat de strafrechter in de door hem jegens eiser genomen maatregel de bewoordingen van de
wet heeft omschreven, noch uit de omstandigheid dat hij melding maakte van artikel 65 van het Strafwetboek, naar recht heeft kunnen afleiden dat "definitief gevonnist is dat de telastlegging alcoholemie in oorzakelijk verband stond met de
schade";
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoofdberoep van
verweerster 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 Namen, zitting houdende in hoger beroep.
23 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Gérard.

Nr. 432
1° KAMER - 23 september 2004

1º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ARTS - NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VERKIEZINGEN - BEZWAARSCHRIFT - GEEN HANDTEKENING - GELDIGHEID.
2º ARTS - NATIONALE RAAD VAN DE ORDE - VERKIEZINGEN - BEZWAARSCHRIFT GEEN HANDTEKENING - GELDIGHEID.
1º en 2° Het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de verkiezingen van de
leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde
der geneesheren wordt bij een ter post aangetekende brief gestuurd aan de voorzitter
van de raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale raad
waarvan de reclamant afhangt; de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, is
slechts geldig als hij ondertekend is1. (Art. 26 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting
en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen)
(P. e.a. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.03.0023.F)

I. Bestreden beslissing
2 Het O.M. dat tot verwerping concludeerde, was van oordeel dat het middel dat geen miskenning
aanvoert van de bewijskracht van het strafvonnis, de gevolgtrekking aanvaardt die het bestreden
vonnis gemaakt heeft uit de vermeldingen van het strafvonnis, namelijk dat de strafrechter
geoordeeld heeft dat de verschillende aan eiser ten laste gelegde misdrijven slechts één strafbaar feit
vormen dat slechts tot één enkele opschortingsmaatregel kon leiden. De strafrechter heeft dus
impliciet maar zeker, nog vóór de beslissing om het bewezen verklaarde feit niet te bestraffen en
eiser het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen, beslist dat het
gaat om één feit dat verscheidene misdrijven oplevert.
1 Zie Cass., 6 okt. 2000, A.R. F.97.0038.N, nr. 526.
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Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die op 25 november 2003
door de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van Geneesheren
is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de
Orde der geneesheren het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de
verkiezingen bij een ter post aangetekende brief gestuurd wordt aan de voorzitter
van de raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale raad
waarvan de reclamant afhangt;
Overwegende dat de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, slechts
geldig is als hij ondertekend is;
Overwegende dat de bestreden beslissing, die vaststelt dat het bezwaarschrift
weliswaar "vermeldt dat het opgesteld is door advocaat Alain Detheux" maar
"een onleesbare handtekening bevat, zonder vermelding van de identiteit en de
hoedanigheid van de ondertekenaar, en zonder de term 'loco' en de naam van
voornoemd advocaat", zijn beslissing om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
23 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 433
1° KAMER - 24 september 2004

BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - DERDE-BESLAGENE - BETALING
AAN DE DERDE-BESLAGLEGGER - GEVOLG.
Wanneer de derde-beslagene de sommen waarvoor het derden-beslag werd gelegd betaalt
aan de derde-beslaglegger betaalt hij onverschuldigd; het feit dat de wet voor dit geval
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nog een mogelijke bijkomende sanctie te zijnen laste bepaalt sluit zulks niet uit. (Artt.
1540 en 1543 Ger.W.)
(BELGIAN POSTERS N.V. T. CORA N.V. en t.a.v. BELGOPOSTER N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0133.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1131, 1166, 1235, eerste lid, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet;
- de artikelen 1539, 1540, 1543 en 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de door verweerster ingestelde eis tot terugbetaling van de
som van 7.233.535 BEF (179.314,65 euro), te vermeerderen met interest aan de wettelijke
rentevoet vanaf 11 juli 1995 tot de dag der volledige betaling, gegrond, op grond van de
volgende motieven:
"(Verweerster) was schuldenaar van de N.V. Euro Meridian Communications (afgekort
EMC), nu vertegenwoordigd door de curator van haar faillissement, eveneens geïntimeerde. EMC had voor (verweerster) in 1995 een reclamecampagne gevoerd met attaches, folders en radioberichten.
De overige partijen waren schuldeisers van EMC wegens de uitvoering van prestaties
die bij een reclamecampagne horen, zoals het aanmaken en verspreiden van affiches en
folders, het terbeschikkingstellen van publicitaire ruimten, het produceren van radiospots.
Lastens EMC werden onder (verweerster) een reeks bewarende derdenbeslagen gelegd:
- op 8 juni 1995 door (eiseres) voor een schuldvordering van 5.580.695 BEF
(138.341,82 euro) in hoofdsom, en door (N.V. PUB IMO) voor een schuldvordering van
1.745.122 BEF (43.260,44 euro) in hoofdsom,
- op 13 juni 1995 door (eerste tot bindendverklaring opgeroepen partij) voor een
schuldvordering van 5.965.377 BEF (147.877,83 euro) in hoofdsom, en
- op 16 juni 1995 door (vierde tot bindendverklaring opgeroepen partij) voor een
schuldvordering van 5.456.496 BEF (135.263 euro) in hoofdsom.
- op 5 juli 1995 werd het bewarend derdenbeslag van (eiseres) reeds omgezet in een uitvoerend derdenbeslag.
Volgens de verklaringen die door (verweerster) werden afgelegd als derde-beslagene
was zij, toen de beslagen werden gelegd, de som van 7.313.535 BEF (181.297,8 euro)
verschuldigd aan EMC.
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Op 11 juli 1995 liet (verweerster) de som van 7.233.535 BEF (179.314,65 euro), gelijk
aan het voorwerp van het beslag verminderd met 80.000 BEF (1.983,15 euro) als kosten
van de verklaringen van derde- beslagene, overschrijven op de derdenrekening van de
raadsman van (eiseres). Die raadsman heeft de ontvangen som enkele weken later aan (eiseres) overgemaakt" (blz. 2-4 van het bestreden arrest).
"Wat betreft de teruggave door (eiseres) van de som van 7.233.535 BEF (179.314,65
euro).
1. Op 11 juli 1995 heeft (verweerster) de som van 7.233.535 BEF (179.314,65 euro) laten overschrijven op de derdenrekening van de raadsman van (eiseres). De eerste rechter
heeft de teruggave bevolen van die som door (eiseres), aan gerechtsdeurwaarder M. Volgens de eerste rechter zou deze laatste dan die som, die het voorwerp was van beslagen
door verschillende schuldeisers van EMC evenredig moeten verdelen onder de aantredende schuldeisers van EMC.
(Eiseres) (is) tegen die beslissing in hoger beroep gekomen. Voor (haar) is de ontvangen betaling bevrijdend, zodat er geen reden is tot restitutie.
(Verweerster) vraagt in hoger beroep de bevestiging van die beslissing. Ondergeschikt
vraagt zij dat de terugbetaling aan haar, in de plaats van aan de gerechtsdeurwaarder, bevolen zou worden.
Van de andere partijen neemt alleen (tweede tot bindendverklaring opgeroepen partij)
standpunt in betreffende de betaling aan (eiseres). Zij vraagt de bevestiging van voormelde beslissing, maar blijkbaar alleen in zoverre haar eigen vordering tot schuldenaarsverklaring zou worden verworpen.
De curator van het faillissement van EMC geeft geen specifieke kritiek op die beslissing, maar spreekt zich evenmin uit voor de bevestiging ervan.
2. Na de omzetting van de bewarende derdenbeslagen door (eiseres) in uitvoerende derdenbeslagen, aan EMC betekend op 5 juli 1995, werd die omzetting bij gerechtsdeurwaardersexploot aangezegd aan (verweerster) op 7 juli 1995, met ingebrekestelling om het
voorwerp van het beslag tot beloop van de schuldvorderingen van (eiseres) te betalen aan
de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.
Op 10 juli 1995 richtte de raadsman van (eiseres) een telefax aan zes verschillende vestigingen van (verweerster), waarin (verweerster) werd aangemaand de inbeslaggenomen
som, zoals zij bleek uit de verklaring van derde beslagene, namelijk 7.233.535 BEF
(179.314,65 euro) (die lager was dan de som van de gezamenlijke schuldvorderingen van
zijn cliënten) dezelfde dag nog over te schrijven op zijn financiële rekening, of hem een
gecertificeerde cheque voor die som te doen toekomen, om een nieuwe procedure te vermijden. Aldus werd kennelijk allusie gemaakt op een dagvaarding van (verweerster) tot
afgifte van het voorwerp van het beslag aan (eiseres).
In het antwoord van de raadsman van (verweerster) van 11 juli 1995 werd de betaling
toegezegd, onder voorbehoud van nazicht van de uitvoerbare titel van (eerste eiseres) en
van akkoord over het juiste bedrag van de schuldvorderingen, en aangestipt dat een dagvaarding in betaling die op 11 juli 1995 betekend zou worden, tergend en roekeloos zou
zijn.
Per kerende antwoordde de raadsman van (eiseres) dat de gecertifieerde cheques hem
voor de middag (van 11 juli 1995) dienden te bereiken, of dat anders dagvaarding zou
worden uitgebracht.
Op 11 juli 1995 werd de som van 7.233.535 BEF (179.314,65 euro) door (verweerster)
overgeschreven op de financiële rekening van de raadsman van (eiseres).
In een brief van dezelfde dag, die per telefax werd overgezonden, heeft de raadsman
van (verweerster) aan de raadsman van (eiseres) bevestigd dat de overschrijving gebeurd

Nr. 433 - 24.9.04

HOF VAN CASSATIE

1467

was. In die brief is expliciet vermeld dat de betaling geen nadelige erkentenis inhield, aangezien zij verricht werd omwille van de aanzeggingen van de omzetting van de bewarende beslagen in uitvoerende beslagen, met ingebrekestelling tot afgifte van de inbeslaggenomen sommen, alsmede omwille van de brieven van de raadsman van (eiseres), waarin
met een dagvaarding gedreigd werd.
3. Een betaling is een rechtshandeling, waarvan de geldigheid afhankelijk is van het bestaan van een oorzaak, die niet vals of ongeoorloofd mag zijn (artikel 1131 B.W.). Bestaat
de oorzaak, in de zin van de beslissende beweegreden om de betaling te verrichten, niet,
dan was zij onverschuldigd, en is er grond tot terugbetaling (zie hierover P. Van Ommeslaghe, Le paiement: rapport introductif, Revue de l'U.L.B. 1993, (9) 36-40, nrs. 18 en 19,
met verwijzing naar vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie).
Uit de voormelde brief van de raadsman van (verweerster) aan deze van (eiseres) van
11 juli 1995 blijkt dat de betaling door (verweerster) werd verricht om gevolg te geven
aan de ingebrekestellingen onder dreiging van dagvaarding, zonder dat (verweerster)
voorafgaandelijk had onderzocht of zij tot betaling van het voorwerp van het beslag aan
(eiseres) verplicht was. Het geformuleerde voorbehoud, luidens hetwelk de betaling wordt
verricht zonder nadelige erkentenis, kan alleen betekenen dat (verweerster) zich het recht
voorbehoudt terugbetaling te vorderen, indien zou blijken dat zij niet tot betaling aan (eiseres) verplicht was.
Van de ingebrekestelling vervat in de aanzegging van de omzetting van bewarend in
uitvoerend derdenbeslag kon weliswaar geen morele dwang tot de verrichte betaling uitgaan, aangezien deze strekte tot betaling aan de optredende gerechtsdeurwaarder, en niet
rechtstreeks aan de beslagleggende schuldeisers. Daaropvolgend heeft de raadsman van
(eiseres) evenwel tot tweemaal toe op onmiddellijke betaling aan hemzelf aangedrongen,
met dreiging met dagvaarding. Het is aannemelijk dat (verweerster) de betaling heeft uitgevoerd louter en alleen om de dagvaarding, en eventuele bewarende maatregelen lastens
haarzelf, te vermijden.
Wat het bij de betaling geformuleerde voorbehoud betreft staat vast dat (verweerster) in
werkelijkheid niet verplicht was de schulden van EMC, waarvoor de beslagen waren gelegd, aan (eiseres) te betalen, en zelfs niet gerechtigd was het voorwerp van de beslagen af
te geven aan twee schuldeisers, met uitsluiting van de anderen.
Artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft immers voor dat de derde-beslagene
het bedrag van het beslag moet afgeven in handen van de gerechtsdeurwaarder.
Toen (verweerster) de betaling in juli 1995 verricht heeft bestond er nog onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of de verplichting tot afgifte aan de gerechtsdeurwaarder (en dus verbod tot rechtstreekse afgifte aan zijn opdrachtgever, de beslagleggende
schuldeiser) ook bestond wanneer er geen andere beslagleggende schuldeisers of schuldeisers die verzet hadden gedaan in handen van de gerechtsdeurwaarder waren. Pas bij arrest
van het Hof van Cassatie van 11 april 1997 werd die vraag bevestigend beantwoord (Arr.
Cass. 1997, 438, nr. 184).
Die onduidelijkheid mocht (verweerster) er echter niet toe brengen het voorwerp van
het beslag niet aan de gerechtsdeurwaarder doch aan (eiseres) af te geven, aangezien er
wel degelijk door nog andere schuldeisers beslag was gelegd of verzet was gedaan.
Het besluit luidt dat de betaling zonder oorzaak werd verricht. (Verweerster) mag zich
beroepen op het voorbehoud, gemaakt in de brief van haar raadsman van 11 juli 1995, luidens hetwelk zij de betaling zou terugvorderen indien zij niet bevrijdend kon worden verricht. (Eiseres) is dan ook tot terugbetaling gehouden. (blz. 11-15 van het bestreden arrest)
Grieven
1. Eerste onderdeel
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Luidens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek onderstelt iedere betaling een schuld:
hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn kan worden teruggevorderd. Overeenkomstig een algemeen rechtsbeginsel, bevestigd in de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek, is hij die zich verrijkt zonder oorzaak gehouden hem wiens patrimonium daardoor verarmd is, te vergoeden of dit patrimonium te herstellen. Overeenkomstig
artikel 1235, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek is een verrichte betaling in principe
onherroepelijk. Een verrichte betaling kan enkel worden teruggevorderd als zij onverschuldigd was in de zin van de artikelen 1235, eerste lid, 1376 en 1377 van het Burgerlijk
Wetboek. Dit is het geval wanneer de betaling gebeurde zonder oorzaak of uit een valse
oorzaak in de zin van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek.
Met oorzaak wordt onder meer bedoeld een contractuele verbintenis, een verbintenis
volgend uit een eenzijdige wilsuiting of een onrechtmatige daad of een verbintenis volgend uit de wet. Er kan zodoende geen sprake zijn van een onverschuldigde betaling wanneer de betaling is gebeurd in uitvoering van een wettelijke bepaling.
Terzake stellen de appèlrechters vast dat EMC schuldenaar was van eiseres en dat verweerster op haar beurt schuldenaar was van EMC.
Overeenkomstig artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de schuldeisers alle
rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen.
De betaling die verweerster overeenkomstig deze bepaling aan eiseres deed is dan ook
geenszins onverschuldigd. Uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt immers dat er
wel degelijk een schuld bestond, dat eiseres de werkelijke schuldeiseres was, dat verweerster de werkelijke schuldenaar was en dat eiseres zich op grond van bovenvermelde bepaling tot verweerster kon richten teneinde betaling van hun schuldvordering te bekomen.
Het feit dat er door eiseres en de tot bindendverklaring opgeroepen partijen beslag was
gelegd in handen van verweerster doet aan het voorgaande geen afbreuk. Het beslag op
zich doet nog geen situatie van samenloop ontstaan. De regels van de samenloop moeten
niet worden toegepast zolang het beslag nog niet werd uitgevoerd, hetzij door te tegeldemaking van de in beslag genomen goederen, hetzij door afgifte van het bedrag van het beslag overeenkomstig de wettelijke bepalingen, terzake artikel 1543 van het Gerechtelijk
Wetboek. Zolang het beslag nog niet werd uitgevoerd kan de schuldeiser proberen om
langs individuele weg betaling te verkrijgen.
Terzake blijkt uit de overwegingen van de appèlrechters dat geen van de in handen van
verweerster gelegde beslagen werden uitgevoerd, nu er nog geen afgifte van het bedrag
van het beslag in handen van de gerechtsdeurwaarder was gebeurd overeenkomstig artikel
1543 van het Gerechtelijk Wetboek.
Eiseres kon dan ook nog langs individuele weg proberen betaling te verkrijgen. De betaling die zij aldus bekwam, is geenszins onverschuldigd. In haren hoofde vond er geen
verrijking zonder oorzaak plaats.
Weliswaar overtrad verweerster, door het voorwerp van het beslag uit handen te geven,
de artikelen 1540 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, doch dit maakt de betaling door
verweerster aan eiseres daarom nog niet onverschuldigd. Artikel 1540 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt een specifieke sanctie ingeval deze bepaling overtreden wordt. De
derde-beslagene kan in dat geval gewoon schuldenaar verklaard worden van de oorzaken
van het beslag.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door eiseres te veroordelen tot terugbetaling van de
aan haar verrichte betaling, op grond dat deze betaling onverschuldigd was, nu verweerster het voorwerp van het beslag niet uit handen mocht geven, hun beslissing niet naar
recht verantwoorden (schending van de artikelen 1131, 1166, 1235, eerste lid, 1376 en
1377 van het Burgerlijk Wetboek, 1540 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek).
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Door verder te beslissen dat verweerster zich mocht beroepen op het voorbehoud, gemaakt in de brief van haar raadsman van 11 juli 1995, luidens hetwelk zij de betaling zou
terugvorderen indien zij niet bevrijdend kon worden verricht, schenden de appèlrechters
artikel 1235, eerste lid, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek. Een geldig verrichte
betaling is immers onherroepelijk en kan enkel worden teruggevorderd indien deze onverschuldigd was. Nu de appèlrechters niet zonder schending van de in het middel genoemde
bepalingen konden beslissen dat de betaling geen oorzaak had en derhalve onverschuldigd
was, konden zij evenmin wettig beslissen dat verweerster zich op het voorbehoud, gemaakt in de brief van haar raadsman van 11 juli 1995 kon beroepen (schending van de artikelen 1131, 1166, 1235, eerste lid, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, 1540 en
1543 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in een eerste grief ervan uitgaat dat eiseres
niet onverschuldigd aan verweerster heeft betaald, op grond dat zij zijdelings de
schuldvordering van de derde tot bindendverklaring opgeroepen partij tegen verweerster mocht uitoefenen met toepassing van artikel 1166 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat eiseres dit verweer dat de openbare orde niet raakt noch van dwingend
recht is voor de feitenrechters die daaromtrent ook geen uitspraak hebben gedaan, niet heeft aangevoerd;
Dat het onderdeel in zoverre nieuw mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 1540 van het Gerechtelijk wetboek, de
derde-beslagene de sommen die het voorwerp zijn van het beslag niet meer mag
uit handen geven;
Dat, krachtens artikel 1543 van dit wetboek, de derde-beslagene slechts afgifte
mag doen aan de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd;
Dat daaruit volgt dat de derde-beslagene, wanneer hij de sommen waarvoor
het derdenbeslag werd gelegd, betaalt aan de beslaglegger, onverschuldigd betaalt;
Dat het feit dat artikel 1540 voor dit geval nog een mogelijke bijkomende
sanctie ten laste van de derde-beslagene bepaalt, niet uitsluit dat die betaling onverschuldigd is;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest naar recht beslist dat
de betaling door verweerster aan eiseres onverschuldigd is;
Dat het onderdeel, in zoverre het kritiek uitoefent of de beslissing van het arrest over de door verweerster bij haar betaling gemaakte voorbehoud, volledig
ervan uitgaat dat de door verweerster aan eiseres gedane betaling niet onverschuldigd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade, Maes en Geinger.

Nr. 434
1° KAMER - 24 september 2004

ENERGIE - GASVERVOERINSTALLATIE - WIJZIGING - BEGRIP.
Het doen wijzigen van de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie en de
desbetreffende werken waartoe de in de wet bepaalde overheden het recht hebben, op
kosten van de exploitant, sluit de wijziging van de werken aan de gasvervoerinstallatie in
zonder wijziging van de ligging of het tracé ervan 1. (Art. 9 Wet 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen)
(FLUXYS N.V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.03.0228.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2002 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 11 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, vóór hun wijziging door de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de
elektriciteitsproducenten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerder gegrond, hervormt bijgevolg het vonnis uitgesproken in eerste aanleg en veroordeelt eiseres tot betaling aan
verweerder van het bedrag van 9.172,53 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke moratoire intresten en met de gerechtskosten.
Het bestreden arrest steunt op de volgende redenen:
1 Zie “Energie électrique et gaz”, R.P.D.B., Complément, T. IV, nr. 369.

Nr. 434 - 24.9.04

HOF VAN CASSATIE

1471

"(...) dat de bouwheer zijn vordering steunt op artikel 9 van de wet van 12 april 1965 nu
de beschermingswerken, waarvoor 370.019 BEF kosten werden gemaakt, de permanente
beveiliging van de leiding tot doel hadden en niet slechts voorzorgsmaatregelen waren tijdens de uitvoering van de werken in de omgeving ervan;
(...) dat artikel 9 van de wet van 12 april 1965 inderdaad betrekking heeft op een wijziging, niet alleen van de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie, maar ook van de
desbetreffende werken, zoals de bescherming die boven deze leiding moet worden gelegd;
(...) dat uit de hierboven vermelde feiten zeer duidelijk blijkt dat de gasvervoerinstallatie, voorwerp van huidig geschil, werd opgericht op het openbaar domein van de Staat;
(...) dat de nieuw aan te leggen openbare weg én de openbare veiligheid vereisten dat de
gasvervoerinstallatie permantent op een andere en grondiger wijze zou worden beveiligd
dan tot dan toe het geval was;
(...) dat de kosten van deze wijziging aan de werken, die de gasvervoerinstallatie uitmaken, bijgevolg, met toepassing van artikel 9, derde lid, wet 12 april 1965, ten laste vallen
van de gasvervoerexploitant".
Grieven
Krachtens artikel 11 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen leidt het aanleggen van een gasvervoerinstallatie op het openbaar of het privaat domein tot het vestigen van een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut, waarbij elke daad die schade kan berokkenen aan de installatie of exploitatie verboden is.
Artikel 9 van dezelfde wet van 12 april 1965 bepaalt nochtans:
"(...)
Wanneer 's lands belang het vereist, heeft de Koning het recht de ligging of het tracé
van de gasvervoerinstallatie en de desbetreffende werken te doen wijzigen. De kosten van
deze wijzigingen komen ten laste van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert.
Ditzelfde recht bezitten ook de Staat, de provincie en de gemeente ten aanzien van de
gasvervoerinstallaties op hun openbaar domein gericht. De aldus gerichte wijzigingen geschieden op kosten van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert, indien zij zijn opgelegd hetzij ter wille van de openbare veiligheid, hetzij ter wille van de vrijwaring van
het landschapsschoon, hetzij in het belang van een openbare dienst of van de waterlopen,
kanalen en openbare wegen, hetzij wegens verandering in de toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare weg. In de andere gevallen komen de kosten ten laste van
de Staat, de provincie of de gemeente; deze laatste kunnen dan een voorafgaande prijsberekening vragen; als er onenigheid is over de prijs van de uit te voeren werken, kunnen zij
ze zelf uitvoeren".
De Gewesten (die o.m. het Wegenfonds opvolgen) hebben dus het recht de ligging of
het tracé van de leidingen op hun openbaar domein, alsmede de "desbetreffende werken" m.a.w. de werken die betrekking hebben op de ligging of het tracé van deze zelfde leidingen-, te doen wijzigen (zie Memorie van toelichting Kamer 1964-1965, 899/1, 10: "Dit artikel voorziet zekere gevallen, waar de schikkingen of het tracé van een installatie, evenals de werken die erop betrekking hebben, kunnen gewijzigd of verplaatst worden").
Deze kosten vallen ten laste van de exploitant van de gasvervoerinstallaties in de gevallen opgesomd in de tweede zin van het derde lid van artikel 9 van de wet van 12 april
1965 en o.m. indien de wijzigingen om veiligheidsredenen zijn opgelegd.
In casu stelt het aangevochten arrest (p. 5, nr. 14) vast dat de wijziging aan de werken
betrekking heeft op "de bescherming die boven deze (gas)leiding moet worden gelegd" en
dat "de nieuw aan te leggen openbare weg en de openbare veiligheid vereisten dat de gas-
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vervoerinstallatie permanent op een andere en grondiger wijze zou worden beveiligd dan
tot dan toe het geval was".
Door niet vast te stellen dat het om een wijziging gaat van de werken m.b.t. de ligging
of het tracé van de gasvervoerinstallatie, verantwoordt het aangevochten arrest zijn beslissing niet naar recht om de kosten van de "wijziging aan de werken" ten laste van eiseres te
leggen. Hieruit volgt dat het arrest derhalve de artikelen 9 en 11 van de wet van 12 april
1965 schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 11 van de wet van 12
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals te dezen van toepassing, geen verband houdt met de aangevoerde grief;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 9, eerste lid van de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals te dezen van toepassing, de houder van een gasvervoervergunning
of -toelating het recht heeft alle werken uit te voeren, onder, op of boven het
openbaar domein, die nodig zijn voor de oprichting, de werking en het onderhoud in goede staat van de gasvervoerinstallaties; deze werken moeten worden
uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de algemene voorwaarden
waarvan de tekst bij de vergunningsakte is gevoegd of onder de voorwaarden,
die in de toelatingsakte zijn vermeld, en met inachtneming van alle ter zake geldende wets- en verordeningsbepalingen;
Overwegende dat, krachtens artikel 9, tweede lid van dezelfde wet, de Koning,
wanneer 's lands belang het vereist, het recht heeft de ligging of het tracé van de
gasvervoerinstallatie en de desbetreffende werken te doen wijzigen en de kosten
van deze wijzigingen ten laste komen van degenen die de gasvervoerinstallaties
exploiteert;
Dat, krachtens het derde lid van hetzelfde artikel, ook de Staat, de provincies
en de gemeenten ditzelfde recht bezitten ten aanzien van de gasvervoerinstallaties op hun openbaar domein opgericht; de aldus verrichte wijzigingen geschieden op kosten van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert, indien zij zijn
opgelegd hetzij ter wille van de openbare veiligheid, hetzij ter wille van de vrijwaring van het landsschapsschoon, hetzij in het belang van een openbare dienst
of van de waterlopen, kanalen en openbare wegen, hetzij wegens verandering in
de toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare weg;
Dat het doen wijzigen van de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie
en de desbetreffende werken waartoe de in het tweede en derde lid bepaalde
overheden het recht hebben, de wijziging van de werken aan de gasvervoerinstallatie insluit zonder wijziging van de ligging of het tracé ervan;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 435
1° KAMER - 24 september 2004

1º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - VERPLICHTING VAN VERHUURDER - BEGRIP.
2º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE VERHUURDER - GEVOLG HUURDER - HOEDANIGHEID.
1º Degene die een goed verhuurt verplicht zich niet tot het verlenen van een zakelijk recht
op dat goed noch draagt hij een eigen recht van genot van het goed dat hij in huur geeft
aan de huurder over; hij verbindt zich ertoe de huurder het genot van het goed te doen
hebben. (Art. 1709 B.W.)
2º Een huurovereenkomst is niet nietig door het enkele feit dat de verhuurder geen zakelijk
recht heeft op het verhuurde goed of er niet zelf het genot van heeft of tot het verhuren
van het goed geen toestemming heeft van degene die een recht op het goed of het genot
ervan heeft; ook in die gevallen heeft degene aan wie in die overeenkomst het genot van
het goed wordt verleend de hoedanigheid van huurder1. (Art. 1709 B.W.)
(D. T. P & V VERZEKERINGEN C.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.03.0239.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Eerste middel
Eerste grief
1 Zie Cass., 4 dec. 1941, Arr. Verbr. 1941-44, 250; zie ook H. DE PAGE, Traité, T. IV, 3e ed., 1972,
nr. 509; E. STASSIJNS, “Pacht”, A.P.R., Story-Scientia, 1997, nr. 56; M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE,
“Le louage des choses, I, Les baux en général”, 2e ed., in: Les Novelles, Larcier, 2000, nr. 72.
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Overwegende dat, krachtens artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek, huur
van goederen een contract is waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het
genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen;
Dat degene die aldus een goed verhuurt zich niet verplicht tot het verlenen van
een zakelijk recht op het verhuurde goed noch een eigen recht van genot van het
goed dat hij in huur geeft aan de huurder overdraagt; dat hij zich ertoe verbindt
de huurder het genot te doen hebben;
Dat een huurovereenkomst niet nietig is door het enkele feit dat de verhuurder
geen zakelijk recht heeft op het verhuurde goed of er niet zelf het genot van heeft
of tot het verhuren van het goed geen toestemming heeft van degene die een
recht op het goed of het genot ervan heeft; dat ook in die gevallen degene aan
wie in die overeenkomst het genot van het goed wordt verleend, de hoedanigheid
van huurder heeft;
Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat:
1. "uit het overgelegde afschrift van het strafdossier (...) blijkt (...) dat (eiser)
helemaal geen huurrechten had voor het pand waarin (de) herberg was
gevestigd";
2. "het pand eigendom (was) van de NV Mony (...) die het (...) in huur gaf aan
de NV Brouwerijen Alken Maes";
3. "(eiser) zich (beroept) op de mondelinge toestemming van (P.) V. (die) geen
enkel recht noch mandaat had om een overeenkomst van huur of onderhuur aan
te gaan";
Dat de appèlrechter oordeelt dat "niets (eiser) belette zich rekenschap te geven
van de onbevoegdheid van (P.) V. om hem dat pand ten titel van huur ter beschikking te stellen" en dat "alleen reeds door zich voor te doen als huurder terwijl hij deze hoedanigheid niet had (eiser) een onjuiste voorstelling (heeft) gegeven van het risico dat hij beoogde te laten dekken";
Dat de appèlrechter, door aldus te beslissen dat eiser zich bij het sluiten van de
bedoelde verzekeringsovereenkomst als huurder heeft voorgedaan terwijl hij dit
niet was en dat deze "verzwijging" of "valse verklaring" in de zin van artikel 9
van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 leidt tot de nietigheid van de overeenkomst, het artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit beslist dat de tegenvordering tijdig is ingesteld;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Veroordeelt eiser in een derde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
24 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 436
3° KAMER - 27 september 2004

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - OPENBARE
ONDERSTAND - WET - BEGRIP - COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND - BESLISSING REGLEMENT BETREFFENDE HET SANITAIR PERSONEEL - AARD.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - WET
- BEGRIP - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - COMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND - BESLISSING - REGLEMENT BETREFFENDE HET SANITAIR PERSONEEL - AARD.
3º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) AMBTENAREN - BESTENDIGHEID VAN BETREKKING - BEËINDIGING VAN DE AMBTEN TIJDELIJKE AMBTENAREN - HERNIEUWING - WEIGERING - VOORWAARDEN - JUISTE REDEN IN FEITE
- WETTELIJK TOELAATBARE REDEN - BEGRIP - OPENBARE DIENST - NOODWENDIGHEDEN.
1º en 2° De beslissing van een commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering
van een reglement betreffende het sanitair personeel van de openbare onderstand, is
geen wet in de zin van de artt. 608 en 1080 Ger. W.1 (Artt. 608 en 1080 Ger.W.)
3º

Wanneer een ambtenaar tijdelijk is benoemd in een betrekking van de
personeelsformatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, is een
uitdrukkelijke weigering tot hernieuwing noodzakelijk, gelet op het beginsel van de
bestendigheid van betrekking; een dergelijke weigering moet steunen op een in feite
juiste en wettelijk aanvaardbare reden en kan bijgevolg niet het gevolg zijn van de
gewone beëindiging van de termijn van de tijdelijke benoeming 2; een wettelijk
aanvaardbare reden tot weigering is die welke gegrond is op de noodwendigheden van
de openbare dienst, aangezien ze voorrang hebben boven het persoonlijk belang van de
ambtenaar3. (Artt. 1 en 4 Wet 6 aug. 1909; Art. 53 O.C.M.W.-wet)
(B. T. O.C.M.W. Luik)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0136.F)
1 Zie Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.99.0006.F, nr. 716, met concl. adv.-gen. WERQUIN, inz. concl. p.
2069; 22 dec. 2000, A.R. C.99.0164.N, nr. 720, met noot 1, p. 2089. De beslissing van een
commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering van een reglement betreffende het
sanitair personeel van de openbare onderstand, bevat geen regel met een voor de wet kenmerkend
algemeen karakter.
2 R.v.St. (3de K.), 4 juli 1985, DUFOUR, nr. 25.556, Arr. R.v.St. 1985, 30.
3 Zie J. SAROT e.a., Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, nrs. 17 en 83.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 8 juli 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 1, 2 en 20 van
het algemeen reglement betreffende het sanitair personeel van openbare onderstand, opgemaakt bij beslissing van de commissie van openbare onderstand te
Luik op 6 juli 1954 en gewijzigd op 17 april 1962:
Overwegende dat de beslissing van een commissie van openbare onderstand
geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Over de overige grieven van het middel:
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat, enerzijds, de betrekkingen tussen de partijen bij statuut waren geregeld en dat, anderzijds, eiser een
voltijdse betrekking van arts had in het "hôpital des Anglais" en van verweerder
afhing ingevolge een hernieuwbaar mandaat waarvan de duur oorspronkelijk was
vastgesteld op vijf jaar, maar vanaf 1982 was verminderd tot één jaar, beslist dat
eiser bestendigheid van bediening genoot krachtens de wet van 6 augustus 1909
betreffende de bestendigheid der bedieningen afhangende van de openbare weldadigheidsinstellingen en de bergen van barmhartigheid, en dat "de beslissing tot
weigering van hernieuwing, zelfs, zoals te dezen, in geval van tijdelijke en nietdefinitieve indienstneming, moet berusten op een precieze reden die in feite is
verantwoord en waarvan de wet het bestaan aanvaardt, (en kan) derhalve niet
worden afgeleid uit het feit alleen dat de duur van de tijdelijke benoeming is verstreken";
Overwegende dat het arrest, na te hebben geoordeeld dat de sluiting van het
"hôpital des Anglais" verantwoord was door de verouderde uitrusting en de hoge
werkingskosten van die instelling, en dat de ware reden van die sluiting "niet bestond in de beëindiging van de betrekkingen tussen (verweerder) en de artsen"
die in die instelling werkten, beslist "dat niet kan (...) worden volgehouden dat de
openbare dienst die de benoeming van de artsen verantwoordde, is opgeheven",
aangezien alle bedden van het "hôpital des Anglais" zijn overgebracht naar het
"hôpital de la Citadelle";
Overwegende dat het arrest, na onderzoek van de aan het hof van beroep voorgelegde feiten, vaststelt dat het medisch comité van het "hôpital des Anglais"
zich "systematisch en zonder mogelijkheid tot discussie" heeft verzet tegen elke

Nr. 436 - 27.9.04

HOF VAN CASSATIE

1477

niet-volledige sluiting van (die instelling), terwijl die beslissing alleen kon worden genomen door (verweerder) en daarenboven in feite verantwoord was";
Dat het arrest erop wijst "dat (de) wezenlijke hervorming" van het ziekenhuisbeleid van verweerder, die het verantwoord acht, en "waarvan de artsen toegeven
dat zij die hadden moeten aanvaarden, niet te verzoenen was (met het) klimaat
van wantrouwen dat was veroorzaakt door de koppige houding van de artsen, die
zich verzetten (...) tegen de geleidelijke sluiting van" het "hôpital des Anglais";
Dat het arrest, op grond van die feitelijke beoordeling van de noden van de
openbare dienst, kon oordelen "dat de sluiting van het 'hôpital (des Anglais)' in
een dergelijk klimaat dan ook noodzakelijkerwijs (...) tot de vaststelling moest
leiden dat het ambt van de artsen van (dat) ziekenhuis was beëindigd door het
verdwijnen van hun betrekking, ten gevolge van de volledige sluiting van 15 oktober 1984" en bijgevolg zijn beslissing naar recht verantwoordt dat eisers bestendigheid van bediening niet was aangetast;
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.
27 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 437
3° KAMER - 27 september 2004

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN - STUKKEN - EISER.
2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE ZONDER LOON BEDIENDE - LOON - VERGOEDING OF SCHADEVERGOEDING UIT HOOFDE VAN DE BEËINDIGING VAN
DE ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP.
3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE ZONDER LOON BEDIENDE - NORMALE ONTSLAGREGELING - BEGRIP.
1º In burgerlijke zaken mag de eiser, vóór het verstrijken van de in artt. 1073 en 1087 Ger.
W. vastgestelde termijnen, andere stukken neerleggen dan akten van afstand of
hervatting van geding, akten van overlijden ingeval het overlijden de rechtsvordering doet
vervallen, machtigingen om te pleiten en stukken die overgelegd zijn ten bewijze dat de
voorziening toegelaten is1. (Artt. 1073, 1087 en 1100 Ger.W.) (Impliciet)
2º Inzake werkloosheid wordt de aanvulling van de werkloosheidsuitkering, die
onderscheiden is van de opzeggingsvergoeding, die betaald wordt vanaf het einde van
1 Zie Cass., 20 jan. 1966, Bull. en Pas. 1966, I, 649.
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de periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding voor zover de bediende
werkloosheidsuitkeringen geniet en die de bediende, indien hij een nieuwe betrekking
had gevonden, niet meer zou hebben ontvangen zolang hij die betrekking zou hebben
uitgeoefend, niet beschouwd als vergoeding of schadevergoeding waarop de werknemer
aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus
ook niet als loon2. (Art. 46, §1, eerste lid, 5° Werkloosheidsbesluit 1991)
3º De in art. 46, §1, vierde lid Werkloosheidsbesluit 1991 bedoelde normale ontslagregeling
voor bedienden is die waarin art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet; voor de
bedienden van wie het loon het in voormeld art. 82, §3, eerste lid, vastgestelde bedrag
overschrijdt, betreft het bijgevolg de regeling die de werkgever en de bediende zijn
overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale opzeggingstermijn na te
komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik waarop de overeenkomst
wordt gesloten3. (Art. 46, §1, vierde lid Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 82
Arbeidsovereenkomstenwet)
(R.V.A. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0034.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 46, §1, eerste lid, 5° van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering, vóór de wijziging
ervan bij koninklijk besluit van 9 maart 1999, voor de toepassing van artikel 44,
inzonderheid als loon wordt beschouwd de vergoeding of de schadevergoeding
waarop de werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de vergoeding wegens morele
schade;
Overwegende dat het arrest oordeelt, enerzijds, dat "de overeenkomst die tussen de partijen is getekend bij de beëindiging van de overeenkomst, die (voor eiser) geldt, het onderscheid maakt tussen (...) de opzeggingsvergoeding (...) en het
ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering toegekende bedrag dat betaald
wordt vanaf het einde van de periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding, voor zover (verweerder) werkloosheidsuitkeringen geniet" en, ander2 Art. 46, §1, eerste lid, 5° Werkloosheidsbesluit 1991, vóór de wijziging ervan bij K.B. 9 maart
1999.
3 Cass., 24 mei 2004, S.03.0130.F, nr. 279.
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zijds, dat "die overeenkomst preciseert (...) dat (verweerder), indien hij een nieuwe betrekking had gevonden, die vergoeding niet meer zou hebben ontvangen
zolang hij die betrekking zou hebben uitgeoefend";
Overwegende dat een dergelijke aanvulling van de werkloosheidsuitkering,
ook al was zij aan de werknemer toegekend bij een overeenkomst die gesloten
werd bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, geen vergoeding is waarop
de werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van die overeenkomst;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel
Overwegende dat de werkloze, luidens artikel 44 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991, om uitkeringen te kunnen genieten wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn;
Dat, ingevolge het bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 gewijzigde artikel
46, §1, eerste lid, 5° van dat besluit, voor de toepassing van artikel 44 inzonderheid als loon wordt beschouwd de vergoeding waarop de werknemer aanspraak
kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de vergoeding wegens morele schade en de vergoeding die toegekend wordt ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering;
Dat, volgens artikel 46, §1, vierde lid van voornoemd besluit, voor de toepassing van het eerste lid, 5°, als een vergoeding die toegekend wordt ter aanvulling
van de werkloosheidsuitkering wordt beschouwd, de vergoeding of het gedeelte
van de vergoeding, toegekend ingevolgde de uitdiensttreding van een onvrijwillig werkloze, indien de vergoeding door de partijen niet als opzeggingsvergoeding werd aangemerkt en indien de vergoeding of het gedeelte van de vergoeding niet in de plaats kan treden van de voordelen toegekend in het kader van een
normale ontslagregeling, aangezien deze laatste voordelen daadwerkelijk werden
toegekend;
Overwegende dat artikel 82, §3, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon het bedrag dat het preciseert overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht
te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld worden hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij
door de rechter;
Dat artikel 82, §3, tweede lid, preciseert dat, indien de opzegging wordt gegeven door de werkgever, de opzeggingstermijn niet korter mag zijn dan de in §2,
eerste en tweede lid, vastgestelde termijnen;
Overwegende dat de in artikel 46, §1, vierde lid van het koninklijk besluit van
25 november 1991 bedoelde normale ontslagregeling voor bedienden die is
waarin artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 voorziet;
Dat bijgevolg, voor de bedienden van wie het loon het in artikel 82, §3, eerste
lid, vastgestelde bedrag overschrijdt, het de regeling betreft die de partijen zijn
overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale opzeggingstermijn
na te komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik waarop de
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overeenkomst wordt gesloten;
Dat die overeenkomst met de wettelijke ontslagregeling blijft overeenstemmen
wanneer zij tussen de partijen wordt gesloten met toepassing van een collectieve
arbeidsovereenkomst die de in artikel 82, §2, eerste en tweede lid en §3, tweede
lid, opgelegde minimale opzeggingstermijn vaststelt;
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat "(verweerder) ontslagen werd (...)
tegen de betaling van een opzeggingsvergoeding waarover de partijen het in een
individuele overeenkomst eens waren geworden en die overeenstemt met (...) een
langere termijn dan de wettelijke minimumtermijn", zijn beslissing dat "(verweerder) voordelen genoten heeft die toegekend zijn in het kader van een normale ontslagregeling", naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van
de wettelijke en gerechtelijke interest te rekenen van 1 april 1999;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
27 september 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 438
2° KAMER - 28 september 2004

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN - REGELING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.
De gerechtskosten in strafzaken worden autonoom geregeld door de artikelen 50
Strafwetboek en 162, 194 en 365 Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten; de
bepalingen van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief
van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek doen hieraan
niet af1.
(U.)

ARREST

1 Zie Cass., 29 nov. 1983, A.R. 8131, nr. 172.
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(A.R. P.04.0483.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 4 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het vonnis dat de kosten ten laste van de Staat legt en zegt
dat geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is, uitspraak doet over kosten;
Dat het middel, in zoverre dat schending van artikel 1138, 3° Gerechtelijk
Wetboek aanvoert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek
de in dat wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is
met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek;
Overwegende dat de gerechtskosten in strafzaken autonoom worden geregeld
door de artikelen 50 Strafwetboek en 162, 194 en 365 Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten; dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 30
november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld
in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, hieraan niet afdoen;
Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat "het wetboek van strafvordering geen bepaling (bevat) die de toepassing van de artikelen 1017 tot en met
1022 Gerechtelijk Wetboek uitsluit", faalt naar recht;
Overwegende aldus dat de appèlrechters het hierop gestoelde verweer van eiser niet dienden te beantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal
– Advocaat: mr. D. Bosmans, Leuven.
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Nr. 439
2° KAMER - 28 september 2004

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 62 VASTSTELLINGEN DOOR GOEDGEKEURDE OF GEHOMOLOGEERDE AUTOMATISCH WERKENDE
TOESTELLEN - BEWIJS VAN DE VEREISTE AANVAARDINGSMERKEN.
Artikel 2.4.6 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en
homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op
de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en haar
uitvoeringsbesluiten houdt niet in dat het bewijs dat een toestel de vereiste
aanvaardingsmerken heeft, niet door elk feitelijk regelmatig aan de rechter overgelegd en
aan de tegenspraak van de partijen onderworpen gegeven, zoals foto's van het toestel
met zijn aanvaardingsmerken, mag worden geleverd1. (Art. 62 Wegverkeerswet; Art.
2.4.6 K.B. 11 okt. 1997)
(V.)

ARREST

(A.R. P.04.0716.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier grieven voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grieven
1. Eerste grief
Overwegende dat de eventuele tegenstrijdigheid tussen een tussenvonnis dat
een onderzoeksmaatregel beveelt, en een eindvonnis geen motiveringsgebrek van
het eindvonnis is;
Dat de grief faalt naar recht;
2. Tweede grief
Overwegende dat de grief die niet preciseert waarin het bestreden vonnis artikel 12 van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen schendt, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
3. Derde grief
Overwegende dat artikel 2.4.6 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997
betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toe1 Zie Cass., 12 maart 2002, A.R. P.00.1500.N, nr. 175 en 3 juni 2003, A.R. P.03.0153.N, nr. 333.
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stellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wetten betreffende
de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, bepaalt:
"Elk toestel wordt voorzien van:
- een ijkcertificaat dat of een gebruiksvergunning die de uiterste datum van
geldigheid van de ijkverrichting bevat;
- een aanvaardingsmerk bij de eerste ijk en bij de herijk of bij de technische
controle";
Overwegende dat deze bepaling niet inhoudt dat het bewijs dat een toestel de
vereiste aanvaardingsmerken heeft, niet door elk feitelijk regelmatig aan de rechter overgelegd en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen gegeven, zoals hier foto's van het toestel met zijn aanvaardingsmerken, mag worden geleverd;
Dat de grief faalt naar recht;
4. Vierde grief
Overwegende dat de grief die uitgaat van de onderstelling dat de snelheidsovertreding werd vastgesteld met een niet-goedgekeurde snelheidsmeter, opkomt
tegen het onaantastbare tegenovergestelde oordeel van de rechter, mitsdien 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;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaat: mr. H. Baron, Ieper.

Nr. 440
2° KAMER - 29 september 2004

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - APPÈLRECHTERS AUTONOME REDENGEVING - GEVOLG - NIETIGHEID VAN HET VONNIS WAARTEGEN HOGER BEROEP IS
INGESTELD.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN STRAFZAKEN - APPÈLRECHTERS - AUTONOME REDENGEVING - NIETIGHEID VAN HET VONNIS
WAARTEGEN HOGER BEROEP IS INGESTELD.
1º en 2° De appèlrechter neemt de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter niet
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over, wanneer hij niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing
die hij bevestigt aanneemt, op grond van een eigen redengeving, een autonome
beslissing neemt ingevolge het onderzoek dat hijzelf heeft ingesteld1.
(Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1046.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 16 juni 2004 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers I.Z. en H.J., alias K. S., voeren ieder twee identieke middelen aan in
een memorie. Een eensluidend verklaard afschrift van de twee memories is aan
dit arrest gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de op 16 juni 2004 door I.Z. en H.J., alias K. S., ingestelde cassatieberoepen:
Over het eerste middel:
Overwegende dat de appèlrechter de nietigheid van de beslissing van de eerste
rechter niet overneemt, wanneer hij niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing die hij bevestigt aanneemt, op grond van een eigen redengeving, een autonome beslissing neemt ingevolge het onderzoek dat hijzelf
heeft ingesteld;
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat de appèlrechters slechts een deel van
de aan de eisers ten laste gelegde misdrijven bewezen hebben verklaard en de beslissing van de eerste rechters met de wijzigingen die zij preciseren, slechts hebben bevestigd, na zelf de feitelijke gegevens van het strafdossier aan een onderzoek te hebben onderworpen, na te hebben onderzocht in welke mate zij door samenvoeging van die gegevens in staat waren om tot een onafhankelijke overtuiging te komen en na de specifieke gronden te hebben aangegeven waarop zij zich
hun overtuiging hebben gevormd; dat het arrest achtereenvolgens, op pagina 16
tot 22, de onderlinge verhoudingen tussen de eisers onderzoekt, alsook de contacten die zij hebben gehad met de milieus die actief zijn in de mensenhandel en
de materiële aanwijzingen van hun deelneming aan die activiteit;
Overwegende dat hetzelfde geldt voor de beslissing van de appèlrechters wat
betreft de wettigheid van de identiteitscontrole en van de arrestatie van één van
de beklaagden en wat betreft de regelmatigheid van het verhoor van één van de
slachtoffers; dat het arrest zich niet beperkt tot een verwijzing naar de redenge1 Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271; Cass., 3 april 2001, A.R. P.00.1595.N, nr. 197;
Cass., 15 jan. 2003, A.R. P.02.1296.F, nr. 30.
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ving van de eerste rechter maar, op pagina 12 tot 16, de aan het hof van beroep
eigen gronden vermeldt waarop het de aangevoerde middelen van nietigheid afwijst;
Dat het middel, bijgevolg, niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van afstand van de op 17 juni 2004 door I.Z. en op 21 juni 2004
door H.J., alias K. S., ingestelde cassatieberoepen;
Verwerpt de overige cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
29 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. J. Vossen, Brussel, O. Martins, Brussel en S. Mary, Brussel.

Nr. 441
2° KAMER - 29 september 2004

UITLEVERING - AANHOUDINGSBEVEL VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN
DE EUROPESE UNIE - RAADKAMER - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - HOGER
BEROEP.
Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de beschikking van de raadkamer die zegt dat er
geen reden is het verzoek tot invrijheidstelling in te willigen van iemand die het voorwerp
uitmaakte van een op grond van een Europees aanhoudingsbevel gewezen beschikking
tot inhechtenisneming, wanneer dit rechtscollege uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van dat aanhoudingsbevel1.
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1278.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 14 september 2004 door
1 Impliciete oplossing.
Te dezen, had ten gevolge van een Europees aanhoudingsbevel, door de bevoegde Franse overheid
uitgevaardigd, de betrokken persoon het voorwerp uitgemaakt van een beschikking tot
inhechtenisneming van de onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, dd. 24
augustus 2004. Overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 19 dec. 2003, had de raadkamer op 27
aug. 2004 een beslissing tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel gewezen en
gezegd dat er geen grond was het verzoek van verdachte tot invrijheidstelling onder voorwaarden in
te willigen. Betrokkene had tegen die beschikking hoger beroep ingesteld, in zoverre "de raadkamer
de voorlopige hechtenis heeft gehandhaafd". In haar arrest van 14 september 2004 had de kamer van
inbeschuldigingstelling vastgesteld dat "in onderhavig geval, geen enkel hoger beroep mogelijk is".
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het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
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.
29 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 442
2° KAMER - 29 september 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDEN DIE REEDS VOOR DEZELFDE ANDERS GEKWALIFICEERDE FEITEN
ZIJN VERWEZEN - GEVOLGEN.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDEN DIE REEDS VOOR DEZELFDE ANDERS GEKWALIFICEERDE FEITEN
ZIJN VERWEZEN - VONNISGERECHT - AANHANGIGMAKING.
3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — OMSTANDIGHEDEN NA VERWIJZING - TWEEDE
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - AANHANGIGMAKING BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK GEVOLGEN.
1º De beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg die de
beklaagden naar de correctionele rechtbank verwijst voor feiten waarvoor, zij het anders
gekwalificeerd, de beklaagden reeds, met aanneming van verzachtende
omstandigheden, naar die rechtbank zijn verwezen bij een eerdere beschikking van
diezelfde raadkamer, is onwettig. (Art. 127 Sv.; Art. 2 Wet Verzachtende
Omstandigheden)
2º Een raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg kan geen zaak opnieuw aanhangig
maken bij het vonnisgerecht wanneer dezelfde beklaagden reeds, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, voor dezelfde feiten, die gedeeltelijk anders zijn
gekwalificeerd, bij een eerdere beschikking van diezelfde raadkamer naar die rechtbank
zijn verwezen. (Art. 127 Sv.; Art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden)
3º Er is grond tot regeling van rechtsgebied, wanneer de rechtsgang wordt belemmerd ten
gevolge van een geschil over rechtsmacht tussen, enerzijds, een beschikking van de
raadkamer waarbij, met aanneming van verzachtende omstandigheden, de beklaagden
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naar de correctionele rechtbank zijn verwezen, en anderzijds, een vonnis waarbij de
correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van dezelfde,
gedeeltelijk anders gekwalificeerde, feiten ten laste van diezelfde beklaagden die naar
die rechtbank zijn verwezen bij latere beschikking van diezelfde raadkamer. (Art. 526 Sv.)
(Procureur des Konings te Bergen inzake O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1116.F)

I. Bestreden beslissingen
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 15 mei 2000 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen;
- een vonnis van 12 december 2003 van de Correctionele Rechtbank te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Gronden van de vordering
Eiser voert de gronden van zijn vordering aan in een verzoekschrift, waarvan
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, bij beschikking van 30 juli 1999, met aanneming van verzachtende omstandigheden, M.O. en K.A. naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van het feit dat zij, als daders of mededaders, diefstallen hebben gepleegd
door middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheden dat de misdrijven
werden gepleegd door twee of meerdere personen en dat de schuldigen al dan
niet een voertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig hebben gebruikt
om de diefstallen te vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren (telastleggingen I.2 en I.3), en dat zij gewone diefstallen hebben gepleegd (telastleggingen
II.1, II.2 en II.4);
Overwegende dat de raadkamer van diezelfde rechtbank, bij beschikking van
15 mei 2000, met aanneming van verzachtende omstandigheden, deze beklaagden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van dezelfde feiten, die respectievelijk werden omschreven als diefstallen door middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheden dat de misdrijven door twee of
meerdere personen werden gepleegd en dat de schuldigen al dan niet een voertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig hebben gebruikt om de diefstallen te vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren en dat het geweld of de
bedreigingen hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik
van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft (telastleggingen
I.1 en I.2), als diefstallen door middel van geweld of bedreiging met de omstandigheden dat de misdrijven door twee of meerdere personen werden gepleegd en
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dat de schuldigen al dan niet een voertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig hebben gebruikt om de diefstallen te vergemakkelijken of hun vlucht te
verzekeren (telastleggingen II.1 en II.2), en als gewone diefstallen (telastleggingen III.1 tot III.3);
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Bergen zich bij een vonnis
van 12 december 2003 onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, op grond dat de telastleggingen I.1 en I.2, die worden opgesomd in de beschikking van 15 mei 2000, misdaden zijn die niet kunnen worden gecorrectionaliseerd;
Overwegende dat thans tegen de beschikkingen van de raadkamer geen enkel
rechtsmiddel openstaat en dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat hieruit een bevoegdheidsgeschil is ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Dat er grond is tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de feiten bedoeld in de telastleggingen I.2 en I.3 van de beschikking van 30 juli 1999 blijkbaar samenvallen met de feiten bedoeld in de telastleggingen I.1 en I.2 van de beschikking van 15 mei 2000;
Dat, de raadkamer, aangezien hij bij beschikking van 30 juli 1999 zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, niet opnieuw dezelfde feiten ten laste van dezelfde beklaagden bij het vonnisgerecht kan aanhangig maken; dat, bijgevolg, de
beschikking van de raadkamer van 15 mei 2000 onwettig is;
Overwegende dat uit het vonnis van 12 december 2003 blijkt dat de twee diefstallen met geweld die de beklaagden worden ten laste gelegd en die worden opgesomd in de telastleggingen I.2 en I.3 van de beschikking van 30 juli 1999
blijkbaar niet alleen met de daarin vermelde verzwarende omstandigheden zijn
gepleegd, maar tevens met de verzwarende omstandigheid van blijvende fysische
ongeschiktheid, als bepaald in artikel 473, eerste en derde lid van het Strafwetboek dat in zwaardere criminele straffen voorziet dan in die welke zijn gesteld op
de misdaden die in deze verwijzingsbeschikking worden omschreven; dat die
verzwarende omstandigheid pas na voormelde beschikking aan het licht is gekomen, zodat de raadkamer er geen rekening mee kon houden op het ogenblik dat
zij uitspraak deed;
Overwegende dat de correctionele rechtbank waarbij ten gevolge van de beschikking van 30 juli 1999 feiten worden aanhangig gemaakt die de misdaden
zouden kunnen zijn die door de artikelen 66, 461, 468, 471, 472 en 473, eerste en
derde lid van het Strafwetboek worden bestraft met twintig tot dertig jaar opsluiting, niet bevoegd was om van die telastleggingen kennis te nemen;
Overwegende dat zij evenmin kennis kon nemen van de andere telastleggingen
wegens de samenhang die leek te bestaan tussen de feiten die de gezamenlijke,
aan de beklaagden ten laste gelegde feiten uitmaken;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 30 juli 1999 van de raadkamer van de Recht-
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bank van Eerste Aanleg te Bergen, behalve in zoverre zij uitspraak doet inzake
C.F. alsook de beschikking van 15 mei 2000;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de aldus
vernietigde beschikkingen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling.
29 september 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal.

Nr. 443
1° KAMER - 30 september 2004

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE ZAKEN ZELFDE PARTIJEN - VOORWERP VAN EEN VORDERING WAAROVER BESLIST IS NIET HETZELFDE ALS
DAT VAN EEN LATERE RECHTSVORDERING - GEVOLGEN.
Uit het feit dat het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet
hetzelfde is als dat van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet
noodzakelijk dat die identiteit niet kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van
een partij in de ene of de andere instantie, noch dat de rechter, derhalve, een aanspraak
kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde1. (Art.
23 Ger.W.)
(M. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0420.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 20 maart 2002 in hoger
beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, dat uitspraak deed als gerecht waarnaar de zaak was verwezen na het arrest van het Hof
van 17 december 1999.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
1 Cass., 27 maart 1998, A.R. C.97.0091.F, nr. 174; 14 feb. 2002, A.R. C.99.0088.N, nr. 105.
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Overwegende dat uit het feit dat het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet hetzelfde is als dat van een latere rechtsvordering
tussen dezelfde partijen, niet noodzakelijk volgt dat die identiteit niet kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van een partij in de ene of de andere instantie, noch dat de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde;
Overwegende dat uit het vonnis van 19 januari 1993 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik blijkt dat het geschil tussen de verweerders en de rechtsvoorgangers van eiseres betrekking had op de aanspraak van laatstgenoemden
om, op grond van artikel 6 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging
van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, de indexering
van de door de verweerders betaalde huurprijs te verkrijgen; dat voornoemd vonnis beslist dat een voor het leven gesloten huurovereenkomst beschouwd wordt
als een huurovereenkomst van onbepaalde duur en dat de rechtsvoorgangers van
eiseres "dus gerechtigd zijn zich op de wet van 20 februari 1991 te beroepen";
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat het geschil waarin de partijen thans betrokken zijn, betrekking heeft op de opzegging die eiseres aan de
verweerders heeft gegeven, ingevolge artikel 3 van de wet van 20 februari 1991,
teneinde het verhuurde goed persoonlijk te betrekken en, bijgevolg, de vraag betreft die al bij voornoemd vonnis van 19 januari 1993 was beslecht, namelijk of
het om een huurovereenkomst van onbepaalde duur gaat waarop die wet van toepassing is;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen "dat geen enkel gezag
van gewijsde van de vorige beslissingen (...) invloed kan hebben op de oplossing
die moet worden gehanteerd betreffende de geldigverklaring of ongeldigverklaring van de opzegging", het beginsel miskent van het gezag van gewijsde van het
vonnis van 19 januari 1993;
Dat het onderdeel 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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
30 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.
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Nr. 444
1° KAMER - 30 september 2004

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN
AANSPRAKELIJKHEID — ENKELVOUDIGE EN COMPLEXE AANSPRAKELIJKHEID - GEBREK VAN
DE ZAAK EN FOUT VAN DE GETROFFENE - VRIJSTELLING VAN DE BEWAARDER - VOORWAARDEN.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEBREK VAN DE ZAAK EN FOUT VAN DE GETROFFENE VRIJSTELLING VAN DE BEWAARDER - VOORWAARDEN.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK EN FOUT VAN DE GETROFFENE - VRIJSTELLING VAN DE BEWAARDER
- VOORWAARDEN.
1º, 2° en 3° De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door
het gebrek van een zaak is ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de
zaak niet uit; de rechter die het bestaan van het gebrek van een zaak vaststelt, kan de
bewaarder ervan slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij aanneemt dat de
schade, ook zonder het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij
zich heeft voorgedaan1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
(C. T. STAD LIMBURG)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0376.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 5 september 2001 in hoger beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek van een zaak is ontstaan, de in artikel 1384, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid van de bewaarder van de
zaak niet uitsluit; dat de rechter die het bestaan van het gebrek van de zaak vaststelt de bewaarder ervan slechts van alle aansprakelijkheid kan ontslaan wanneer
hij aanneemt dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee de zaak was behept,
zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat eisers motorfiets, bij het litigieuze ongeval, geslipt is op de steenslag op de rijweg, en dat die rijweg, waarvan verweerster de bewaarder was, gebrekkig was;
1 Cass., 7 dec. 2001, A.R. C.99.0505.F, nr. 682.
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Dat de appèlrechters, door te beslissen dat verweerster "niet kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade waarvan niet voldoende blijkt dat zij uitsluitend ontstaan is door de gebrekkige staat van de rijweg waarvan eiseres de bewaarder was", hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan 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 Luik,
zitting houdend in hoger beroep.
30 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 445
1° KAMER - 30 september 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - OP EEN
MISDRIJF GEGRONDE VORDERING - BESTANDDELEN - RECHTVAARDIGINGSGROND.
Wanneer een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een overtreding van
de strafwet, moet degene die de rechtsvordering instelt, bewijzen dat de bestanddelen
van het misdrijf voorhanden zijn en, indien verweerder een rechtvaardigingsgrond
aanvoert die niet alle geloofwaardigheid mist, moet hij bewijzen dat die
rechtvaardigingsgrond niet bestaat1. (Art. 1315 B.W.; Art. 870 Ger.W.)
(P & V VERZEKERINGEN C.V. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0527.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen die op 7 juni 2000 en 17 janu1 Cass., 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564; 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705 en concl.
proc.-gen. DU JARDIN.
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ari 2003 in hoger beroep zijn gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een overtreding van de strafwet, degene die de rechtsvordering instelt, moet bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en dat,
indien verweerder een rechtvaardigingsgrond aanvoert die niet alle geloofwaardigheid mist, hij moet bewijzen dat die rechtvaardigingsgrond niet bestaat;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 7 juni 2000 vaststelt "dat (verweerder) (de verzekerde van eiseres) voor het ongeval aansprakelijk stelt omdat hij de
artikelen 8.3, eerste en tweede lid en 10.1 van de wegcode heeft geschonden" en
dat eiseres aanvoert dat het ongeval louter en alleen veroorzaakt is door overmacht, namelijk de hartaanval waardoor haar verzekerde werd getroffen;
Overwegende dat de appèlrechters, door in hun vonnis van 7 juni 2000 te oordelen dat eiseres, overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, het
bewijs dient te leveren van de overmacht die zij aanvoert, en door in hun vonnis
van 17 januari 2003 te oordelen dat eiseres dient te bewijzen dat haar verzekerde
het ongeval niet kon voorzien, zonder vast te stellen dat de door eiseres aangevoerde overmacht ongeloofwaardig was, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt de bestreden vonnissen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in hoger beroep.
30 september 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Gérard.

