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De verpachter kan zich verzetten tegen de vernieuwing van de pacht na bevoorrechte
overdracht ervan, op grond dat hij het voornemen heeft om het verpachte goed binnen
een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren; die termijn begint te lopen vanaf
het verzet van de verpachter tegen de pachtvernieuwing binnen drie maanden na de
kennisgeving van de overdracht en niet vanaf het ogenblik van de kennisgeving van de
overdracht aan de verpachter1. (Artt. 34, 35, 36 en 37, § 1, 2°, Pachtwet)
(B. e.a. T. de P..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0536.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, die op 25 november 2002, 7
april en 23 juni 2003 in hoger beroep zijn gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 30 augustus 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar
de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 7, 1°, 8, §1, 11.2 en 3, 34, 35, 36 en 37, §1, 2°, van de wet van 4
november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen (boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, afdeling III van het Burgerlijk Wetboek, houdende de regels betreffende de
pacht in het bijzonder).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van 25 november 2002 doet uitspraak over het principaal hoger
1 Over de omstandigheid dat de termijn van minder dan vijf jaar ten voordele van de verpachter is
bepaald en dat het dus paradoxaal zou zijn aan die termijn een voor de verpachter ongunstig
vertrekpunt te koppelen, zie H. D'UDEKEM D'ACOZ, "Le bail à ferme et le droit de préemption", Les
Novelles, Droit civil, dl. VI, Le louage de choses, vol. III, Brussel, 1984, nr 465. Die auteur is
evenwel van mening dat het verzet tegen de bevoorrechte overdracht van de pacht alleen geldig is als
het voornemen van de pachter om het goed persoonlijk te exploiteren binnen een termijn van minder
dan vijf jaar na de kennisgeving is verwezenlijkt.
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beroep van de eisers en : 1°) verklaart het niet gegrond en bevestigt aldus de beslissing
van de eerste rechter die verweerders verzet goed en geldig had verklaard tegen de overdracht van de litigieuze pachtovereenkomst van de eisers sub 1 en 2 aan de eiser sub 3,
waarvan op 16 februari 1999 kennis was gegeven; 2°) houdt de uitspraak aan over de
grondslag van het hoger beroep in zoverre het de beslissing van de eerste rechter betrof
die de opzegging op 2 mei 2000 van verweerder aan de eisers tegen 30 april 2004 geldig
had verklaard en beveelt de heropening van het debat.
Dat vonnis verantwoordt zijn beslissing over het verzet tegen de pachtoverdracht als
volgt : "de hoofdstelling (van de eisers) (volgens welke (verweerders) verzet tegen de
bevoorrechte overdracht die zij hem op 16 februari 1999 ter kennis hebben gebracht, kan
niet gegrond worden verklaard op grond dat de persoonlijke exploitatie die hij aankondigt
uiterlijk op 17 april 2004 zou moeten beginnen en dat die termijn onmogelijk kan worden
nageleefd omdat de opzegging die hen ter kennis is gebracht op 30 april 2004 ingaat)
berust op het postulaat dat de termijn van vijf jaar als bepaald in artikel 37, §1, 2°, van de
Pachtwet vanaf de kennisgeving van de overdracht zou beginnen lopen; dat postulaat is
onjuist aangezien die termijn duidelijk pas kan beginnen lopen vanaf de dag waarop de
verpachter die zich wil verzetten tegen de gevolgen van de kennisgeving van de bevoorrechte overdracht zelf de daartoe bepaalde procedure inzet; het zou absurd zijn te oordelen
dat alleen door de kennisgeving van de overdracht op grond van artikel 35 van de
Pachtwet die termijn zou beginnen lopen, aangezien die kennisgeving enkel de verpachter
op de hoogte wil brengen van de verrichting van de pachters (pachtoverdracht) en van de
draagwijdte die zij daaraan willen hechten (vernieuwing van de pacht); de stelling van (de
eisers) houdt er helemaal geen rekening mee dat die kennisgeving pas uitwerking krijgt na
het verloop van de termijn van drie maanden waarbinnen de verpachter krachtens de wet
verzet kan doen; dat verzet kan bovendien op verschillende redenen steunen aangezien
artikel 37, §1, van de wet zeven mogelijkheden bepaalt, waarvan er slechts twee werkelijk
binnen een termijn van vijf jaar moeten worden verwezenlijkt; de verwijzing van (de
eisers) naar de bovenvermelde rechtsleer in het Répertoire Notarial snijdt geen hout omdat
hun geval alleen door een gedachtekronkel onder toepassing van de daarin vermelde regel
valt; als men de datum van de neerlegging van het verzoek tot verzoening (van
verweerder), te weten 3 mei 1999, in aanmerking neemt valt niet te betwisten dat de
termijn van vijf jaar waarbinnen hij zijn voornemen om het goed persoonlijk te exploiteren moet verwezenlijken, pas op 2 mei 2004 vervalt, dus na de vervaldag van de opzegging, zijnde 30 april 2004".
Het vonnis van 7 april 2003, dat na de heropening van het debat is gewezen, zegt dat
het principaal hoger beroep van de eisers niet gegrond is, bevestigt bijgevolg de beslissing
van de eerste rechter die de opzegging die verweerder op 2 mei 2000 voor 30 april 2004
ter kennis van de verweerders had gebracht en veroordeelt de eisers, die verkeerdelijk
"geïntimeerden" worden genoemd, in de kosten van het hoger beroep. Het verantwoordt
die beslissing door al zijn redenen die geacht worden hier volledig te zijn weergegeven.
Het vonnis van 23 juni 2003 verbetert de verschrijving in het dictum inzake de kosten
van het vonnis van 7 april 2003.
Grieven
Bij overdracht van een pachtovereenkomst door de pachter aan zijn afstammelingen
(bevoorrechte overdracht), die aan de verpachter overeenkomstig artikel 35 van de wet
van 4 november 1969 ter kennis is gebracht, "ontstaat, bij gebreke van geldig verklaard
verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer of de overnemers" (artikel 35, eerste lid). Naar luid van het tweede lid van dat
artikel "heeft die pachtvernieuwing ten gevolge dat, met handhaving van alle andere voorwaarden ten voordele van de overnemer of overnemers, een nieuwe eerste pachtperiode
van negen jaar ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager volgend
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op de kennisgeving".
De verpachter kan zich verzetten tegen de vernieuwing door de vroegere en de nieuwe
pachter binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter
te dagvaarden, ten einde zijn verzet geldig te horen verklaren (artikel 36 van de wet van 4
november 1969). Volgens artikel 37, §1, 2°, van die wet kan hij, onder de zes redenen van
verzet die op beperkende wijze zijn opgesomd, zijn "voornemen om het verpachte goed,
binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren", aanvoeren.
Wordt het verzet van de verpachter toegelaten, dan wordt de pacht niet vernieuwd en
heeft alleen de overdracht van de vroegere pacht gevolg (artikel 36, derde lid, wet van 4
november 1969). De verpachter kan bij het verstrijken van elke lopende pachtperiode een
einde maken aan de pacht (artikel 7, 1°) of op elk ogenblik als de lopende periode de
eerste noch de tweede is (artikel 8) om zelf het verpachte goed te exploiteren. Als het
verzet daarentegen niet is toegestaan en de overgedragen pacht dus voor negen jaar wordt
vernieuwd ten voordele van de overnemer, kan de verpachter de pacht slechts beëindigen
na het verstrijken van die periode van negen jaar op grond van een van de redenen van
artikel 7, met name zijn voornemen om het verpachte goed zelf geheel of gedeeltelijk te
exploiteren, mits hij de in artikel 11 van de van 4 november 1969 bepaalde opzeggingstermijn in acht neemt.
Het verzet tegen de bevoorrechte overdracht van de pacht is alleen geldig als het voornemen van de verpachter om zelf het goed te exploiteren binnen een termijn van minder
dan vijf jaar (artikel 37, §1, 2°) na de kennisgeving van de overdracht wordt uitgevoerd.
Uit de vaststellingen van het vonnis van 25 november 2002 blijkt dat : 1°) de eisers op
16 februari 1999 verweerder kennis hebben gegeven van de bevoorrechte overdracht van
de litigieuze pacht; 2°) verweerder zich heeft verzet tegen de overdracht door het neerleggen van een verzoekschrift tot verzoening op 3 mei 1999 en een dagvaarding op 8 juni
1999; 3°) verweerder de eisers op 2 mei 2000 heeft opgezegd voor 30 april 2004, en die
opzegging heeft verantwoord door zijn voornemen om het verpachte goed zelf te exploiteren. Uit die vaststellingen blijkt dat verweerder, zoals de eisers in conclusie betoogden,
het verpachte goed ten vroegste zelf kan exploiteren vanaf 1 mei 2004, dus meer dan vijf
jaar na de kennisgeving van de bevoorrechte overdracht van de litigieuze pacht.
Daaruit volgt :
- enerzijds, dat het vonnis van 25 november 2002, dat oordeelt dat de termijn van vijf
jaar die is bepaald bij artikel 37, §1, 2°, van de wet van 4 november 1969 "pas ... begint te
lopen vanaf de dag waarop de verpachter die zich wil verzetten tegen de gevolgen van de
kennisgeving van de bevoorrechte overdracht zelf de daartoe bepaalde procedure inzet",
zijn beslissing dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, het verzet van verweerder
tegen de bevoorrechte overdracht van de litigieuze pacht goed en geldig is, niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 34, 35, 36 en 37, §1, 2°, van de wet van 4
november 1969);
- anderzijds, en bijgevolg, dat het vonnis van 7 april 2003, aangezien het vonnis van 25
november 2002 het verzet tegen de overdracht op onwettige wijze heeft aangenomen, niet
wettig heeft kunnen beslissen, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de opzegging
die op 2 mei 2000 aan de eisers is gedaan voor 30 april 2004 geldig was, terwijl dat pas
voor 30 april 2008 het geval was met inachtneming van een opzegging van ten minste
twee en ten hoogste vier jaar (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen
wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 36, eerste lid, van de Pachtwet de
verpachter aan wie binnen de in artikel 35 bepaalde termijn kennis is gegeven
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van een overdracht, tegen de pachtvernieuwing kan opkomen door de vroegere
en de nieuwe pachter, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter te dagvaarden, ten einde zijn
verzet geldig te horen verklaren; dat volgens artikel 37, §1, 2°, van dezelfde wet
het voornemen van de verpachter om het verpachte goed, binnen een termijn van
minder dan vijf jaar zelf te exploiteren als een ernstige redenen van verzet kan
worden aanvaard;
Overwegende dat noch uit die bepalingen noch uit enige andere volgt dat die
termijn van vijf jaar, die de wetgever ten voordele van de verpachter heeft ingesteld, vanaf de kennisgeving van de overdracht begint te lopen;
Dat het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq. eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 473
3° KAMER - 3 oktober 2005

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT - UITWERKING - TUCHTZAKEN
- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - WETTIGE VERDENKING - MATERIEEL
VERZUIM - RECHT VAN VERDEDIGING - INTREKKING VAN EEN ARREST - VOORWAARDEN - OPENBAAR
MINISTERIE - VORDERING - REGELMATIGHEID VAN DE DIENST VAN HOVEN EN RECHTBANKEN
2º OPENBAAR MINISTERIE - TUCHTZAKEN - CASSATIE - HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT INTREKKING VAN EEN ARREST - MATERIEEL VERZUIM - PROCUREUR-GENERAAL - VORDERING REGELMATIGHEID VAN DE DIENST VAN HOVEN EN RECHTBANKEN
1º en 2° Wanneer uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
verzoeker tot onttrekking wegens wettige verdenking noch zijn advocaat door de griffier
op de hoogte zijn gebracht van de datum waarop de verzoeker op de terechtzitting moet
verschijnen en evenmin blijkt dat zij zijn verschenen, volgt hieruit dat het voormelde
verzuim niet aan de verzoeker kan worden verweten en dat hem dus het recht is ontzegd
op een arrest van het Hof, met eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging; bijgevolg trekt het Hof, op de vordering van de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, zonder betekening, het gewezen arrest tot verwerping van de
vordering tot onttrekking in en doet het over die vordering uitspraak bij wege van nieuwe
beschikkingen1. (Art. 140, Ger.W.).
(S.)

1 Zie de verwijzingen in de vordering van de proc.-gen. die weergegeven wordt in het arrest van het
Hof, en zie concl. O.M.; vgl. Cass., 12 mei 2004, AR P.04.0572.F, nr 255.

Nr. 473 - 3.10.05

HOF VAN CASSATIE

1789

Eerste advocaat-generaal J.F.Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling) :
1. Wat de vordering tot intrekking van het arrest van 12 juli 2005 van uw Hof betreft,
verwijs ik in hoofdzaak naar mijn vordering. Ik beschouw die vordering dus als vervat in
mijn conclusie.
2. Wat dat betreft beperk ik me dus tot twee aanvullende opmerkingen:
1) Mijn vordering hoeft niet betekend te worden. Ten eerste vereist geen enkele
wettekst die betekening en bepaalt bijgevolg niet wie de betekeningskosten moet betalen.
Ik weet niet naar wie de gerechtsdeurwaarder zijn kostenstaat zou moeten versturen. Ten
tweede, die regel wordt immers in strafzaken aangenomen en ik zie dus niet in waarom
men hem niet zou aannemen in burgerlijke zaken en in tuchtzaken. Die regel lijkt mij ten
slotte ook toepasselijk naar analogie van de procedure tot verbetering van een
verschrijving van een arrest van het Hof, op vordering van zijn procureur-generaal 2. De
partij wordt op de hoogte gebracht of, als er verschillende partijen zijn, wat te dezen niet
het geval is, worden zij door de griffier op de hoogte gebracht van de rechtsdag; dat is
voldoende.
2) Buiten de omstandigheid dat mijn vordering in tuchtzaken is ingesteld, is zij op alle
vlakken conform met de rechtsleer van de meeste arresten van uw Hof inzake intrekking:
a) het onwettig arrest intrekken wegens miskenning van het recht van verdediging;
b) de oorspronkelijke eiser vrijspreken van de veroordeling in de kosten door het
onwettig arrest van het Hof (die veroordeling t.g.v. een onwettige beslissing is immers
zelf onwettig);
c) uitspraak doen over de oorspronkelijke vordering bij wege van een nieuwe
beschikking;
d) de kosten betreffende de vordering ten laste laten van de Staat.
3. Thans wil ik het hebben over het onderzoek van de vordering tot onttrekking.
De verzoeker tot onttrekking heeft dus een vordering tot onttrekking wegens wettige
verdenking neergelegd (Artt. 648, 2°, en 650, Ger. W.).
Onder voorbehoud van de uitleg die gegeven zal worden op de terechtzitting,
verantwoorden de omstandigheden die blijken uit de stukken waarop uw Hof vermag acht
te slaan, de onttrekking m.i. niet3. Ik herhaal dat de onttrekking de uitzondering moet
blijven. De regel ligt vervat in art. 13 gecoörd. Gw. (1994), krachtens hetwelk, niemand in
beginsel kan worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
Conclusie:
4. Ik besluit dat er grond bestaat om:
1) het arrest van 12 juli 2005 van uw Hof in te trekken;
2) eiser tot onttrekking vrij te spreken van de veroordeling, door dat arrest, in de
kosten;
3) uitspraak te doen over de vordering tot onttrekking bij wege van een nieuwe
beschikking;
4) die vordering tot onttrekking evenwel te verwerpen;
5) de kosten van deze vordering ten laste van de Staat laten en eiser tot onttrekking in
een nieuw arrest te veroordelen in de kosten van de onttrekkingsprocedure;
6) bevelen dat van het arrest van uw Hof melding zal worden gemaakt op de kant van
het arrest van 12 juli 2005 van uw Hof.
2 Zie Cass., 16 juni 2003, A.R. S.03.0031.F, nr. 355.
3 Vgl. Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, nr. 531.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0377.F)

I. De vordering
De procureur-generaal bij het Hof heeft op 19 augustus 2005 een vordering
neergelegd die ertoe strekt de intrekking, door het Hof, te verkrijgen van zijn
arrest van 12 juli 2005, die de vordering tot onttrekking van de zaak aan de raad
van de Orde van geneesheren van de provincie Brabant, met het Frans als voertaal, verwierp.
De vordering van de voormelde procureur-generaal is als volgt gesteld :
Aan de eerste kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
het Hof op 12 juli 2005 een arrest heeft gewezen op grond waarvan het het
verzoekschrift verwierp dat de heer T.S., met als advocaat Meester Michel
Graindorge, advocaat bij de balie te Brussel, op 1 juni 2005 had neergelegd op
de griffie van het Hof en waarin hij verzocht om de tegen hem ingestelde tuchtvervolgingen aan de Raad van de Orde der geneesheren van de provincie
Brabant, met het Frans als voertaal, te onttrekken wegens wettige verdenking;
Dat de zaak is ingeschreven onder het nummer C.05.0261.F;
Dat dit arrest voortvloeit uit een arrest van 9 juni 2005 van het Hof, dat in
dezelfde zaak is gewezen en waarin het Hof de verschijning van de heer T.S. met
name had vastgesteld op de terechtzitting van de vakantiekamer van 12 juli
2005;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de heer T.S.
noch zijn advocaat, Meester Michel Graindorge, door de griffier op de hoogte
zijn gebracht van de rechtsdag, en dat evenmin blijkt dat zij zijn verschenen;
Dat, bijgevolg, verzoeker tot onttrekking wegens wettige verdenking, zonder
dat de verschrijving hem kan worden aangewreven, het recht is ontzegd op een
arrest dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging eerbiedigt, zodat
het Hof zijn arrest van 12 juli 2005 dient in te trekken en bij wege van nieuwe
beschikkingen uitspraak hoort te doen over het verzoek tot onttrekking;
Dat het Hof een door hem gewezen arrest, in de regel, weliswaar alleen intrekt
in het bij artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval; dat uit de
wettelijke opdracht van het Hof, het hoogste gerechtshof, evenwel volgt dat het
Hof, buiten het in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval,
bevoegd en verplicht is een arrest in te trekken wanneer het Hof, wegens omstandigheden onafhankelijk van eisers wil, die opdracht niet geheel heeft vervuld met
volle eerbiediging van eisers recht van verdediging (zie Cass., 29 september
1992, A.R. 7060, nr. 636; zie ook Cass., 4 mei 1988, A.R. 5543, nr. 544 en de
noot B.J.B.; 22 juni 1998, A.R. S.97.0141.N, nr. 330; 8 februari 2000, A.R.
P.99.1805.N, nr. 99; 25 september 2001, A.R. P.01.1091.N, nr. 494);
Dat, luidens artikel 140 van het Gerechtelijk Wetboek, het openbaar ministerie
voor de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken waakt;
Dat de vordering van de ondergetekende procureur-generaal noch aan de voorzitter van de Raad van de Orde der geneesheren van de provincie Brabant, met
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het Frans als voertaal, noch aan verzoeker, noch aan diens raadsman betekend
hoeft te worden (vgl. Cass., 16 juni 2003, A.R. S.03.0031.F, te verschijnen in
A.C.);
In die zaken vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het Hof
moge behagen zijn arrest van 12 juli 2005 in te trekken, eiser tot onttrekking vrij
te spreken van de door dat arrest uitgesproken veroordeling in de kosten,
uitspraak te doen over het verzoek tot onttrekking bij wege van een nieuwe
beschikking en de kosten betreffende deze vordering ten laste van de Staat te
laten.
Brussel, 19 augustus 2005..
Voor de procureur-generaal,
de eerste advocaat-generaal,
(get.) J.F. Leclercq.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 15 september 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Gelet op de arresten van het Hof van 9 juni en 12 juli 20054;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het arrest van 9 juni 2005, dat de verschijning van verzoeker vaststelt
op de terechtzitting van de vakantiekamer van 12 juli 2005, aan die verzoeker of
aan zijn raadsman is medegedeeld, en evenmin blijkt dat zij op een andere
manier op de hoogte zijn gebracht van de datum van die terechtzitting, waarop
zij niet verschenen zijn;
Dat er grond bestaat tot intrekking van het arrest van 12 juli 2005, ten gevolge
van die verschrijving die verzoeker niet kan worden aangewreven en, aangezien
diens raadsman op deze terechtzitting is verschenen, bij wege van een nieuwe
beschikking over de vordering tot onttrekking uitspraak te doen;
Overwegende dat de door verzoeker aangevoerde omstandigheden noch bij
hem noch bij derden wettige verdenking kunnen opwekken aangaande de strikte
onpartijdigheid van de Raad van de Orde, van wie de onttrekking van de zaak
gevorderd wordt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Trekt het arrest van 12 juli 2005 in en verwerpt de vordering tot onttrekking
bij wege van een nieuwe beschikking;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
ingetrokken arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
4 Niet gepubliceerd in A.C.
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3 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie5 van de h. Leclercq. eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. M. Graindorge, Brussel.

Nr. 474
3° KAMER - 3 oktober 2005

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - BURGERLIJKE
ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING WAARIN HET BESCHIKKEND GEDEELTE OP EEN DOOR HET
CASSATIEBEROEP BEKRITISEERDE REDEN IS GEGROND - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN
RECHTSGROND IN DE PLAATS TE STELLEN DIE HET DICTUM VAN DE BESLISSING VERANTWOORDT

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG ONTVANKELIJKHEID - BESTREDEN BESLISSING WAARIN HET BESCHIKKEND GEDEELTE OP EEN DOOR
HET CASSATIEBEROEP BEKRITISEERDE REDEN IS GEGROND - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN
RECHTSGROND IN DE PLAATS TE STELLEN DIE HET DICTUM VAN DE BESLISSING VERANTWOORDT

1º Wanneer een bestreden beslissing haar beschikkend gedeelte op een door het
cassatieberoep bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de
plaats stellen die het dictum van die beslissing verantwoordt1.
2º Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die waardoor het dictum van de
bestreden beslissing verantwoordt, is het middel, ook al is het gegrond, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk2.
(DISPORT INERNATIONAL n.v. T. B. e.a; t.a.v. A.B.V.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0131.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 19 april 2004 in laatste
aanleg is gewezen door de Arbeidsrechtbank te Nijvel, afdeling Waver.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de
feitenrechter de door de partijen aangevoerde middelen slechts ambtshalve mag
aanvullen, voor zover hij geen betwisting opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitge5 Vgl. concl.O.M. inzake de kosten
1Cass., 16 okt. 1989, AR 8591, nr 95; 31 jan. 1992, AR 7580, nr 287.
2 Ibid.
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sloten, alleen steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd, en noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt, een beginsel dat is vastgelegd in
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- voor zover nodig, de artikelen 20, 21 en 31, § 1, 2 en 3, van de wet van 24 juli 1987
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met artikel 31, § 1, zoals het is gewijzigd bij de
wetten van 13 februari 1998 en 12 augustus 2000.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist dat de kandidatuur van [eerste verweerster] in de categorie
van jonge werknemers bij de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2004, regelmatig is.
Na te hebben vastgesteld 1. dat de eerste verweerster op 27 november 2003 bij eiseres
in dienst is getreden op grond van een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
waarbij de vervanging automatisch beëindigd zou worden bij de terugkeer van de
vervangen werknemer; 2. dat eiseres haar daarvóór had tewerkgesteld als uitzendkracht
van 2 tot 21 juni 2003, wegens een tijdelijke vermeerdering van werk, van 23 juni tot 16
juli 2003, van 4 tot 15 augustus 2003, van 25 tot 30 augustus 2003, van 22 tot 26
september 2003, van 1 tot 31 oktober 2003 en van 5 tot 26 november 2003, om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst was geschorst, en 3. dat de eerste
verweerster, bij aangetekende brief van 18 maart 2004, was voorgesteld als kandidaatjonge-werknemer bij de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming
op het werk, grondt het bestreden vonnis zijn beslissing op de volgende gronden :
"Eiseres meent dat [de eerste verweerster] niet voldoet aan de vereiste anciënniteitsvoorwaarden om als kandidate voorgesteld te worden. Zij kan niet aantonen dat zij in
2003 in totaal negen maanden lang tijdens opeenvolgende periodes tewerkgesteld is
geweest en kan evenmin aantonen dat zij de dag van de verkiezingen, d.i. 13 mei 2004,
zes maanden lang ononderbroken tewerkgesteld is geweest, aangezien de overeenkomst
pas op 27 november 2003 is ingegaan en de periode tussen beide data vijf maanden en
zestien dagen bedraagt;
[...] Het gebruik van uitzendarbeid wordt geregeld door de wet van 24 juli 1987. Artikel
31, § 3, van die wet bepaalt dat, wanneer de uitzendkracht tewerkgesteld wordt in strijd
met de eerste twee hoofdstukken van de wet (te weten de artikelen 1 tot 30 van die wet),
de gebruiker en de uitzendkracht beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 'vanaf het begin der uitvoering van de arbeid'. Daarnaast
verklaart artikel 31, § 2, van de wet de onregelmatig gesloten arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid nietig;
[...] Uit de voorgaande overwegingen (d.w.z. de niet-naleving van de voorwaarden van
de binnen de schoot van de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18
december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid,
verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 23 september 1994) volgt dat de
tewerkstelling van [de eerste verweerster], in het kader van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die gegrond is op een buitengewone vermeerdering van het werk met ingang van 2
juni 2003, nietig is krachtens artikel 31, § 2, van de wet van 24 juli 1987, en dat de
partijen vanaf die datum beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd krachtens artikel 31, § 3, van dezelfde wet;
Zodat [de eerste verweerster] de vereiste anciënniteit aantoont, zowel in de zin van
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artikel 19 van de wet van 20 september 1948 als van artikel 59, § 1, van de wet van 4
augustus 1996;
De kandidatuur van [de eerste verweerster], zowel bij de ondernemingsraad als bij het
comité voor preventie en bescherming op het werk, is regelmatig en de vordering is niet
gegrond".
Grieven
Het wordt niet betwist dat de artikelen 19, eerste lid, 3°, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 59, § 1, eerste lid, 3°, van de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, die de voorwaarden voor verkiesbaarheid bij de ondernemingsraad en het comité
voor preventie en bescherming op het werk vaststellen, een anciënniteit vereisen van zes
maanden ononderbroken tewerkstelling (op de datum van de verkiezingen) of van negen
maanden tijdens het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de sociale verkiezingen plaatsvinden.
De verweersters erkennen in conclusie dat, zoals eiseres had aangevoerd, bij de bepaling van de anciënniteit van de werknemer geen rekening kan worden gehouden met de
periode die deze gepresteerd heeft in het kader van een arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid, aangezien de werknemer niet met de gebruiker verbonden is door een
arbeidsovereenkomst.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eerste verweerster bij eiseres in dienst is getreden
op 27 november 2003 op grond van een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
waarbij de vervanging automatisch beëindigd zou worden bij de terugkeer van de
vervangen werknemer, en dat eiseres haar daarvóór als uitzendkracht had tewerkgesteld
van 2 tot 21 juni 2003, wegens een tijdelijke vermeerdering van werk, van 23 juni tot 16
juli 2003, van 4 tot 15 augustus 2003, van 25 tot 30 augustus 2003, van 22 tot 26
september 2003, van 1 tot 31 oktober 2003 en van 5 tot 26 november 2003, om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst was geschorst.
De verweersters betoogden in conclusie 1. dat de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, wat betreft de periode van 2 tot 21 juni 2003, waren gesloten om het hoofd te
bieden aan een "tijdelijke vermeerdering van werk"; 2. dat artikel 1, § 5, van de wet van
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verwijst naar een procedure die vastgelegd is bij collectieve arbeidsovereenkomst; 3. dat die procedure niet was nageleefd; 4.
dat artikel 20 van die wet van 24 juli 1987 bepaalt dat de gebruiker en de uitzendkracht
beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
wanneer de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de
artikelen 21 en 23; 5. dat artikel 21 van de wet van 24 juli 1987 bepaalt dat de uitzendbureaus alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers mogen stellen en deze
alleen dan uitzendkrachten mogen tewerkstellen wanneer het gaat om de uitvoering van
een in artikel 1 bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid, en 6. dat de tewerkstelling van
uitzendkrachten zonder naleving van de bij die collectieve arbeidsovereenkomst gestelde
voorwaarden strijdig is met artikel 1 van de wet van 24 juli 1987 en bijgevolg verboden is
door artikel 21 van de wet van 24 juli 1987 en derhalve leidt tot de herkwalificatie van de
overeenkomst in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, overeenkomstig artikel 20 van
die wet van 24 juli 1987, zodat de eerste verweerster, op de datum van de verkiezingen,
aantoonde dat zij voldeed aan de vereiste van tewerkstelling om zich bij de sociale verkiezingen kandidaat te stellen.
De verweersters hadden zich bijgevolg beroepen op de artikelen 20 en 21 van die wet
van 24 juli 1987, bepalingen die betrekking hebben op de reglementering van de uitzendarbeid (hoofdstuk II van de wet), om de arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid te
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herkwalificeren in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zodoende de vereiste
anciënniteit te kunnen aantonen.
Het bestreden vonnis, van zijn kant, oordeelt dat het krachtens artikel 31, § 2, van die
wet van 24 juli 1987 is dat de arbeidsovereenkomsten van uitzendarbeid, gesloten met
ingang van 2 juni 2003 en gegrond op een buitengewone vermeerdering van werk, nietig
zijn, en dat het krachtens artikel 31, § 3, van diezelfde wet is dat de partijen vanaf die
datum beschouwd moesten worden als gebonden door een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
Artikel 31 van die wet van 24 juli 1987 betreft de reglementering van het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (hoofdstuk III van de wet) en
was door de verweersters niet aangevoerd.
De feitenrechter mag de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan zij bij conclusie het bestaan hebben
uitgesloten, dat hij alleen steunt op feiten of stukken die hem regelmatig ter beoordeling
zijn overgelegd, en dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt.
Te dezen steunt de beslissing van het bestreden vonnis om de rechtsvordering van
eiseres over de nietigheid van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en zijn
herkwalificatie in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ongegrond te verklaren,
op de toepassing van andere wetsbepalingen dan die welke de verweersters hadden aangevoerd.
De door de verweersters aangevoerde wetsbepalingen hadden betrekking op uitzendarbeid, gedefinieerd bij artikel 7, 2°, van die wet van 24 juli 1987.
De door het bestreden vonnis toegepaste wetsbepalingen hebben betrekking op het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers : luidens artikel 31, § 1,
van de wet van 24 juli is de activiteit verboden die buiten de voor tijdelijke arbeid en
uitzendarbeid voorgeschreven regels, door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen
van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt.
Hoewel, luidens de tweede paragraaf van dat artikel 31, de arbeidsovereenkomst
waarbij een werknemer in dienst werd genomen om ter beschikking te worden gesteld van
een gebruiker in strijd met de bepaling van de eerste paragraaf, nietig is vanaf het begin
van de uitvoering van de arbeid bij laatstgenoemde, en wanneer, volgens de derde paragraaf van datzelfde artikel, een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te
zijner beschikking werden gesteld in strijd met de bepaling van de eerste paragraaf, die
gebruiker en die werknemers beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin van de uitvoering van de arbeid, vereist de
toepassing van die bepalingen dat het een verboden terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers betreft, wat impliceert dat de derde over de ter beschikking gestelde werknemers enig gedeelte van het gezag uitoefent dat normaal aan de werkgever toekomt (zonder dat de eerbiediging, door de derde, van de verplichtingen die hij
dient na te komen inzake welzijn op het werk en van de instructies die de derde, in het
kader van de overeenkomst die hem aan de werkgever bindt, heeft gegeven inzake
arbeids- en rusttijden en inzake de uitvoering van de overeengekomen arbeid, verstaan
kunnen worden als de uitoefening van gezag in de zin van dat artikel).
Dat feitelijk gegeven hebben de partijen niet in het debat gebracht.
Aldus heeft de arbeidsrechtbank een betwisting opgeworpen waarvan de partijen het
bestaan hadden uitgesloten en miskent zij bijgevolg het beschikkingsbeginsel en schendt
zij artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Wanneer, daarenboven, de overeenkomst voor het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van derden krachtens artikel 31, § 3, van de wet van 24 juli 1987,
herkwalificeerd moet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet erop
gewezen worden dat de werknemers, luidens het tweede lid van die derde paragraaf, de
overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzegging noch vergoeding (tot op de datum
waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn gesteld). Dit
heeft eiseres niet aangevoerd en hoefde zij, gelet op het geschil tussen de partijen, ook
niet aan te voeren.
Eiseres heeft aldus haar verweermiddelen niet kunnen doen gelden met betrekking tot
de toepassing van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inzonderheid wat betreft het al dan niet voorhanden zijn van een verboden overeenkomst voor het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en het
feit dat eiseres haar overeenkomst had beëindigd, in de zin van artikel 31, § 3, van de wet
van 24 juli 1987. Het bestreden vonnis dat aldus het recht van verdediging van eiseres
miskent, miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bijgevolg schendt het bestreden vonnis alle wetsbepalingen en miskent het alle rechtsbeginselen die in de aanhef van het middel zijn aangegeven en heeft het de vordering niet
wettig kunnen verwerpen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door de tweede verweerster
tegen het middel opgeworpen : het middel is onduidelijk :
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waaruit de daarin aangevoerde
schending van de artikelen 20 en 21 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers, zou bestaan;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door dezelfde verweerster
tegen het middel opgeworpen : het middel heeft voor het overige geen belang :
Overwegende dat het middel het bestreden vonnis verwijt te beslissen dat
eiseres en verweerster sinds 2 juni 2003 beschouwd moeten worden als
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, om daaruit af te
leiden dat de eerste verweerster de vereiste anciënniteit aantoont om zich op
ontvankelijke wijze kandidaat te stellen bij de ondernemingsraad en het comité
voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat, zonder dienaangaande bekritiseerd
te worden, overweegt dat de eerste verweerster, van 2 tot 21 juni 2003 tijdelijke
arbeid heeft verricht krachtens opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
uitzendarbeid, zonder naleving van de voorwaarden die in dergelijk geval gelden
overeenkomstig de samen gelezen artikelen 1, § 5, van de wet van 24 juli 1987
en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58, op 7 juli 1994 gesloten
binnen de schoot van de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te
leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, en verbindend verklaard bij
het koninklijk besluit van 23 september 1994, oordeelt dat krachtens "artikel 31,
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§ 3, van [de] wet van 24 juli 1987 bepaalt dat, wanneer de uitzendkracht tewerkgesteld wordt in strijd met de eerste twee hoofdstukken van [die] wet (te weten
de artikelen 1 tot 30 van die wet), de gebruiker en de uitzendkracht beschouwd
worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 'vanaf
het begin der uitvoering van de arbeid'" en dat "artikel 31, § 2, van [die] wet
daarnaast de onregelmatig gesloten arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
nietig verklaart";
Overwegende dat de bepalingen van artikel 31, § 2 en 3, van de wet van 24 juli
1987, die geen van de partijen overigens aangevoerd had, weliswaar betrekking
hebben op de reglementering van het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers en geen verband houden met de reglementering van de
tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid;
Overwegende dat, evenwel, luidens artikel 21 van dezelfde wet, de uitzendbureaus alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers mogen stellen
en deze alleen dan uitzendkrachten mogen tewerkstellen wanneer het gaat om de
uitvoering van een in artikel 1 bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid en dat,
krachtens artikel 20, 2°, van die wet, wanneer de gebruiker een uitzendkracht
tewerkstelt in strijd met de bepalingen van artikel 21, de gebruiker en de uitzendkracht beschouwd worden als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd;
Dat uit de niet aangevochten overwegingen van het bestreden vonnis blijkt dat
de tijdelijke arbeid die de eerste verweerster voor rekening van eiseres heeft
verricht vanaf 2 juni 2003, verboden was krachtens artikel 1, § 5, van de wet van
24 juli 1987, zodat de door het middel bekritiseerde beslissing van dat vonnis
naar recht verantwoord wordt door de rechtsgrond die afgeleid is uit de artikelen
20, 2°, en 21 van dezelfde wet;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid gegrond zijn;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het
vonnis;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq. eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Draps.

Nr. 475
3° KAMER - 3 oktober 2005

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - CONTRACTUEEL BEDING - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING
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2º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - CONTRACTUEEL BEDING
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - WETTIGHEIDSTOETSING ONBESTAANDE OF ONJUISTE REGEL – MIDDEL DAT FAALT NAAR RECHT
4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - MIDDEL DAT
FAALT NAAR RECHT - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - WETTIGHEIDSTOETSING ONBESTAANDE OF ONJUISTE REGEL
1º en 2° Een contractueel beding kan niet voortvloeien uit een eenzijdige rechtshandeling1.
3º en 4° Het middel dat de bestreden beslissing, op grond van een onbestaande of onjuiste
regel, verwijt onregelmatig met redenen te zijn omkleed zodat het Hof de wettigheid
ervan niet kan nagaan, faalt naar recht. (Art. 149, gecoörd. Gw. (1994))
(J. T. FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0044.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 4 maart 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1103 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers;
- artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing en redenen
Het arrest verklaart de door verweerster ingestelde vordering tot gerechtelijke ontbinding gegrond en spreekt de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in het nadeel
van eiser uit, met terugwerkende kracht vanaf 26 mei 1998, en veroordeelt eiser vervolgens om verweerster het gehele loon terug te betalen dat hem sinds die datum is uitbetaald, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en
meer bepaald onder de titel "Loon en andere aan de overeenkomst verbonden voordelen",
op de volgende gronden :
"Het uitbetalen van loon is een specifieke verplichting van de werkgever die afhangt
van de arbeidsprestaties van de loontrekkende;
1 Zie C. JASSOGNE e.a., Traité pratique de droit commercial, dl. 1, Brussel, 1990, nrs 164 tot 166, p.
130 en 131; zie ook Cass., 18 jan. 1993, AR 8153, nr 34, met concl. proc.-gen. LENAERTS,
gepubliceerd in A.C.
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De noodzaak om voor de uitbetaling van het loon arbeid te verrichten, is door het Hof
van Cassatie in zijn arrest van 24 december 1979 als volgt verwoord : 'Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht.
Behoudens afwijkende wettelijke of contractuele regeling heeft de werknemer geen
aanspraak op loon voor de periode gedurende welke hij, zelfs door toedoen van de werkgever, geen arbeid verricht';
Van die regel kan alleen worden afgeweken in de gevallen waarin de wet het uitbetalen
van loon oplegt hoewel er geen arbeid is verricht, zoals bijvoorbeeld in geval van een
gewaarborgd loon wegens arbeids-ongeschiktheid, jaarlijks verlof of vakantiedagen [...],
wat te dezen niet het geval is;
Te dezen is het loon ten onrechte uitbetaald vanaf 26 mei 1998 tot de dag waarop de
uitbetaling is geschorst ten gevolge van het bewarend beslag, en vanaf de datum van het
bestreden vonnis dat de schorsing van de uitbetaling heeft toegestaan;
De inleidende vordering betreffende de schorsing en het kantonnement hebben weliswaar geen reden van bestaan meer wegens de ontbinding met terugwerkende kracht, maar
de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, met betrekking tot
het loon dat sinds 26 mei 1998 is uitbetaald, is in beginsel verantwoord;
[...] Luidens de tussen de partijen gesloten overeenkomst werd de terbeschikkingstelling, [aan eiser], van de woning met de naam 'L'Ermitage', die de vroegere werkgever hem
had toegekend (vereniging zonder winstoogmerk Institut Reine Fabiola), uitdrukkelijk
beschouwd als één van de bestanddelen van het loon en vormde deze dus een tegenprestatie voor de uitgeoefende functie (directeur van de vereniging zonder winstoogmerk Ciao
Belgium, toekomstige [verweerster]);
Wegens de gerechtelijke ontbinding van die overeenkomst, die met terugwerkende
kracht zal worden uitgesproken op 26 mei 1998, moet dit voordeel in natura, net als het
loon, als 'onverschuldigd' worden aangemerkt en verantwoordt dit in beginsel de vordering tot teruggave, te dezen in de vorm van een vordering tot ontruiming;
[...] Bijgevolg zal voor recht worden gezegd dat de terbeschikkingstelling aan [eiser]
van de woning met de naam 'l'Ermitage', gelegen te ..., als contractueel bestanddeel van
het loon als tegenprestatie voor de verbintenissen die [verweerster] en [eiser] zijn aangegaan op 3 januari 1994, niet langer verantwoord is wegens de gerechtelijke ontbinding
van de overeenkomst, met terugwerkende kracht op 26 mei 1998, en dat hem zal worden
bevolen de plaats te ontruimen binnen de zes maanden van het uit te spreken arrest".
Grieven
In zijn aanvullende conclusie en in zijn tweede samenvattende conclusie betoogde eiser
het volgende :
"De uitbetaling van het loon is op een impliciete maar vaststaande wijze contractueel
geregeld;
Het Hof van Cassatie heeft zowel in het arrest van 24 december 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 260) als in dat van 18 januari 1993 (J.T.T., 1993, 223), beide door (verweerster)
aangevoerd, duidelijk gesteld dat loon door een 'contractuele regeling' kan worden uitbetaald zonder tegenprestatie van arbeid;
Welnu, [verweerster] heeft [eiser] vrijwillig en met volle kennis van zaken minstens
dertien maanden lang loon uitbetaald, zonder dat zij enig initiatief genomen heeft om het
te schorsen, wat zij had moeten doen als ze in haar recht was. Het is veelzeggend dat
[verweerster] vóór 11 juni 1999 geen enkel initiatief heeft genomen om hem te ontslaan of
zich tot het gerecht te wenden;
In werkelijkheid zat [verweerster] erg verveeld met de situatie waarin zij [eiser] had
geplaatst, met name ten aanzien van de gehandicapten, hun ouders en de vrienden van de
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'Centre', zodat zij vrijwillig voor die oplossing gekozen had : [eiser] een loon uitbetalen
tot de voor het gerecht gebrachte geschillen waren beslecht".
In de conclusie na advies van het openbaar ministerie betoogde eiser dat
"De heer eerste advocaat-generaal geen rekening houdt met het argument van [eiser],
volgens hetwelk loon, zoals te dezen, volgens de door de [verwerende] partij zelf aangehaalde rechtspraak van het Hof van Cassatie vrijwillig kan worden uitbetaald zonder
tegenprestatie van arbeid;
Dat is wat (verweerster) maandenlang heeft gedaan;
In haar derde aanvullende conclusie en in haar samenvattende conclusie verduidelijkt
[verweerster] zelf 'dat, ten vijfde, [verweerster] het loon en de voordelen [van eiser] is
blijven uitbetalen, ook al was zijn bestuursmandaat herroepen en had zij de gerechtelijke
ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de toelating om de betalingen te schorsen pas
gevorderd na alles in het werk te hebben gesteld om [eiser] terug aan het werk te krijgen';
De heer [eerste] advocaat-generaal heeft geen rekening gehouden met de vraag die in
dit geval van wezenlijk belang is, met name de vraag op welke rechtsgrond een loon dat,
zelfs bij gebrek aan arbeidsprestaties, vrijwillig is toegekend en naar behoren is aanvaard,
zou moeten worden teruggegeven".
Hoewel, in de regel, de artikelen 2 van de wet van 12 april 1965 en 3 van de wet van 3
juli 1978 bepalen dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst wordt verricht, zodat de werknemer er geen recht op heeft tijdens de
periode waarin hij niet heeft gewerkt, wordt hierop een uitzondering gemaakt wanneer de
werkgever zich bij overeenkomst ertoe verbindt het loon te blijven uitbetalen; de contractuele verbintenis in de zin van artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek kan overeenkomstig artikel 1103 van datzelfde wetboek voortvloeien uit een eenzijdige verbintenis; die
verbintenis verbindt, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, degene die
ze heeft aangegaan;
Het arrest, dat erkent dat de werknemer, krachtens een contractuele afwijking, ook bij
gebrek aan arbeidsprestaties recht kan hebben op zijn loon, maar ondanks eisers verzoek
niet onderzoekt of verweerster niet vrijwillig en met volle kennis van zaken beslist had dat
loon te blijven uitbetalen, doet geen recht op het omstandige verweer van eiser en onderzoekt niet of verweerster zich ertoe had verbonden het loon uit te betalen, zodat het het
Hof niet in staat stelt de wettigheid van de beslissing te onderzoeken ten aanzien van de
artikelen 2 van de wet van 12 april 1965 en 3 van de wet van 3 juli 1978. Het is bijgevolg
niet naar recht verantwoord (schending van artikel 149 van de Grondwet) en het schendt
derhalve de wetsbepalingen krachtens welke de uitbetaling van het loon kan worden overeengekomen, ondanks de afwezigheid van arbeidsprestaties, welke in dat geval de uitbetaling van het loon verplicht stellen (schending van de artikelen 1101, 1103 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 12 april 1965 en 3 van de wet van 3 juli 1978).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat loon weliswaar de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, maar dat de werknemer krachtens afwijkende wettelijke of contractuele regeling het recht op zijn loon kan
behouden voor een periode waarin hij niet heeft gewerkt, zelfs door toedoen van
de werkgever;
Overwegende dat eiser, na, met verwijzing naar die regel, te hebben gewezen
op de weerslag die een contractueel beding kon hebben op zijn recht op loon, in
zijn in het middel weergegeven conclusie geen enkel gegeven heeft aangevoerd
waaruit, in zijn geval, het bestaan van een dergelijk beding kan worden afgeleid,
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maar zich heeft beperkt tot de vaststelling van wat het middel beschouwt als een
eenzijdige verbintenis van verweerster;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest bijgevolg op die conclusie antwoordt
door enkel de regel te herhalen en haar deze tegen te werpen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, een contractueel beding niet kan voortvloeien uit
een eenzijdige verbintenis;
Overwegende dat het middel, in zoverre het, op grond van de aanvoering van
het tegendeel, het arrest verwijt de toetsing onmogelijk te maken van de wettigheid van zijn beslissing dat het loon ten onrechte is uitbetaald sinds 26 mei 1998,
datum waarop het de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen
heeft uitgesproken, faalt naar recht;
Overwegende dat, daarenboven, de schending van de overige, in het middel
bedoelde wetsbepalingen uitsluitend uit de vergeefs aangevoerde schending van
artikel 149 van de Grondwet is afgeleid en bijgevolg niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq. eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 476
2° KAMER - 4 oktober 2005

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VOEGING VAN
STUKKEN - WEIGERING - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - PROCESSUELE GELIJKHEID
- BEGRIP
3º WEGVERKEER — ALLERLEI - VOERTUIGEN VOOR VERVOER TE LAND - TECHNISCHE
EISEN - INBREUKEN - OPSPORING - BEVOEGDE PERSONEN - TOEGANG TOT BEDRIJFSLOKALEN BIJSTAND - VOORWAARDEN
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - BEDRIJFSLOKALEN - TOEPASSELIJKHEID - VOORWAARDEN
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - TOEPASSELIJKHEID - VOERTUIGEN VOOR VERVOER TE LAND - TECHNISCHE EISEN INBREUKEN - OPSPORING - TOEGANG TOT BEDRIJFSLOKALEN
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6º WEGVERKEER — ALLERLEI - VOERTUIGEN VOOR VERVOER TE LAND - TECHNISCHE
EISEN - INBREUKEN - OPSPORING - TOEGANG TOT BEDRIJFSLOKALEN - WETTELIJKE BESCHERMING
7º WEGVERKEER — ALLERLEI - VOERTUIGEN VOOR VERVOER TE LAND - TECHNISCHE
EISEN - INBREUKEN - OPSPORING - INBESLAGNAME - VOORWERPEN DIE IN BESLAG KUNNEN
GENOMEN WORDEN

1º De enkele omstandigheid dat een rechter een door een partij gedaan verzoek tot het
laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken weigert, omdat hij dat voor zijn
oordeelsvorming niet noodzakelijk acht, levert geen miskenning van het recht van
verdediging op1.
2º De processuele gelijkheid tussen partijen houdt enkel in dat elke partij in het proces voor
de rechter die kennis neemt van de zaak dezelfde processuele middelen kan aanwenden
en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de stukken en gegevens die aan het
oordeel van de rechter worden voorgelegd2. (Art. 6, E.V.R.M)
3º De door artikel 3, § 1, van de Wet Technische Eisen Voertuigen bedoelde ambtenaren
mogen zich bij de toegang tot de bedrijfslokalen zoals bedoeld in artikel 3, § 2 van
dezelfde wet, laten vergezellen en bijstand doen verlenen door deskundige derden die
daartoe op regelmatige wijze aangesteld werden. (Artt. 3, § 1 en 3, § 2, Wet 21 juni 1985)
4º Een bedrijfslokaal geniet slechts de bescherming van artikel 8 E.V.R.M. wanneer het
bewoond is of wanneer er bescheiden worden bewaard die een vertrouwelijk karakter
hebben. (Artt. 8 E.V.R.M en 3, § 2, Wet 21 juni 1985)
5º en 6° Een bedrijfslokaal in de zin van artikel 3, § 2 van de Wet Technische Eisen
Voertuigen geniet niet de bescherming van artikel 8 E.V.R.M. (Artt. 8 E.V.R.M en 3, § 2,
Wet 21 juni 1985)
7º Artikel 4, § 5, van de Wet Technische Eisen Voertuigen, dat bepaalt dat bij vaststelling
van een overtreding van artikel 1, § 5 van dezelfde wet de uitrustingen die een verhoging
van het motorvermogen of de snelheid van de bromfietsen tot doel hebben, in beslag
worden genomen en ter beschikking van de bevoegde overheid worden gesteld, houdt
niet in dat enkel de opfokonderdelen in beslag kunnen worden genomen. (Artt. 35 Sv.; 1,
§ 5 en 4, § 5, Wet 21 juni 1985)
(F.)

ARREST

(A.R. P.05.0537.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 maart 2005 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Cass., 29 juni 1993, AR P.93.0351.N, nr 312; Cass., 19 april 1994, AR 6902, nr 186: Cass., 15 feb.
2000, AR P.98.0471.N, nr 121.
2 Ibid.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite oordeelt over
de noodzaak, het nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek
tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken;
Dat de enkele omstandigheid dat de rechter een dergelijk verzoek weigert
omdat hij dit voor zijn oordeelsvorming niet noodzakelijk acht, geen miskenning
van het recht van verdediging oplevert;
Overwegende dat de vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot
stukken die een andere partij in zijn bezit heeft of kan verkrijgen maar aan de
rechter niet worden voorgelegd en in het proces niet worden gebruikt, vreemd is
aan de processuele gelijkheid voor de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering;
Dat de processuele gelijkheid tussen de partijen enkel inhoudt dat elke partij in
het proces voor de rechter die kennisneemt van de zaak dezelfde processuele
middelen kan aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de
stukken en gegevens die aan het oordeel van de rechter worden voorgelegd;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, dat aanvoert dat Z. op een onwettige wijze
heeft deelgenomen aan de huiszoeking bij eiser, opkomt tegen het onaantastbare
oordeel van de rechter dat Z. is opgetreden "als parketdeskundige ... als gediplomeerd fiets-, bromfiets- en motortechnicus en aangestelde door het Parket", en
het Hof tevens verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd
is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de aangehaalde motivering van de
bedoelde stukken een uitlegging geven die met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de rechters of het Hof een beoordeling van feiten vraagt waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 3, wet van 21 juni 1985 betreffende de technische
eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, eveneens
als het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, hierna genaamd Wet Technische
Eisen Voertuigen, bepaalt:
"§ 1. De Koning wijst de ambtenaren, bevoegde agenten en officieren van de
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gerechtelijke politie aan die belast zijn met het opsporen van de overtredingen
van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen
betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren.
De bevoegde personen bedoeld in het voorgaande lid stellen die overtredingen
vast bij processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet
bewezen is. Binnen acht dagen na de vaststelling van de overtreding wordt een
afschrift van het proces-verbaal bij een ter post aangetekende brief aan de overtreder toegestuurd.
§ 2. De in § 1 van dit artikel bedoelde ambtenaren hebben, bij het uitoefenen
van hun taak, en voor zover het noodzakelijk is, vrije toegang tot de bedrijfslokalen andere dan de laboratoria en de studie-, test- en onderzoekscentra van de
ondernemingen waar voertuigen, voertuigonderdelen en veiligheidstoebehoren,
die vallen onder de bepalingen van de ter uitvoering van deze wet genomen
besluiten, worden gefabriceerd, geassembleerd, hersteld, ten toon, te koop, te
leen of te huur gesteld, evenals vrije toegang tot die voertuigen, voertuigonderdelen en tot dat veiligheidstoebehoren.
Zij kunnen eveneens inzage nemen van de bedrijfsboeken en -bescheiden die
rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun
taak om misdrijven op te sporen; zij kunnen afschrift ervan nemen of uittreksels
ervan maken en alle nodige uitleg daarover verkrijgen. Zo nodig kunnen zij, op
kosten en op risico van de onderneming, elke noodzakelijk geachte proef
uitvoeren of doen uitvoeren op de voertuigen, de voertuigonderdelen of het
veiligheidstoebehoren volgens de regels die bepaald zullen worden ter uitvoering
van artikel 2.
De ambtenaren moeten zich echter onthouden van elke handeling die fabricagegeheimen in het gedrang zou brengen.
§ 3. De personen bedoeld in § 1 kunnen proces-verbaal opmaken ten laste van
personen die voertuigen, voertuigonderdelen of veiligheidstoebehoren gebruiken,
welke niet in overeenstemming zijn met deze wet en met de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te
land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren".
Overwegende dat de door artikel 3, § 1, Wet Technische Eisen Voertuigen
bedoelde ambtenaren zich bij de toegang tot bedrijfslokalen mogen laten vergezellen en bijstand doen verlenen door deskundige derden die daartoe op regelmatige wijze aangesteld werden;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de onderstelling dat de toegang tot
een bedrijfslokaal onder de voorwaarden bepaald bij artikel 3, § 2, Wet van 21
juni 1985 een huiszoeking is in een bedrijfslokaal dat de bescherming geniet van
artikel 8 EVRM;
Dat evenwel bedrijfslokalen slechts die bescherming genieten wanneer ze
bewoond zijn of wanneer er bescheiden worden bewaard die een vertrouwelijk
karakter hebben; dat dit te deze niet het geval is vermits de naleving van de Wet
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Technische Eisen niets uitstaande heeft met het privé-leven;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, daar de opgeworpen aan het Arbitragehof te stellen prejudiciële vraag berust op een verkeerde juridische onderstelling, het Hof ze niet hoeft
te stellen;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters eiser niet veroordelen enkel "door het louter
aantreffen van opgefokte brommers";
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
4. Vierde middel
Overwegende dat krachtens artikel 4, § 5, Wet Technische Eisen Voertuigen
voor vervoer te land, bij vaststelling van een overtreding van artikel 1, § 5, de
uitrustingen die een verhoging van het motorvermogen of de snelheid van bromfietsen tot doel hebben, in beslag worden genomen en ter beschikking van de
bevoegde overheid gesteld;
Dat het middel dat aanvoert dat enkel de "opfokonderdelen", als wettelijk
bepaalde "uitrusting", kunnen in beslag genomen worden en ter beschikking van
de bevoegde overheden gesteld, 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.
4 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. J-B. Petitat, Brugge.

Nr. 477
2° KAMER - 4 oktober 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG
3º STRAFVORDERING - STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING GEVOLG
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4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE MOTIVERING
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- STRAFZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VEROORDELING TOT EEN
STRAF - MOTIVERING
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - VEROORDELING TOT
EEN STRAF - MOTIVERING
1º, 2° en 3° Indien de redelijke termijn voor de berechting is overschreden moet de rechter
in de regel een straf uitspreken die daadwerkelijk en op meetbare wijze verminderd is ten
opzichte van de straf die hij had kunnen opleggen indien de redelijke termijn niet
overschreden was, hij kan zelfs hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring,
hetzij een straf die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf uitspreken1. (Art. 21ter,
Voorafgaande Titel.Sv.)
4º, 5° en 6° De rechter die wegens het overschrijden van de redelijke termijn een straf
uitspreekt die daadwerkelijk en op een meetbare wijze verminderd is ten opzichte van de
straf die hij had kunnen opleggen indien de redelijke termijn niet overschreden was, is
niet verplicht daarenboven te motiveren waarom hij in het bepaalde geval geen
veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreekt2. (Artt. 149, G.W.en 21ter
Voorafgaande Titel Sv.)
(G. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0675.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt 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
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat indien de redelijke termijn voor de berechting is over1 Cass., 17 okt. 2001, AR P.01.0807.F, nr 550.
2 Ibid.
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schreden, de rechter in de regel een straf moet uitspreken die daadwerkelijk en
op een meetbare wijze verminderd is ten opzichte van de straf die hij had kunnen
opleggen indien de redelijke termijn niet overschreden was; dat artikel 21ter
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering de rechter zelfs toelaat, indien
de redelijke termijn is overschreden, hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring hetzij een straf die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf,
uit te spreken;
Dat artikel 149 Grondwet de rechter die wegens het overschrijden van de redelijke termijn een straf uitspreekt die daadwerkelijk en op een meetbare wijze
verminderd is ten opzichte van de straf die hij had kunnen opleggen indien de
redelijke termijn niet overschreden was, niet verplicht daarenboven te motiveren
waarom hij in het bepaalde geval geen veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreekt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat de omstandigheid dat de
thans beoordeelde feiten dateren van ruim tien jaar geleden te dezen van aard is
de omvang van de op te leggen hoofdgevangenisstraf te milderen en tevens aan
(eiser), die terzake nog in de voorwaarden verkeert, het voordeel van het uitstel
van tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf toe te staan voor een periode
van drie jaar"; dat de appèlrechters aldus op een daadwerkelijke en meetbare
wijze de uitgesproken straf verminderen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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.
4 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P. Verachtert. Hasselt.

Nr. 478
2° KAMER - 4 oktober 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BESCHIKKEND GEDEELTE - BEGRIP
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN – VORDERING TOT UITLEGGING OF
VERBETERING - ARREST - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VERWIJZING
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3º VERWIJZING NA CASSATIE — ALGEMEEN – VORDERING TOT UITLEGGING OF
VERBETERING - ARREST - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - GEVOLG
1º Elke beslissing van de rechter over een geschil is een beschikking, ongeacht de plaats
ervan in het vonnis of arrest1.
2º en 3° Wanneer het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep vernietigt waarbij
de appèlrechters uitspraak deden over een vordering tot uitlegging of verbetering,
verwijst het de zaak naar een ander hof van beroep2. (Artt. 2, 793, 794, 795 en 1110,
Ger.W.)
(C. e.a. T. F.)

ARREST

(A.R. P.05.0828.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 10 mei 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 793 Gerechtelijk Wetboek de rechter die
een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, die beslissing kan
uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te
beperken of te wijzigen;
Overwegende dat elke beslissing van de rechter over een geschil een beschikking is, ongeacht de plaats ervan in het vonnis of arrest;
Overwegende dat het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 20 januari
1997, in zijn redenen oordeelt dat "enkel morele schade kan worden toegekend
ex aequo et bono bepaald op 50.000 frank" en, met bevestiging van het beroepen
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 8 november 1995, in het
dictum verweerster veroordeelt tot betaling van 1 frank als vergoeding voor de
morele schade;
Dat hieruit volgt dat verweerster veroordeeld is zowel 50.000 frank als 1 frank
te betalen;
Dat dergelijke beslissing dubbelzinnig is;
Overwegende dat ingevolge die dubbelzinnigheid het niet vaststaat dat de
beslissing waarvan de uitlegging of de verbetering wordt gevraagd, verweerster
1 Cass., 20 maart 1991, A.C. 1990-1991, AR 8716, nr 387.
2 Zie Cass., 5 maart 1990, A.C. 1989-1990, AR 8725, nr 404.
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nu veroordeelt tot 50.000 frank dan wel tot 1 frank;
Overwegende dat de appèlrechters ervan uitgaan dat enkel de veroordeling die
in het dictum van het uit te leggen of te verbeteren arrest staat, in acht kan
worden genomen;
Dat zij aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden;
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;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
Veroordeelt verweerster in de kosten.
4 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. G. Soete, Brugge.

Nr. 479
2° KAMER - 4 oktober 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - RAADKAMER BESCHIKKING - HOGER BEROEP - TERMIJN - BEREKENING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - TERMIJN
- BEREKENING
1º en 2° De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet
de dag waarop de beschikking gewezen is1. (Artt. 2 en 52, Ger.W en 135, § 3, Sv.).
(T. T. BLUE STRIM MARITIME sa, vennootschap naar vreemd recht.)

ARREST

(A.R. P.05.0929.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 Cass., 9 april 2003, AR P.03.0330.F, nr 237.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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. Voorafgaande rechtspleging
De eiser werd bij beschikking van 29 september 2004 van de raadkamer bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, na aanneming van verzachtende
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank verwezen wegens valsheid in
geschrifte en gebruik van valse stukken.
Eiser stelde op 14 oktober 2004 tegen deze beschikking hoger beroep in.
Het arrest verklaart dit hoger beroep wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk.
Het oordeelt dat artikel 135, § 3, Wetboek van Strafvordering duidelijk bepaalt
dat de termijn van hoger beroep ingaat op de dag waarop de beschikking is
gewezen.
V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 3, Wetboek van Strafvordering, de
termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer ingaat op de
dag waarop de beschikking is gewezen;
Dat het artikel zich hiermede ertoe beperkt de akte te bepalen vanaf wanneer
de door die akte opgelegde termijn ingaat;
Overwegende dat artikel 135, § 3, Wetboek van Strafvordering, de berekeningswijze van die termijn niet bepaalt, zodat deze met toepassing van artikel 2
Gerechtelijk Wetboek moet worden bepaald overeenkomstig artikel 52 van
datzelfde wetboek;
Dat krachtens dit artikel 52 die termijn wordt gerekend vanaf de dag na die
van de akte die hem doet ingaan;
Dat, bijgevolg, de voormelde appèltermijn niet de dag omvat waarop de
beschikking wordt gewezen, ook al doet deze hem ingaan;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van in beschuldigingstelling, anders samengesteld.
4 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. L. Arnou. Brugge.

Nr. 480
2° KAMER - 4 oktober 2005

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING —
BURGERLIJKE PARTIJ – BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEEL - CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij de beklaagde bij
verstek en de vrijwillig tussenkomende partij, verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde, op tegenspraak wordt veroordeeld, is niet
ontvankelijk zowel ten aanzien van de ene als ten aanzien van de andere partij, indien
het is ingesteld voor het verstrijken van de gewone termijn van verzet van de beklaagde1.
(Art. 413, derde lid, Sv.)
(E. T. T. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0937.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 mei 2005 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift een middel voor.
IV. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het bestreden vonnis bij verstek is gewezen ten aanzien van
verweerder en op tegenspraak ten aanzien van verweerster, verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
bestreden vonnis aan verweerder is betekend;
Overwegende dat het cassatieberoep tegen die beslissing is ingesteld op 2 juni
2005, dus vóór het verstrijken van verweerders gewone verzettermijn;
Dat het cassatieberoep, in zoverre het daartegen gericht is, voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het vonnis verweerster alleen veroordeelt om de schade van
eiseres te vergoeden, in zoverre verweerder deze heeft veroorzaakt;
1 Cass., 27 april 1982, A.C. 1981-1982, nr 495; Cass., 16 nov. 1982, A.C. 1982-1983, nr 165.
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Dat als verweerder door een later vonnis, dat zou worden gewezen op een
verzet dat nog kan worden gedaan op de datum van het cassatieberoep van eiser,
geheel of gedeeltelijk zou zijn ontslagen van de veroordeling, verweerster in
dezelfde mate van de veroordeling zou worden ontslagen;
Overwegende dat het vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering die is ingesteld tegen verweerster, wier lot onlosmakelijk
verbonden is met dat van eiseres, geen eindbeslissing is;
Dat het cassatieberoep bijgevolg, in zoverre het gericht is tegen verweerster,
eveneens voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
4 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. A. De Roeck, Gent en Houtekier. .

Nr. 481
2° KAMER - 5 oktober 2005

1º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEDADER EN MEDEPLICHTIGE - VOORAFGAAND OVERLEG
2º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEDADER EN MEDEPLICHTIGE - DADEN VAN DEELNEMING
- POSITIEVE DAAD
3º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEDADER EN MEDEPLICHTIGE - DADEN VAN DEELNEMING
- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
4º MISDRIJF — DEELNEMING - DADER EN MEDEDADER - ONDERSCHEID
1º Strafbare deelneming vereist niet dat voorafgaand overleg tussen de deelnemers wordt
bewezen1. (Art. 66, Sw.)
2º Alleen een positieve daad, die aan het misdrijf voorafgaat of ermee samengaat, kan
deelneming aan een misdaad of wanbedrijf zijn in de zin van art. 66 Sw.
3º In de daden van deelneming die vereist zijn opdat er deelneming aan een misdaad of
wanbedrijf zou zijn, in de zin van art. 66 Sw., moeten niet alle bestanddelen van het
misdrijf aanwezig zijn2.
4º De wet maakt geen onderscheid tussen de dader en de mededader van een misdrijf; die
woorden moeten worden beschouwd alsof ze dezelfde betekenis hebben3. (Art. 66, Sw.)
(T. T. Y.)

1 F. TULKENS EN M. VANDEKERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 394.
2 Cass., 9 dec. 1986, AR 758, nr 217.
3 Cass., 15 okt. 1986, AR 5275, nr 90.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0444.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke
beoordeling van de gegevens van de zaak door de bodemrechters, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat twee beklaagden
slechts wegens een zelfde misdrijf kunnen worden schuldig verklaard voor zover
voorafgaand overleg bewezen is, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, krachtens artikel 66 van het Strafwetboek,
deelneming aan een misdaad of wanbedrijf wordt gestraft, inzonderheid,
wanneer de verdachte die heeft uitgevoerd, aan de uitvoering rechtstreeks heeft
meegewerkt of, door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp heeft verleend
dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden
gepleegd;
Dat de bedoelde deelneming alleen een positieve daad, die aan het misdrijf
voorafgaat of ermee samengaat, kan zijn; dat evenwel in de daden van deelneming niet alle bestanddelen van het misdrijf moeten aanwezig zijn;
Dat de wet geen onderscheid maakt tussen de dader en de mededader van een
misdrijf; dat die woorden moeten worden beschouwd alsof ze dezelfde betekenis
hebben;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat uit de gegevens van het strafdossier
blijkt dat de slag [die eiser verweerder] heeft toegebracht opzettelijk was; dat het
immers op verzoek van de genaamde F. is [...] dat [eiser] zich naar café Le
Relais begaf om er [verweerder] een lesje te leren [...]; dat het evengoed zeker is
dat, enerzijds, zonder de slag die [eiser verweerder] toebracht, waardoor [deze
laatste] gedurende verschillende minuten buiten bewustzijn was, en, anderzijds,
de onverschilligheid waarvan [voormelde eiser] blijk gaf voor het lot van zijn
slachtoffer dat bewusteloos op de grond lag, D. B. nooit de kans zou hebben
gehad om zijn duistere voornemens van jaloerse man ten uitvoer te leggen; dat
[eiser] bijgevolg op irrelevante wijze aanvoert dat door zijn zogenaamde onwe-
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tendheid van de precieze bedoelingen van D. B., de gevolgen die bij artikel 400
van het Strafwetboek zijn bepaald hem niet kunnen worden toegerekend; dat
immers, [...], de voormelde gevolgen uitsluitend voortvloeien uit de verenigde
handelingen van de twee beklaagden, zonder dat het noodzakelijk is dat beiden
daarvan alle en elk van de gevolgen hebben gewild; dat uit al die gegevens blijkt
dat de [eerste rechter] terecht de telastlegging 1, zoals die in de dagvaarding
omschreven staat, ten laste van elk der verweerders bewezen verklaart, waarbij
ieder van hen als mededader van de agressie in haar geheel die [verweerder]
heeft ondergaan, moet worden beschouwd";
Dat de appelrechters aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden om eiser schuldig te verklaren aan, als dader of mededader, met voorbedachten rade, opzettelijk slagen of verwondingen aan
verweerder te hebben toegebracht, die een gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke arbeid in de zin van artikel 400 van het Strafwetboek, tot gevolg hebben gehad;
Dat het middel in zoverre 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;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen die op de
burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doen over
1. het aansprakelijkheidsbeginsel :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2. de omvang van de schade :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, het beroepen vonnis bevestigt dat eiser
tot het betalen van een provisionele schadevergoeding aan verweerder veroordeelt, een deskundigenonderzoek beveelt en zijn uitspraak over de overige
punten van de vordering aanhoudt, anderzijds, de zaak naar de eerste rechter
verwijst;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en niet valt onder de gevallen die
in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. N. Divry, Charleroi en G. Sorreaux, Brussel..
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Nr. 482
2° KAMER - 5 oktober 2005

1º MEINEED - BEGRIP - EED VAN DE GERECHTELIJK DESKUNDIGE
2º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - EED - MEINEED - TOEPASBAARHEID
1º en 2° De valse eed in de zin van art. 226, eerste lid, Sw., is de vrijwillige verdraaiing van
de waarheid in een verklaring voor het gerecht door de ene of de andere partij in hun
eigen zaak nadat zij de beslissende of aanvullende eed hebben afgelegd; die bepaling
slaat niet op de eed afgelegd door een gerechtelijk deskundige die door een rechter is
aangewezen in een zaak die derden aanbelangt1.
(D. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0609.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser kritiek oefent op de redenen van het arrest die, voor de
telastlegging meineed, betrekking hebben op het ontbreken bij verweerder van
het moreel bestanddeel van het misdrijf;
Overwegende dat de valse eed in de zin van artikel 226, eerste lid, van het
Strafwetboek, de vrijwillige verdraaiing van de waarheid is in een verklaring
voor het gerecht door de ene of de andere partij in hun eigen zaak nadat zij de
beslissende of aanvullende eed hebben afgelegd;
Overwegende dat die bepaling niet slaat op de eed, afgelegd door een gerechtelijk deskundige die door een rechter is aangewezen in een zaak die derden
aanbelangt;
Overwegende dat het middel, dat ervan uitgaat dat de feiten die het verweerder
verwijt, in de zin van die bepaling, als meineed kunnen gekwalificeerd worden,
faalt naar recht;
(...)
1 J.-M. PIRET, "Faux témoignage et faux serment", Les Novelles, Droit pénal, Dl. II, Larcier, 1967, p.
625 e.v.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de valsheidsvordering en het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal.

Nr. 483
2° KAMER - 5 oktober 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN OMKLEDE
BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING
3º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING
- SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING
1º, 2° en 3° Art. 90quater, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op
straffe van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden
waarom de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn1.
(FEDERAAL PROCUREUR T. U.L.A..)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1056.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2005, onder het
nummer 701, gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die met toepassing van artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering is gewezen :
1 Zie Cass., 26 juni 1996, AR P.96.0842.F, nr 263.
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Overwegende dat het arrest de beschikking van de onderzoeksrechter bevestigt
die het verzoek van verweerder tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen heeft afgewezen;
Overwegende 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 gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is gewezen :
Over de beide eerste middelen samen :
Overwegende dat krachtens artikel 90ter, §1, van het Wetboek van Strafvordering, de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen privé-communicatie, tijdens
de overbrenging ervan, kan doen opnemen, indien de overige middelen van
onderzoek niet volstaan om de waarheid aan de dag te brengen;
Overwegende dat artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, van voormeld wetboek
hem verplicht, op straffe van nietigheid, om in de beschikking de redenen te
vermelden waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te
brengen;
Overwegende dat de beschikkingen die door het bestreden arrest zijn vernietigd aantonen dat verweerder op het grondgebied van het Koninkrijk werd aangehouden terwijl hij in een in Frankrijk gestolen voertuig reed met valse Belgische
nummerplaten; dat zij preciseren dat betrokkene, die valse identiteitspapieren op
zich had, het voorwerp uitmaakte van een internationale signalering voor een
bevel tot aanhouding dat tegen hem wegens terrorisme is uitgevaardigd;
Dat, voor het overige, die beschikkingen vermelden dat verweerder voor de
raadkamer moet verschijnen en "dat het te dezen onontbeerlijk lijkt om de rol, de
contacten en de activiteiten (van de inverdenkinggestelde) op het Belgisch
grondgebied na te gaan en daartoe de gesprekken op te nemen die hij vanuit zijn
cel vóór en na de voormelde verschijning zou kunnen hebben";
Overwegende dat ofschoon die overwegingen neerkomen op de vermelding
die bij artikel 90quater, §1, tweede lid, 1°, van het Wetboek van Strafvordering is
bepaald, van de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de
maatregel wettigen ten aanzien van het proportionaliteitsbeginsel, men daarentegen nergens de verklaring vindt, dat de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn, die nochtans bij artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°,
op straffe van nietigheid is vereist;
Overwegende dat de appelrechters bijgevolg, door de beschikkingen van de
onderzoeksrechter van 2, 9 en 20 april 2004 nietig te verklaren op grond dat zij
niet aantonen waarom het opnemen van de gesprekken werd verkozen boven
andere onderzoeksmethodes, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser de appelrechters verwijt dat zij beschikkingen die zij
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bij arresten van 13 mei 2004 regelmatig hadden verklaard, hebben nietigverklaard;
Overwegende dat de arresten 641, 642 en 643 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen van 13 mei 2004, vermeldden
"dat uit de omstandigheid alleen dat het federaal parket aan de onderhavige
rechtspleging een gedeelte van een dossier voegt betreffende feiten (die
verweerder) in België worden verweten, geen onwettigheid of onregelmatigheid
kan worden afgeleid; dat uit de gegevens waarop het hof (van beroep) vermag
acht te slaan blijkt dat die telefoontap gebeurde ter uitvoering van de beschikkingen van 2, 9 en 20 april 2004 van de Heer onderzoeksrechter P. Pilette, op
grond van de artikelen 90ter en 90decies van het Wetboek van Strafvordering,
tegen de twee voormelde mannen, die voor gebruik van valse stukken en terroristische activiteiten worden vervolgd; dat betrokkene, in het kader van de voormelde telefoontap, altijd meester is gebleven over zijn telefoongesprekken met
anderen; dat hij o.a. niet werd gedwongen om tegen zichzelf te getuigen noch
bekentenissen af te leggen; dat de transcripties die het hof (van beroep) zijn
voorgelegd geen melding maken van gesprekken die door het beroepsgeheim
zijn gedekt; (...) dat uit al die overwegingen volgt dat, enerzijds, het recht van
verdediging en het recht op stilzwijgen, en anderzijds, het rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering, niet zijn miskend; dat er bijgevolg geen
grond is om die nieuwe stukken terzijde te laten";
Overwegende dat uit die overwegingen niet blijkt dat de voormelde arresten
van 13 mei 2004 de wettigheid van de beschikkingen van de onderzoeksrechter
zouden hebben beoordeeld met betrekking tot de vermeldingen die op straffe van
nietigheid krachtens artikel 90quater, § 1, van het Wetboek van Strafvordering,
erin moeten voorkomen;
Dat, aangezien deze arresten niet met toepassing van artikel 235bis van dat
wetboek werden uitgesproken en bovendien niet werden uitgesproken in de zaak
die het voorwerp van de bestreden beslissing uitmaakt, deze de kamer van inbeschuldigingstelling niet de controlebevoegdheid ontnemen over het voorbereidend onderzoek dat door het hoger beroep van verweerder voor haar was aangebracht;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoepen;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
5 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-

Nr. 483 - 5.10.05

HOF VAN CASSATIE

1819

raal – Advocaat: mr. M. Nève, Brussel.

Nr. 484
2° KAMER - 5 oktober 2005

1º UITLEVERING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ADVIES AAN DE REGERING CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITLEVERING ADVIES AAN DE REGERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - UITLEVERING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ADVIES AAN DE REGERING
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING OVER HET GESCHIL - PLAATS EN VORM
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITLEVERING UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BESLISSING OP HET HOGER BEROEP - PLAATS EN VORM
6º UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING OP HET HOGER BEROEP - PLAATS EN VORM
7º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING OVER HET HOGER BEROEP - PLAATS EN VORM
1º, 2° en 3° Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de Regering geeft
inzake uitlevering is geen beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is1.
4º, 5°, 6° en 7° Geen enkele wetsbepaling schrijft plaats noch vorm voor van het gedeelte
van het vonnis met de beslissing van de rechter over het geschil; het dictum staat, tussen
de vermeldingen van het vonnis, in dezelfde orde als de redenen waarop het is gegrond.
(B. e.a..)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Het eerste cassatieberoep dat op 7 september 2005 door een verklaring op de griffie is
ingesteld, is gericht tegen een arrest dat op 26 augustus 2005 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
Het tweede cassatieberoep dat op 7 september 2005 door een verklaring op de griffie is
ingesteld, is gericht tegen een arrest dat op 6 september 2005 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
Het derde cassatieberoep dat op 7 september 2005 door een verklaring in de gevangenis
is ingesteld, is tegen datzelfde arrest gericht dat op 6 september 2005 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
1 Zie concl. O.M.
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A. Voorafgaande rechtspleging
Op 18 juli 2005 heeft de Duitse rechterlijke overheid te Frankfurt tegen eiser een bevel
tot aanhouding wegens inbreuken op de drugswetgeving uitgevaardigd.
Op 21 juli 2005 heeft de Duitse overheid voor die feiten tegen eiser een Europees
aanhoudingsbevel uitgevaardigd.
De onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik die wordt gevorderd
om op grond van het Europees bevel tot aanhouding de voorlopige hechtenis van eiser te
handhaven, heeft een voorlopig bevel tot aanhouding uitgevaardigd op grond van artikel 5
van de Uitleveringswet van 15 maart 1874.
De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, die zich diende uit te
spreken over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft zich bij
beschikking van 10 augustus 2005 onbevoegd verklaard om over de tenuitvoerlegging van
voormeld bevel uitspraak te doen.
Op 16 augustus 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
het bevel tot aanhouding dat op 18 juli 2005 door de Duitse gerechtelijke overheid te
Frankfurt tegen eiser werd uitgevaardigd, uitvoerbaar verklaard.
Het bevel tot aanhouding van 18 juli 2005 en de beschikking tot uitvoerbaarverklaring
van 16 augustus 2005 werden op 17 augustus 2005 aan eiser betekend.
Eiser heeft op 19 augustus 2005 hoger beroep ingesteld tegen de beschikking tot
uitvoerbaarverklaring.
Bij arrest van 26 augustus 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik het advies gegeven dat de uitlevering van eiser aan de Duitse
Regering mocht worden toegestaan.
Bij arrest van 6 september 2005, heeft diezelfde kamer van inbeschuldigingstelling
enerzijds vastgesteld, "dat het arrest van de anders samengestelde kamer van
inbeschuldigingstelling van 26 augustus 2005, de vordering van de procureur-generaal
van 22 augustus 2005 heeft toegewezen door het hoger beroep van (eiser) ontvankelijk
doch ongegrond te verklaren en door aldus impliciet doch op vaststaande wijze de
beroepen beschikking te bevestigen" en heeft anderzijds het advies gegeven "dat het
verzoek en de rechtspleging van uitlevering regelmatig zijn en dat de uitlevering (van
eiser) aan de Duitse Regering mag worden toegestaan".
B. Onderzoek van het cassatieberoep tegen het arrest van 26 augustus 2005.
In zijn enig middel verwijt eiser de bestreden beslissing dat zij uitspraak doet over een
punt dat niet bij het rechtscollege aanhangig is en zonder haar rechtsmacht ten volle uit te
oefenen en dat zij de procedure voor het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling
inzake uitlevering, niet heeft geëerbiedigd.
1. Alvorens het cassatieberoep te onderzoeken, moet men de rechtspleging nader
bekijken die van toepassing is op het verzoek tot uitlevering van eiser dat door de Duitse
overheid tegelijkertijd op grond van een bevel tot aanhouding en een Europees
aanhoudingsbevel is ingediend.
Naar luid van artikel 44, § 1, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, is deze wet van toepassing op de aanhouding en overlevering
van een gezochte persoon op grond van een Europees aanhoudingsbevel tussen België en
de andere lidstaten van de Europese Unie vanaf 1 januari 2004.
Paragraaf 3 van die bepaling preciseert evenwel dat in het kader van de betrekkingen
met de lid-Staten die het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de
lid-Staten niet hebben omgezet, de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen of de
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bestaande instrumenten op het stuk van uitlevering van toepassing blijven2.
Bij arrest van 18 juli 2005 heeft het Grondwettelijk Hof van de Bondsrepubliek
Duitsland de Duitse nationale wetgeving waarbij de bepalingen van het kaderbesluit van
de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lid-Staten werden
omgezet, nietigverklaard.
België moet dus vanaf 18 juli 2005, in zijn betrekkingen met de Bondsrepubliek
Duitsland, opnieuw het vroegere stelsel van uitlevering toepassen, tot dat land een nieuwe
wetgeving aanneemt waarbij de bepalingen van het kaderbesluit van 13 juni 2002 in de
nationale wetgeving worden omgezet.
Bijgevolg zijn de Uitleveringswet van 15 maart 1874 en het Europees
Uitleveringsverdrag voor België opnieuw van toepassing in zijn betrekkingen met de
Bondsrepubliek Duitsland, waarvan moet worden aangenomen dat zij het kaderbesluit
niet heeft omgezet (zie Cass., 8 december 2004, J.T., 2005, p. 133).
2. Ongeacht de rechtspleging inzake voorlopige aanhouding van de gezochte persoon in
geval van spoed, bepaalt de Uitleveringswet van 15 maart 1874, enerzijds, een procedure
van uitvoerbaarverklaring van een buitenlands bevel tot aanhouding (artikel 3, tweede lid)
en, anderzijds, een adviesprocedure van de kamer van inbeschuldigingstelling (artikel 3,
vierde lid).
Het is aldus de taak van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats
waar de vreemdeling in België verblijft of kan worden gevonden om het vreemde bevel
tot aanhouding uitvoerbaar te verklaren. In het kader van deze rechtspleging die niet op
tegenspraak wordt gevoerd, gaat de raadkamer alleen na of de wettelijke en
verdragsrechtelijke vereisten zijn vervuld3.
Tegen de beschikking van uitvoerbaarverklaring van de raadkamer kan geen verzet
worden aangetekend4, doch aangezien het niet om een beslissing in laatste aanleg gaat,
kan zij met een hoger beroep worden bestreden5. Dat rechtsmiddel wordt door artikel 135
van het Wetboek van Strafvordering en niet door de bepalingen van de Wet betreffende de
voorlopige hechtenis geregeld6.
De rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling wordt door de artikelen
217 e.v. van het Wetboek van Strafvordering geregeld. De vreemdeling en zijn advocaat
worden opgeroepen en op de terechtzitting gehoord, nadat het dossier gedurende tien
dagen daarvóór ter inzage lag7.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger beroep
tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid
uitgevaardigd bevel tot aanhouding, dient zij te onderzoeken of dit bevel, op het ogenblik
van de beslissing in hoger beroep, aan de door de wet gestelde vereisten voldoet en of de
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld8. Tegen het arrest van de kamer van
2 Cass., 26 mei 2004, AR P.04.0772.F, Rev.dr.pén.crim. 2004, 1249.
3 Cass., 13 juni 2000, AR P.00.0788.N, nr. 363.
4 Cass., 7 juli 1930, Pas., I, p. 371; Cass., 9 jan. 1980, A.C. 1979-1980, nr. 278.
5 Cass., 12 maart 1855, Pas., I, p. 113; Cass., 16 mei 1949, Pas., I, p. 371; Cass., 21 mei 1985, A.C.
1984-1985, nr. 569; Brussel (k.i.), 30 jan. 1992, Rev.dr.pén.crim., 1992, p. 695; G. DEMANET, "Du rôle
de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la
Belgique", Rev.dr.pén.crim. 1988, p. 275.
6 Cass., 19 feb. 1986, A.C. 1985-1986, nr. 396; Brussel (k.i.), 16 juli 1993, Rev.dr.pén.crim., 1995, p.
186, noot M.-A. BEERNAERT.
7 M. DE SWAEF, "Uitlevering: uitvoerbaarverklaring van het buitenlands bevel tot aanhouding",
Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, v° "Uitlevering", p. 7.
8 Cass., 18 feb. 2003, R.W., 2004-2005, p. 301.
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inbeschuldigingstelling is cassatieberoep mogelijk9.
Zodra de vreemdeling ter uitvoering van een uitvoerbaar verklaard buitenlands bevel
tot aanhouding werd opgesloten, wint de regering het advies in van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in het rechtsgebied waarvan de
vreemdeling werd aangehouden (artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet van 15 maart 1874).
In dat kader, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de opdracht na te gaan of de
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld. Het advies heeft dus hetzelfde doel als de controle
door de raadkamer in het kader van de procedure van uitvoerbaarverklaring van het
buitenlands bevel tot aanhouding.
Het advies wordt na afloop van een debat op tegenspraak gegeven, tijdens hetwelk de
vreemdeling, diens raadsman en het openbaar ministerie worden gehoord. De
terechtzitting is openbaar, tenzij de vreemdeling verzoekt dat ze met gesloten deuren
wordt gehouden. De kamer van inbeschuldigingstelling kan ook ambtshalve bevelen dat
de terechtzitting met gesloten deuren wordt gehouden10.
Het advies is met redenen omkleed en wordt niet in openbare terechtzitting
uitgesproken, aangezien het voor de regering is bestemd. In de regel wordt het advies
zelfs voor de vreemdeling geheim gehouden zolang de onaantastbare beslissing van de
regering niet is gevallen. Aldus heeft men de beslissingsvrijheid van de uitvoerende macht
willen vrijwaren11.
Het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van de
uitleveringsprocedure, is geen beslissing over een geschil en heeft louter advieswaarde12.
Bijgevolg staat het niet open voor cassatieberoep13.
3. Te dezen, dienden de appelrechters uitspraak te doen over het hoger beroep van eiser
tegen de beschikking van de raadkamer van 16 augustus 2005 waarbij het bevel tot
aanhouding dat op 18 juli 2005 door de Duitse rechterlijke overheid te Frankfurt werd
verleend, uitvoerbaar werd verklaard.
De kamer van inbeschuldigingstelling waarvoor dit hoger beroep aanhangig werd
gemaakt, doet uitspraak met het advies dat de uitlevering van eiser aan de Duitse
Regering mag worden toegestaan, ofschoon geen dergelijk verzoek om advies bij haar
was aanhangig gemaakt.
Aangezien de regels van de procedure van uitvoerbaarverklaring en die van de
adviesprocedure verschillen, met name wat betreft de openbaarheid van de terechtzitting,
waren de appelrechters, volgens mij, niet bevoegd om in het kader van het hoger beroep
tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring, het advies te verlenen dat in artikel 3,
vierde lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874 wordt bedoeld.
Zij hebben aldus het devolutief karakter van het rechtsmiddel dat bij hen was aanhangig
gemaakt miskend, doch ik meen dat het Hof dit niet kan bestraffen. Zoals hoger vermeld,
is het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig het voormelde
artikel 3, vierde lid, immers geen rechterlijke beslissing waartegen cassatieberoep
openstaat.
9 Cass., 16 jan. 1991, AR 8739, nr. 253; R. DECLERCQ, Beginselen van strafvordering, Mechelen,
Kluwer, 2003, p. 1392.
10 P.-E. TROUSSE en J. VAN HALEWIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, Brussel,
Larcier, 1970,p. 125.
11 Cass., 29 mei 1884, Pas., I, p. 217; P.-E. TROUSSE en J. VAN HALEWIJN, Uitlevering en internationale
rechtshulp in strafzaken, Brussel, Larcier, 1970,p. 125; R. DECLERCQ, Strafvordering, II, 8ste uitg.,
Leuven, K.U.Leuven, Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 1987, p. 332.
12 Cass., 20 feb. 1899, Pas., I, p. 125.
13 Cass., 23 april 1974, Pas., I, p. 860; Cass., 8 maart 1983, A.C. 1982-1983, nr. 377; Cass., 13 juli
1998, AR P.98.0895.N, nr. 357.
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Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk in zoverre het is gericht tegen het
verlenen van een gunstig advies voor de uitlevering van eiser en het Hof zou geen acht
mogen slaan op het middel in zoverre dat betrekking heeft op voormelde adviesprocedure.
4. In zoverre het cassatieberoep tegen het verzuim van het arrest om uitspraak te doen is
gericht, dat volgens eiser aan het arrest kleeft, dient eraan herinnerd te worden dat het
hoger beroep van eiser tegen de beschikking van de raadkamer van 16 augustus 2005
waarbij het bevel tot aanhouding van 18 juli 2005 van de Duitse rechterlijke overheid
uitvoerbaar was verklaard, bij de appelrechters was aanhangig gemaakt.
Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de appelrechters de appelprocedure
tegen de beschikking van uitvoerbaarverklaring ambtshalve hebben doen omslaan in een
adviesprocedure inzake uitlevering, zonder over dat hoger beroep uitspraak te doen.
Niet alleen is het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing hierover duidelijk
maar men stelt vast dat de appelrechters, behoudens de verwijzing naar de vordering van
het openbaar ministerie waarvan zij niet verklaren dat zij de redengeving ervan
overnemen, nergens het hoger beroep van eiser bedoelen, en evenmin naar de beroepen
beslissing of de tenuitvoerlegging van het buitenlands bevel tot aanhouding verwijzen.
Daarenboven staat in de aanhef van de bestreden beslissing dat eiser niet om
behandeling achter gesloten deuren heeft verzocht, wat in het kader van de rechtspleging
in hoger beroep die noodzakelijkerwijze achter gesloten deuren verloopt zinloos was; het
gaat hier ongetwijfeld om een verwijzing naar de adviesprocedure waar de terechtzitting,
in de regel, openbaar is tenzij de vreemdeling erom verzoekt dat ze met gesloten deuren
zou worden gehouden (artikel 3, vijfde lid, Uitleveringswet van 15 maart 1874).
Men kan weliswaar van mening zijn dat de redenen die het hof van beroep in de
bestreden beslissing in aanmerking neemt eveneens golden in het kader van de
rechtspleging in hoger beroep en dat zij de conclusie van eiser beantwoordden, wat
logisch is wanneer het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van
de procedure van uitvoerbaarverklaring en van de adviesprocedure gelijk is. Dat belet niet
dat de appelrechters door de rechtspleging in hoger beroep te doen verschuiven in de
richting van de adviesprocedure, volgens mij hebben nagelaten om over dat hoger beroep
uitspraak te doen en aldus de devolutieve werking van het hoger beroep hebben miskend.
In zoverre lijkt het middel mij gegrond.
C. Onderzoek van het eerste cassatieberoep tegen het arrest van 7 september 2005.
Zonder daarbij uitleg te verschaffen geven de appelrechters in hun arrest van 7
september 2005 een nieuw advies inzake de uitlevering van eiser. Om de hoger vermelde
redenen is het cassatieberoep evenwel niet ontvankelijk in zoverre het tegen dit advies is
gericht.
In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling vaststelt dat zij, wat het hoger beroep van eiser betreft, haar
rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, leidt de vernietiging van de eerste beslissing, in
zoverre die nalaat uitspraak te doen over het hoger beroep van eiser, tot de vernietiging
van de tweede beslissing die daaruit noodzakelijk voortvloeit.
D. Onderzoek van het tweede cassatieberoep tegen het arrest van 7 september 2005.
In strafzaken kan een partij in de regel geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen
eenzelfde beslissing, ook al werd dit tweede cassatieberoep ingesteld vooraleer over het
eerste uitspraak is gedaan. Het tweede cassatieberoep van eiser tegen het arrest van 7
september 2005 is bijgevolg niet ontvankelijk.
Besluit: vernietiging van de bestreden beslissingen behalve in zoverre zij advies geven
inzake de uitlevering van eiser.
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Brussel, 30 september 2005,
De advocaat-generaal,
D. Vandermeersch.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1265.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten, op 26 augustus en 6 september
2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 5 oktober 2005 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan dat gericht is tegen het arrest van 26 augustus 2005
en een middel dat tegen dat van 6 september 2005 is gericht, in memories,
waarvan voor eensluidend verklaarde afschriften aan dit arrest zijn gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 26 augustus 2005 :
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het gunstig advies inzake de
uitlevering van eiser :
Overwegende dat het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de
Regering geeft inzake uitlevering geen beslissing is waartegen cassatieberoep
mogelijk is;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat het Hof bijgevolg geen acht kan slaan op het middel in
zoverre dit beweert dat het de rechtspleging met betrekking tot de aflevering van
het bestreden advies aldaar aanhangig maakt;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het verzuim om uitspraak te
doen waarmee volgens eiser het arrest is aangetast :
Over het middel :
Overwegende dat eiser hoger beroep had ingesteld tegen de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 17 augustus
2005, in zoverre die het internationaal bevel tot aanhouding dat op 18 juli 2005
door de rechtbank van Frankfurt-am-Main tegen hem werd uitgevaardigd,
uitvoerbaar verklaarde;
Overwegende dat eiser op de terechtzitting van 26 augustus 2005 van de
kamer van inbeschuldigingstelling een conclusie heeft neergelegd waarin hij
verzocht om "de beschikking waartegen hij hoger beroep had ingesteld teniet te
doen en te zeggen dat er geen grond is om het bevel tot aanhouding ten uitvoer te
leggen dat op 29 juli 2005 door Mevrouw de onderzoeksrechter Coelst met het
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oog op uitlevering tegen (hem) werd uitgevaardigd", en dit om reden dat "de
onderzoeksmagistraat opgetreden is over iets dat buiten en boven haar rechtsmacht lag";
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de raadslieden
van eiser, per aangetekende brieven van 22 augustus 2005 ervan werden verwittigd dat de zaak op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling
van 26 augustus 2005 werd vastgesteld; dat eiser aldaar niet tot een schending
van zijn recht van verdediging, afgeleid uit het feit dat hem geen inzage van het
dossier werd verleend, heeft geconcludeerd; dat ook niet blijkt dat hij er om een
verdaging heeft verzocht teneinde zijn recht van verdediging beter te kunnen
verzekeren;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 223 van
het Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging aanvoert, niet voor de eerste maal voor het Hof
kan worden aangevoerd, en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende daarenboven dat het middel de kamer van inbeschuldigingstelling verwijt dat zij uitspraak heeft gedaan zonder haar rechtsmacht ten volle uit
te putten, aangezien het arrest in plaats van uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en de grond van het hoger beroep, "het advies geeft dat de uitlevering
(van eiser) aan de Duitse Regering mag worden toegestaan";
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling plaats noch vorm voorschrijft van
het gedeelte van het vonnis met de beslissing van de rechter over het geschil; het
dictum moet alleen die beslissing verwoorden, het doet verder weinig terzake dat
het tussen de vermeldingen van het vonnis staat, in dezelfde orde als de redenen
waarop het gegrond is;
Overwegende dat het arrest, dat het verweer verwerpt betreffende een miskenning door de Belgische onderzoeksrechter van de omvang van de aanhangigmaking, vermeldt dat de uitlevering van eiser, die een vreemde nationaliteit heeft,
door Duitsland wordt gevorderd op grond van een bevel tot aanhouding dat door
een gerechtelijke overheid van dat land is uitgevaardigd wegens feiten van
onwettige handel in verdovende middelen die door de Belgische en de vreemde
wet worden bestraft met opsluiting waarvan de maximumduur één jaar te boven
gaat; dat het arrest hieruit afleidt dat de algemene en bijzondere voorwaarden
van de Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen zijn verenigd, waardoor het
hoger beroep van eiser elke nuttige uitwerking krijgt die hij ervan mocht
verwachten;
Overwegende dat de appelrechters door aldus te beslissen, uitdrukking geven
aan de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling over het hoger
beroep dat bij haar was aanhangig gemaakt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen enkele onwettigheid bevat die eiser schade kan berokkenen;
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 6 september 2005 :
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1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het gunstig advies inzake de
uitlevering van eiser :
Overwegende dat het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de
Regering in zake uitlevering niet het karakter heeft van een beslissing die tot
cassatie kan leiden;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing volgens welke de
kamer van inbeschuldigingstelling, wat het hoger beroep van eiser betreft, haar
rechtsmacht heeft uitgeput :
Over het middel :
Overwegende dat het arrest de wettelijke bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat door eiser wordt aangevoerd niet miskent, door te weigeren opnieuw
uitspraak te doen over diens hoger beroep op grond dat het reeds bij arrest van 26
augustus 2005 over dit rechtsmiddel uitspraak heeft gedaan;
Overwegende immers, dat elke beslissing van de rechter over een geschil een
beschikkend gedeelte is, wat ook de plaats moge zijn van die beslissing in de
tekst van het vonnis of van het arrest of de vorm waarin zij wordt uitgedrukt;
Overwegende dat de appelrechters bijgevolg naar recht beslissen dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, met de vermelding die het arrest aanhaalt, haar
rechtsmacht had uitgeput;
Overwegende dat, voor het overige, de vermelding door de appelrechters van
de datum 21 juli 2005 wat het bevel tot aanhouding betreft dat door de Rechtbank te Frankfurt-am-Main de 18de is uitgevaardigd, alsook de vermelding van
de datum 16 augustus 2005 voor de beroepen beschikking, die de 17de is
gewezen, slechts, zoals de rechtspleging duidelijk aantoont, verschrijvingen zijn
die het Hof dient te verbeteren; dat de voormelde vergissingen geen aanleiding
kunnen geven tot vernietiging aangezien zij niet impliceren dat de appelrechters
de devolutieve werking van het hoger beroep dat bij hen is aanhangig gemaakt
zouden hebben miskend;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
C. Over het tweede cassatieberoep tegen het arrest van 6 september 2005 :
Overwegende dat in de regel, in strafzaken, een partij geen tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing kan instellen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
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advocaat-generaal – Advocaat: mr. R.Swennen, Luik.

Nr. 485
2° KAMER - 5 oktober 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID
GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - BEGRIP - VERDACHTE WAARTEGEN EEN BEVEL
TOT MEDEBRENGING WERD UITGEVAARDIGD DAT IS BETEKEND EN TENUITVOERGELEGD

2º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GELATEN OF IN
VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - BEGRIP - VERDACHTE WAARTEGEN EEN BEVEL TOT
MEDEBRENGING WERD UITGEVAARDIGD DAT IS BETEKEND EN TENUITVOERGELEGD

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING TENUITVOERLEGGING - BEGRIP
4º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT MEDEBRENGING - TENUITVOERLEGGING - BEGRIP
1º en 2° Art. 28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is van toepassing wanneer een
verdachte waartegen een bevel tot medebrenging werd uitgevaardigd dat hem is
betekend en dat is tenuitvoergelegd, op bevel van de onderzoeksrechter in vrijheid is
gelaten, ook al werd hij door hem niet verhoord1.
3º en 4° Het bevel tot medebrenging wordt tenuitvoergelegd wanneer de persoon tegen wie
het is gericht, ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, d.w.z. wanneer die in
staat is om hem te ondervragen. (Art. 10, Wet Voorlopige Hechtenis)
(U.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd (vertaling):
Het middel voert de schending aan van de artikelen 16 en 28 van de Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
Naar luid van artikel 28, § 1, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis kan de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak een bevel tot aanhouding
uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte als deze
verzuimt bij enige proceshandeling te verschijnen of indien nieuwe en ernstige
omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken. In dit laatste geval vermeldt het bevel
de nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding wettigen.
Het onderzoek van het cassatieberoep stelt het probleem van de draagwijdte die moet
worden toegekend aan het begrip "in vrijheid gelaten verdachte" zoals in voormeld artikel
28 bedoeld.
Dit begrip bestond reeds in artikel 8 van de Wet van 20 april 1874 betreffende de
voorlopige hechtenis en werd overgenomen in artikel 28 van de Wet van 20 juli 1990.
Toen reeds, werd de onduidelijke omschrijving van dat begrip door sommige auteurs
onderstreept (zie met name B. BRONDERS, noot onder Cass., 2 mei 1989, R.W.,
1990-1991, p. 386 en D. VANDERMEERSCH, "Note sur l'application de l'article 8 de la
loi sur la détention préventive et sur la notion d'inculpation en procédure pénale",
Rev.dr.pén.crim., 1990, pp. 1004-1006).
1 Zie concl. O.M.
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Intussen is de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het
stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek gestemd (de
zogenaamde wet Franchimont). Men had kunnen denken dat deze wet door een definitie
te geven van het begrip inverdenkingstelling, de noodzakelijke verduidelijkingen zou
hebben gebracht. Sta mij evenwel toe daaraan te twijfelen.
Vandaag nog wordt de term "inverdenkinggestelde" vaak in dubbele zin gebruikt om
twee verschillende situaties aan te duiden, met name de inverdenkinggestelde in de enge
zin van het woord en de met de inverdenkinggestelde gelijkgestelde persoon die dezelfde
rechten geniet als deze laatste.
De inverdenkinggestelde in de enge zin van het woord is de persoon tegen wie ernstige
aanwijzingen van schuld bestaan. Het is de onderzoeksrechter die overgaat tot de
inverdenkingstelling en zij vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door
kennisgeving aan de betrokkene (art. 61bis, eerste lid, Sv.).
Naar luid van artikel 61bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, geniet
eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld dezelfde rechten als de
inverdenkinggestelde. Het betreft degene die, als verdachte of vermoedelijke dader, in de
vordering van het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij in diens burgerlijke
partijstelling, met naam wordt vermeld.
Hier rijst de vraag of de persoon die het voorwerp uitmaakte van een bevel tot
medebrenging als inverdenkinggestelde moet worden beschouwd.
Het bevel tot medebrenging is het rechterlijk bevel van de onderzoeksrechter aan de
agenten van de openbare macht om de persoon voor zich te laten verschijnen die hij
aanduidt. Dit bevel heeft tot doel om een persoon, verdachte of getuige, desnoods onder
dwang, voor de onderzoeksrechter te laten brengen met het oog op een ondervraging. Een
dergelijke maatregel tegen een verdachte dient gepaard te gaan met de vaststelling dat er
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan (T. DESCHEPPER, "Het bevel tot
medebrenging", De Voorlopige Hechtenis, B. DEJEMEPPE en D. MERCKX (editors),
Diegem, Kluwer, 2000, p. 117; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la
procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 683).
Hier dient vastgesteld te worden dat het criterium van "ernstige aanwijzingen van
schuld" teneinde te beslissen over de toekenning van de hoedanigheid van
inverdenkinggestelde in de enge zin van het woord, eveneens wordt toegepast in zake
voorlopige hechtenis: de wet van 20 juli 1990 heeft elke vrijheidsberoving van een
inverdenkinggestelde, buiten het geval van op heterdaad ontdekt misdrijf, afhankelijk
gemaakt van de vaststelling van ernstige aanwijzingen van schuld (art. 2, § 1, voor de
aanhouding; art. 3, § 1, voor het bevel tot medebrenging; art. 16, § 5, voor het bevel tot
aanhouding).
De "ernstige aanwijzingen van schuld" zijn evenwel een relatief begrip waarvan de
inhoud afhankelijk is van de daad waarop het betrekking heeft. Ofschoon de wetgever
voor de aanhouding, het bevel tot medebrenging en het bevel tot aanhouding, telkens
dezelfde terminologie heeft gebruikt, spreekt het vanzelf dat de ernstigheidsgraad van de
aanwijzingen van schuld niet in elk van die hypotheses gelijk is: de voorwaarden nemen
toe naarmate de duur van de vrijheidsberoving toeneemt.
Het Hof heeft beslist dat de enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd
noch betekend medebrengingsbevel wordt uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door
het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, op zich, niet noodzakelijk inhoudt dat
tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens artikel
61bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als de
inverdenkinggestelde (Cass., 11 december 2001, A.R. P.01.1535.N, nr. 694).
Er dient evenwel opgemerkt dat ofschoon de persoon tegen wie een bevel tot
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medebrenging is uitgevaardigd, met naam in de vordering van het openbaar ministerie of
in de burgerlijke partijstelling wordt vermeld, hij in iedere stand van het geding dezelfde
rechten geniet als de inverdenkinggestelde (art. 61bis, tweede lid, Sv.).
Wat is het statuut van degene waartegen een betekend en tenuitvoergelegd
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd?
Het antwoord op die vraag ligt niet voor de hand. Indien men de nadruk legt op het
stigmatiserend effect van de inverdenkingstelling, moet men de onderzoeksrechter de
mogelijkheid laten om de betrokkene niet in staat van verdenking te stellen als na verhoor
blijkt dat er geen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan in de zin van artikel 61bis,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Als men daarentegen ervan uitgaat dat de
inverdenkingstelling in de eerste plaats rechten schept, zoals de hervorming Franchimont
het lijkt gewild te hebben, moet men, volgens mij, aan de persoon waaraan een bevel tot
medebrenging met vrijheidsberoving werd betekend en tenuitvoergelegd, de rechten van
de inverdenkinggestelde toekennen.
In dit stadium van de gedachte, kan men zich echter de vraag stellen of het wel gegrond
is om het begrip inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis van het Wetboek van
Strafvordering op de voorlopige hechtenis toe te passen, en, meer bepaald, op artikel 28
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, aangezien deze bepaling
dateert van vóór de wet Franchimont.
In een arrest van 2 mei 1989 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 28 van de Wet van 20
juli 1990 alleen het geval beoogt waarin de onderzoeksrechter een verdachte die hij heeft
ondervraagd in vrijheid heeft gelaten. Het vindt geen toepassing wanneer een persoon
enkel verhoord werd door de politie, zij het op vordering van de onderzoeksrechter, en na
dat verhoor niet ter beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld (Cass., 2 mei
1989, A.R. 3320, A.C. 1988-1989, nr. 499; R.W., 1990-1991, p. 386, noot B.
BRONDERS).
Volgens mij ligt dit anders in de onderhavige zaak aangezien, zoals blijkt uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, een bevel tot medebrenging aan betrokkene was
betekend en tenuitvoergelegd.
De rechtsleer lijkt hier overwegend van oordeel dat wanneer de verdachte van zijn
vrijheid werd beroofd ten gevolge van de tenuitvoerlegging van een bevel tot
medebrenging en hij zonder door de onderzoeksrechter te zijn verhoord, op diens bevel
wordt vrijgelaten, hij alleen nog onder aanhoudingsbevel kan worden geplaatst onder de
voorwaarden bepaald in artikel 28 van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis (T.
DESCHEPPER, "Het bevel tot medebrenging", De Voorlopige Hechtenis, B.
DEJEMEPPE en D. MERCKX (editors), Diegem, Kluwer, 2000, p. 157; H.-D. BOSLY
en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p.
897-898; A. VANDEPLAS, noot Gent (k.i.), 9 november 1984, R.W., 1984-1985, 2074;
contra: B. BRONDERS, noot Cass., 2 mei 1989, R.W., 1990-1991, p. 389).
Wat de rechtspraak betreft, ken ik alleen maar een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling te Gent die in dezelfde zin uitspraak heeft gedaan (Gent (k.i.), 9
november 1984, R.W., 1984-1985, 2074).
Zoals hoger vermeld, is het doel van het bevel tot medebrenging een verdachte of een
getuige voor de onderzoeksrechter te doen verschijnen om door hem te worden verhoord.
Bijgevolg houden de betekening en de tenuitvoerlegging van het bevel tot medebrenging,
in de regel, de terbeschikkingstelling van de betrokkene van de onderzoeksrechter en
diens verhoor door deze laatste in.
De omstandigheid dat de onderzoeksrechter besluit om van de terbeschikkingstelling en
het verhoor van betrokkene, hetgeen de tenuitvoerlegging van het bevel tot medebrenging
inhoudt, af te zien, zou geen weerslag mogen hebben op de toestand van de verdachte die
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in vrijheid is gelaten. Een tegengestelde oplossing zou de onderzoeksrechter in staat
stellen verschillende opeenvolgende vrijheidsberovingen van dezelfde persoon toe te
passen, voor dezelfde feiten zonder nieuw gegeven, hetgeen mij in strijd lijkt met de geest
van de wetgever van 1990 en weinig in overeenstemming met artikel 12 van de
Grondwet. Daarenboven, had de onderzoeksrechter zelf de betrokkene verhoord, dan zou
hij niet meer over die mogelijkheid beschikken, aangezien artikel 16, § 3, hierover erg
duidelijk is: "Het bevel tot aanhouding wordt dadelijk na de eerste ondervraging van de
verdachte door de onderzoeksrechter verleend, tenzij de rechter onderzoeksmaatregelen
treft om een gegeven van de ondervraging te controleren, terwijl de verdachte te zijner
beschikking blijft".
Noteren wij ten slotte dat het Hof oordeelt dat het opduiken van nieuwe aanwijzingen
van schuld, nieuwe en ernstige omstandigheden in de zin van artikel 28 van de Wet van
20 juli 1990 kunnen uitmaken (Cass., 24 juli 1986, A.C., 1985-1986, nr. 690;
Rev.dr.pén.crim., 1986, p. 912).
Bijgevolg ben ik van oordeel dat artikel 28 van toepassing is op de persoon waaraan
een betekend en tenuitvoergelegd bevel tot medebrenging is afgeleverd en die op bevel
van de onderzoeksrechter in vrijheid is gesteld, zelfs indien deze hem niet persoonlijk
heeft verhoord.
Door enerzijds, met overname van de redenen van de vordering van het openbaar
ministerie, te oordelen dat "op 22 april 2005 een bevel tot medebrenging [aan eiser] werd
betekend en dat na afloop van diens verhoor, op bevel van de onderzoeksrechter, de
vrijheidsberoving [van eiser] zonder inverdenkingstelling werd opgeheven zodat de Wet
betreffende de voorlopige hechtenis te dezen niet van toepassing is" en anderzijds, dat "op
het ogenblik dat de onderzoeksrechter het bevel tot aanhouding uitvaardigde, was [eiser]
geen inverdenkinggestelde in de zin [...] van artikel 28 van de Wet betreffende de
voorlopige hechtenis", schendt het bestreden arrest volgens mij voormeld artikel 28.
Het middel lijkt mij gegrond.
Besluit: vernietiging van de beslissing met verwijzing.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1292.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 28, § 1, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak
een bevel tot aanhouding kan uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte als deze verzuimt bij enige proceshandeling te

Nr. 485 - 5.10.05

HOF VAN CASSATIE

1831

verschijnen of indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken; in dit laatste geval vermeldt het bevel de nieuwe en ernstige
omstandigheden die de aanhouding wettigen;
Dat die bepaling van toepassing is wanneer een verdachte, waartegen een
bevel tot medebrenging werd uitgevaardigd dat hem is betekend en dat is tenuitvoergelegd, op bevel van de onderzoeksrechter in vrijheid is gelaten, ook al werd
hij door hem niet verhoord; dat het bevel tot medebrenging wordt tenuitvoergelegd wanneer de persoon tegen wie het is gericht, ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, dat wil zeggen wanneer die in staat is om hem te ondervragen;
Overwegende dat het arrest, door de toepassing van het voormelde artikel 28
af te wijzen, aanneemt dat het bevel tot aanhouding dat tegen eiser op 6
september 2005 met toepassing van artikel 16 van de voormelde wet is uitgevaardigd, regelmatig is;
Dat het die beslissing grondt op de vermelding in de vordering van het openbaar ministerie, waarvan het de redenen overneemt, dat "op 22 april 2005, een
bevel tot medebrenging [aan eiser] werd betekend en dat na afloop van zijn
verhoor [door de politie], op bevel van de onderzoeksrechter, de vrijheidsberoving [waarvan hij het voorwerp uitmaakte] 'zonder inverdenkingstelling' werd
opgeheven";
Dat het oordeelt dat "op het ogenblik waarop de onderzoeksrechter het litigieuze bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd, [eiser] niet de hoedanigheid van
inverdenkinggestelde bezat in de zin [...] van artikel 28 van de wet van 20 juli
1990";
Dat het arrest aldus die wettelijke bepaling 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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
5 oktober 2005 –2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie: van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M.Bouchat, Charleroi.
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1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP DE BEHANDELING VAN EEN ZAAK BINNEN EEN
REDELIJKE TERMIJN - HANDELEN OF STILZITTEN VAN EEN INTERNE OVERHEID
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN TIJDIGE UITVOERING - VEROORDEELDE PARTIJ
3º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - WET MOTIVERING BESTUURSHANDELINGEN BESTUURSHANDELING - BEGRIP
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - TENUITVOERLEGGING VAN DE GERECHTELIJKE
BESLISSING - BETEKENING - WET MOTIVERING BESTUURSHANDELINGEN - BESTUURSHANDELING BEGRIP
1º Het recht op de behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn strekt zich uit tot
het recht op een tijdige uitvoering van een definitieve veroordelende rechterlijke
beslissing, hetgeen impliceert dat dergelijke beslissing niet abnormaal lang zonder
uitwerking mag blijven als gevolg van het handelen of stilzitten van enige interne
overheid1. (Art. 6.1 E.V.R.M)
2º De partij tegen dewelke de veroordeling werd uitgesproken en die kan maar nalaat zelf
de beslissing uit te voeren, vermag zich niet te beroepen op het recht op de behandeling
van een zaak binnen een redelijke termijn. (Art. 6.1 E.V.R.M)
3º De bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 1991, is enkel de handeling die
bewust wordt verricht met het oog op het creëren van de totstandkoming van bepaalde
rechtsgevolgen, met andere woorden handelingen die gericht zijn op de wijziging van een
bestaande rechtstoestand of die integendeel erop gericht zijn een wijziging in die
rechtstoestand te beletten2. (Art. 1, Wet van 29 juli 1991)
4º De betekening van een arrest tot kennisgeving dat het bestuur na het verstrijken van een
bepaalde termijn zal overgaan tot de ambtshalve uitvoering van het arrest, is geen
bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 19913. (Art. 1, Wet 29 juli 1991)
(C. T. STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0146.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie: Hof Mensenrechten, arrest Zappia/Italië van 26 sept. 1996, Recueil 1996-IV, § 16-20; arrest Di
Pede/Italië, 26 sept. 1996, Recueil 1996-IV, § 20-24; arrest Hornsby/Griekenland van 19 maart 1997,
Recueil 1997-II, § 40; arrest Immobiliare Saffi/Italië van 28 juli 1999, Recueil 1999-V, § 63; arrest
Zimmermann en Steiner/Zwitserland van 13 juli 1983, Publ. Cour eur. D.H. Serie A. nr 66, § 24; B.
De Smet en K. Rimanque, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel
6, E.V.R.M., CBR Jaarboek 1999-2000, deel 2, Maklu Uitg., Antwerpen-Apeldoorn, 2000, p. 55, nr
53..
2 Zie Cass., 7 jan. 2005, AR C.03.0186.N, nr 12.; Parl. St. Senaat 1990-91, 215-3 (BZ 1988) 29-31; I.
Opdebeek en A. COOLSAET, “Formele motivering van bestuurshandelingen”, die Keure, Brugge, 1999,
p. 49, nr 58.
3 Zie: I. OPDEBEEK EN A. COOLSAET, o.c., p. 54, nr 65; J. BAERT EN G. DEBERSAQUES, “Ontvankelijkheid,
in Raad van State, Afdeling administratie”, die Keure, Brugge, 1996, p. 18, nr 14.
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Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Feiten
1. Bij vonnis van 12 juni 1978 van de Correctionele Rechtbank te Brugge werd
eiser veroordeeld om in strijd met de bepalingen van de wet op de Stedenbouw
een manege en restaurant te hebben opgericht te Torhout, Ieperse Heirweg en
werd hem onder meer bevolen de plaats in de vorige staat te herstellen binnen
vier maanden;
2. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 21 december 1978 werd het vonnis grotendeels bevestigd en werd de termijn
van herstel in de vorige staat op een jaar gesteld;
3. Bij proces-verbaal van 18 augustus 1998 werd vastgesteld dat het bevolen
herstel in de vorige staat niet is geschied;
4. Op 16 december 1998 werd het arrest van 21 december 1978 betekend met
de verklaring dat de betekening ertoe strekt eiser in kennis te stellen dat het
bestuur na het verstrijken van drie maand zal overgaan tot de ambtshalve uitvoering;
5. Bij dagvaarding van 11 januari 1999 heeft eiser de gemachtigde ambtenaar
van de afdeling ruimtelijke ordening, huisvesting, monumenten en landschappen
voor de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest voor de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge gedagvaard teneinde de betekening van 16
december 1998 nietig en zonder waarde te horen verklaren en te vorderen dat het
recht om over te gaan tot uitvoering van het arrest van 21 december 1978
verbeurd is;
IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 6.1 EVRM).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de door eiser ingestelde vordering die ertoe strekte te horen
zeggen voor recht dat de betekening van 16 december 1998 nietig is en van geen waarde
en te horen zeggen voor recht dat de verweerders het recht verbeurd hebben om vooralsnog over te gaan tot tenuitvoerlegging van het arrest van 21 december 1978 van het
Hof van Beroep te Gent ongegrond en verwerpen het door eiser aangevoerde middel dat
de huidige laattijdige tenuitvoerlegging strijdig is met artikel 6.1 EVRM, zodat de
verweerders het recht op uitvoering hebben verbeurd, op grond van de volgende motieven
:
"2.
Het is geenszins omdat elke handeling, waardoor een geding wordt ingeleid of voortgezet, of waardoor een vonnis of andere uitvoerbare titel ten uitvoer wordt gelegd, een
proceshandeling in de zin van art. 860 Ger. W. uitmaakt en m.n. onder het toepassingsgebied van deze nietigheidsregel valt, dat hierdoor meteen ook zou volgen dat de tenuitvoer-
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legging een tweede fase van een proces zou uitmaken, dat er integraal deel van uitmaakt,
in de zin van art. 6.1 EVRM.
De nietigheidsregeling van art. 860 e.v. Gerechtelijk Wetboek bakent geenszins het
toepassingsveld af van art. 6.1 EVRM.
Het is vaststaand dat de litigieuze herstelmaatregel, hoewel deze een civielrechtelijk
karakter heeft, deel uitmaakt van de strafvordering.
Het staat buiten discussie dat te dezen de 'bepaling van de gegrondheid van de tegen
hen (te deze (eiser)) ingestelde strafvervolging' in de zin van art. 6.1 EVRM gebeurde en
het strafproces in dezelfde zin werd afgesloten bij arrest van 21 december 1978, nu alsdan
definitief over de strafmaat en de bijhorende maatregel werd beslist.
Thans is een afzonderlijke - en ditmaal burgerlijke - procedure aan de orde over het
vaststellen van de voorgehouden burgerlijke rechten naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van voormelde titel.
Beide procedures mogen niet met elkaar worden verward, temeer dat de voorgehouden
burgerlijke rechten, waarvan hier sprake, nimmer ter beoordeling stonden of aan de orde
waren in de strafrechtelijke procedure.
Waar thans de tenuitvoerlegging aan de orde is in het kader van een burgerlijke verzetsprocedure en de vaststelling van de litigieuze voorgehouden burgerlijke rechten pas en
voor het eerst vanaf de betekening van de akte rechtsingang door (eiser) aan de orde is,
kan het verzet tegen de tenuitvoerlegging niet als een louter onderdeel worden beschouwd
van het strafproces.
Het opleggen van de maatregel, die tot doel heeft in het algemeen belang de nadelige
gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken, gebeurde los van elke persoonlijke schade
en ook rechten.
Hoewel het herstel een burgerrechtelijke maatregel betreft, behoorde de vordering tot
de strafvordering 'sensu lato' (vgl. Cass. 26 april 1989, Pas. 1989, 1, 888, conclusie advocaat-generaal Liekendael).
De door (eiser) aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof is hier niet aan de orde,
gelet op niet alleen de onderscheiden aard van de procedures, doch tevens de aan de orde
zijnde rechten : m.n. afgehandelde strafprocedure tot het bepalen van de gegrondheid van
een ingestelde strafvordering enerzijds, en het onderhavig - burgerlijke - verzet tegen de
tenuitvoerlegging van de hoger bekomen titel anderzijds, waarin voor het eerst de schending van voorgehouden burgerlijke rechten werden geformuleerd met de rechtsingang
betekend op 11 januari 1999.
Onderhavig geding heeft geen betrekking meer op de gegrondheid van de strafvordering, die volledig is afgehandeld.
De ingeroepen EHRM-rechtspraak betreffen procedures waar de tenuitvoerlegging
afhankelijk is van een bijkomende tussenkomst (rechterlijk of administratief), hetgeen te
lande niet aan de orde is.
In casu ligt de beslissing tot uitvoering bij de winnende partij als partij, dus niet bij de
overheid als overheid, als aansprakelijke persoon voor het systeem.
De bedoeling van de redelijke termijn beoogt de partij, die een titel verkreeg, deze titel
ook binnen een redelijke termijn te laten realiseren.
(Eiser) draait dit principe totaal om.
Hij wil de redelijke termijn toegepast zien ten gunste van de partij, die definitief
veroordeeld werd.
Op de actio judicati, waarover het hier gaat, is de verjaringstermijn van art. 2262 B.W.
van toepassing.
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Deze termijn werd niet bereikt.
De regels van de bevrijdende verjaring impliceren dat een partij de mogelijkheid heeft,
het recht, dat zij krachtens een overeenkomst of een vonnis (zoals in casu) bezit, niet
onmiddellijk uit te oefenen.
Het louter stilzitten brengt dus geen verlies van rechten mee om de eenvoudige reden
dat die houding objectief gezien niet onverenigbaar is met dat recht" (blz. 13-14 van het
bestreden arrest).
Grieven
Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging eenieder recht heeft op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke
termijn.
In strafzaken begint de termijn te lopen vanaf het ogenblik dat een persoon in verdenking gesteld is. In burgerlijke zaken begint de termijn te lopen vanaf de gedinginleidende
dagvaarding.
De termijn neemt pas een einde op het ogenblik dat de beslissing van de rechter effectief uitgevoerd is.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiser bij arrest van 21 december
1978 van het Hof van Beroep te Gent veroordeeld werd tot het herstellen van de plaats in
de vorige staat. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt nog dat het arrest van 21
december 1978 op datum van het bestreden arrest nog niet was uitgevoerd.
De appèlrechters overwegen dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de strafrechtelijke procedure die werd afgesloten met het arrest van 21 december 1978 waarin
definitief over de strafmaat en de bijbehorende maatregel werd beslist enerzijds en de
burgerlijke procedure die gevoerd wordt naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van
voormelde titel anderzijds. De appèlrechters beslissen dat de redelijke termijn pas begint
te lopen op 11 januari 1999, datum van de dagvaarding die op verzoek van eiser aan
verweerders werd betekend en die ertoe strekte de betekening van het arrest van 21
december 1978 op 16 december 1998 nietig te horen verklaren en te horen zeggen voor
recht dat de verweerders het recht verbeurd hebben om vooralsnog over te gaan tot tenuitvoerlegging van het arrest van 21 december 1978, en beslissen dat de redelijke termijn
niet overschreden is.
Aldus schenden de appèlrechters artikel 6.1 EVRM. Nu het herstel in de vorige staat
reeds was bevolen bij arrest van 21 december 1978 en de huidige procedure de loutere
uitvoering van deze maatregel betreft, konden de appèlrechters niet zonder schending van
voormelde bepaling beslissen dat de redelijke termijn pas op 11 januari 1999, en derhalve
niet bij het instellen van de strafprocedure, begon te lopen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters hun beslissing dat de redelijke termijn niet overschreden is en dat derhalve de verweerders nog tot de uitvoering van het arrest van 21
december 1978 konden overgaan, niet naar recht verantwoorden (schending van artikel
6.1 EVRM).
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1 tot 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- artikel 65, §2, van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, zoals gewijzigd door artikel 21 van de Wet van 22
december 1970;
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- artikel 68, §2, van het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996, vóór de opheffing ervan bij artikel 171 van het Decreet van het Vlaams
Parlement van 18 mei 1999;
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die het recht op rechtszekerheid, het
redelijkheidsbeginsel en de motiveringsverplichting insluiten;
- artikel 1 van het Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart
1952 en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 1, aanvullend protocol
EVRM).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de door eiser ingestelde vordering die ertoe strekte te horen
zeggen voor recht dat de betekening van 16 december 1998 nietig is en van geen waarde
en te horen zeggen voor recht dat de verweerders het recht verbeurd hebben om vooralsnog over te gaan tot tenuitvoerlegging van het arrest van 21 december 1978 van het
Hof van Beroep te Gent ongegrond en verwerpen het door eiser aangevoerde middel dat
de beslissing van eerste verweerder tot tenuitvoerlegging van het arrest van 21 december
1978 niet gemotiveerd was, zodat de verweerders op basis van deze beslissing niet tot
tenuitvoerlegging konden overgaan, op grond van de volgende motieven :
"3.
Een partij verliest een toegekend recht niet door dit recht niet onmiddellijk uit te
oefenen. De vaststelling dat het dossier een tijd in het archief heeft gelegen is dan ook niet
relevant. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van rechtsverwerking.
(Eiser) wist door het tussengekomen en definitief geworden arrest wat hem te doen
stond, waar hij aan toe was.
Hij had terzake rechtszekerheid.
De loutere vaststelling, dat (de eerste verweerder) jaren heeft gewacht om zijn titel ten
uitvoer te brengen, maakt bovenvermelde rechtszekerheid niet ongedaan.
Van verschalking van de verwachting van de burger is hier geen sprake. (Eiser) wist
maar al te goed waar hij aan toe was : wat wederrechtelijk opgericht was afbreken, de
plaats herstellen in de voorgaande staat, de schade aan het algemeen belang doen
ophouden" (blz. 14 van het bestreden arrest).
"5.
(De verweerders) hebben duidelijk de bedoeling om het arrest uit te voeren overeenkomstig de bewoordingen ervan.
Het feit een gerechtelijke beslissing uit te voeren is op zich geen rechtsmisbruik maar
slechts de uitoefening van een doelgebonden bevoegdheid.
De houding van de overheid in het verleden maakt het recht niet ongedaan het arrest uit
te voeren.
Het blijkt ook niet dat (de eerste verweerder) in de wijze van uitvoering rechtsmisbruik
zou plegen.
Aan (eiser) werd immers voldoende tijd gelaten alsnog zelf de nodige maatregelen te
treffen of minstens tijdig de voorgenomen tenuitvoerlegging te betwisten (wat hier
gebeurt).
De overwegingen van het vonnis en het arrest vormen 'de' motivering van de beslissing
tot afbraak.
Deze motivering is op zich voldoende en hoeft niet te worden herhaald. Het betreft hier
enkel het meewerken aan de tenuitvoerlegging van een vonnis/arrest. De aan (eiser)
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gegeven termijn om tot herstel over te gaan was intussen verstreken (zie P.V.
vaststelling).
Het behoorde de gemachtigd ambtenaar niet te motiveren waarom er na verloop van de
aan (eiser) gegeven termijn niet onmiddellijk door hem tot uitvoering werd besloten" (blz.
15-16 van het bestreden arrest).
"6.
Het is niet omdat men geruime tijd heeft gewacht vooraleer tot effectieve uitvoering
van de gerechtelijke beslissing over te gaan, dat de beslissing tot uitvoering blijk geeft van
willekeur, onredelijkheid of ongelijkheid schept. De vaststelling dat gedurende jaren
onroerende voorheffing werd betaald is niet pertinent.
(Eiser) heeft op zijn beurt gedurende evenveel jaren de baten van de uitbating van het
complex genoten.
Het gelijkheidsbeginsel kan slechts worden ingeroepen in situaties, die wettig zijn"
(blz. 16 van het bestreden arrest).

Grieven
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, moeten de bestuurshandelingen
van de besturen, dit zijn eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die
uitgaan van een bestuur en die beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meer
bestuurden of voor een ander bestuur, uitdrukkelijk worden gemotiveerd. De opgelegde
motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de
beslissing ten grondslag liggen en moet afdoende zijn (artikel 3 van voormelde Wet van
29 juli 1991).
De beslissing tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing door de gemachtigde
ambtenaar, thans de stedenbouwkundige inspecteur, is een eenzijdige rechtshandeling met
individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben
voor een bestuurde. De beslissing tot tenuitvoerlegging zelf dient dan ook de juridische en
feitelijke overwegingen te bevatten die aan de beslissing ten grondslag liggen. Verder
moet de motivering afdoende zijn.
De appèlrechters beslissen dat het vonnis (van 12 juni 1978 van de Correctionele
Rechtbank te Brugge) en het arrest (van 21 december 1978 van het Hof van Beroep te
Gent), waarbij het herstel van de plaats in de vorige staat werd bevolen, de motivering
vormen van de beslissing tot afbraak, dat deze motivering voldoende is en niet hoeft te
worden herhaald, nu het hier enkel het meewerken aan de tenuitvoerlegging van een
vonnis/arrest betreft.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de beslissing tot tenuitvoerlegging zelf de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag
liggen niet dient te bevatten, de artikelen 1 tot 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schenden.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 6.1 EVRM, eenieder bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht heeft op de behandeling van
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zijn zaak binnen een redelijke termijn;
Dat dit recht zich uitstrekt tot het recht op een tijdige uitvoering van een definitieve veroordelende rechterlijke beslissing, hetgeen impliceert dat dergelijke
beslissing niet abnormaal lang zonder uitwerking mag blijven als gevolg van het
handelen of stilzitten van enige interne overheid;
Dat de partij tegen dewelke de veroordeling werd uitgesproken en die kan
maar nalaat zelf de beslissing uit te voeren, zich op dat recht niet vermag te
beroepen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de strafprocedure ten laste van eiser definitief werd afgesloten bij arrest van
28 december 1978;
2. voormelde beslissing eiser veroordeelt tot het herstel van de plaatsen in hun
vorige toestand binnen een bepaalde periode;
3. voormelde beslissing de verweerders machtigde, in geval eiser in gebreke
blijft, om zelf tot het herstel over te gaan;
Dat het arrest de vordering van eiser afwijst op grond dat geen beslissing van
de overheid vereist is, dat de redelijke termijn beoogt de partij die de titel
verkreeg die ook binnen een redelijke termijn te laten realiseren, dat eiser het
principe totaal omdraait en de redelijke termijn toegepast wil zien ten gunste van
de partij die definitief veroordeeld werd;
Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurshandelingen van besturen bedoeld in artikel 1, uitdrukkelijk moeten gemotiveerd
worden;
Dat, krachtens artikel 1 van dezelfde wet, onder bestuurshandelingen verstaan
wordt : de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van
een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden
of voor een ander bestuur;
Overwegende dat blijkens de wetsgeschiedenis de bestuurshandeling, enkel de
handeling is die bewust wordt verricht met het oog op het creëren van rechtsgevolgen of het beletten van de totstandkoming van bepaalde rechtsgevolgen, met
andere woorden handelingen die gericht zijn op de wijziging van een bestaande
rechtstoestand of die integendeel erop gericht zijn een wijziging in die rechtstoestand te beletten;
Dat de betekening van een arrest tot kennisgeving dat het bestuur na het
verstrijken van een bepaalde termijn zal overgaan tot de ambtshalve uitvoering
van het arrest, geen bestuurshandeling is in de zin van de Wet van 29 juli 1991;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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(...)
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven, niet
in het kader dat de beslissing om tot tenuitvoerlegging over te gaan blijk gaf van
willekeur en het redelijkheidsbeginsel tartte, maar in verband met de motiveringsplicht;
Dat het arrest aldus niet gehouden was te antwoorden op bedoeld verweer;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de feitelijke
beoordeling van de redelijkheid van de uitvoering;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis. advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 487
1° KAMER - 6 oktober 2005

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - SCHORSING - MILIEUVERGUNNING
2º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNING - ANNULATIEBEROEP - GEVOLG
1º Wanneer voor een inrichting zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning is
vereist, is de bouwvergunning niet meer geschorst als de milieuvergunning is verleend en
vangt de termijn van een jaar voor het begin van de werken aan op de dag dat de
milieuvergunning wordt verleend1. (Art. 52, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw;
Art. 5, §§ 1 en 2, Decr. Vl. R. 28 juni 1985)
2º De enkele omstandigheid dat een annulatieberoep tegen een milieuvergunning voor de
Raad van State wordt ingesteld, heeft niet tot gevolg dat de termijn bepaald in artikel 52
van de Stedenbouwwet geschorst is zolang de Raad van State hierover geen uitspraak
heeft gedaan2. (Art. 52, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)
(GEMEENTE KRUISHOUTEM T. CNOPOL b.v.b.a. e.a. - VLAAMS GEWEST T. CNOPOL b.v.b.a. e.a.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:

...
Volgens het tweede onderdeel van het enig middel in de twee zaken is het ten onrechte
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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dat het bestreden arrest heeft besloten dat zolang de procedure in nietigverklaring van de
milieuvergunning voor de Raad van State hangende was, de geldigheidstermijn van drie
jaar voor deze vergunning nog niet aan het lopen was en pas een aanvang heeft genomen
op de datum van de laatste uitspraak door de Raad van State ten gronde.
Het hof van beroep beschouwde dat de koppeling tussen de bouwvergunning en de
milieu vergunning tot gevolg had dat de geldigheidsduur van de bouwvergunning ook
vanaf de beslissing van de Raad van State begon te lopen.
De bouwvergunning komt hier ter sprake, in verband met het bevel tot stopzetting. Het
valt niet te betwijfelen dat er een koppeling bestaat tussen de bouw- en de
milieuvergunning: Artikel 5, § 1 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning bepaalt dat de bouwvergunning voor een inrichting waarvoor een
milieuvergunning nodig is, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend.
De wederkerigheid tussen de twee vergunningen werd onderstreept in het advies van de
Raad van State in verband met het ontwerp van het decreet VLAREM I3.
Omtrent de bouwvergunning heeft Uw Hof bij een arrest van 2 april 19984 beslist dat
de enkele omstandigheid dat een derde een annulatieberoep tegen de vergunning instelt
voor de Raad van State, niet tot gevolg heeft dat de termijn in artikel 52 van de
Stedenbouwwet bepaald geschorst is zolang de Raad van State hierover geen uitspraak
heeft gedaan. Dit arrest moet bekeken worden in de lijn van een ander arrest van 7 mei
19805waar U besliste dat die termijn niet voor schorsing vatbaar is, ook niet wegens
overmacht.
Gelet op het parallellisme tussen de wetsbepalingen betreffende de twee vergunningen,
meen ik dat U dezelfde interpretatie zou moeten hebben inzake de vervaltermijn voor de
milieuvergunning.
Het middel in dit onderdeel lijkt me gegrond. Ik concludeer tot de cassatie met
verwijzing.
ARREST

(A.R. C.03.0226.N – C.03.0382.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 12 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
A. De zaak C.03.0226.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, §1 en §2, 17, tweede en derde lid, en 28, §1, 1°, van het decreet van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
- artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, opgenomen in de coördinatie als artikel 50 van het
3 Parl. St. Vl. R. 291 (1984-1985) nr.17, 3).
4 Cass., 2 april 1998, A.R. C.95.0017.N (A.C. 1998, nr. 189).
5 Cass., 7 mei 1980, (A.C., 1979-80, nr. 566).
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decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals van
toepassing vóór de opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissingen
Het arrest maakt eerst de volgende vaststellingen :
"(De verweerders) hebben een bouwvergunning op 9 januari 1995 bekomen. Op 2
december 1995 werd hun een milieuvergunning toegekend. Volgens het milieuvergunningsdecreet vangt de geldigheidstermijn van de bouwvergunning pas aan vanaf het ogenblik dat de hiermee samenhangende milieuvergunning is verleend. Aldus begon de geldigheidstermijn van de bouwvergunning in beginsel te lopen vanaf 2 december 1995.
De milieuvergunning werd evenwel het voorwerp van schorsings- en vernietigingsberoepen vanwege de Gemeente Kruishoutem (verzoekschriften 5 februari 1996) respectievelijk zekere VZW Stichting Omer Wattez (verzoekschriften 8 februari 1996). De schorsingsverzoeken werden afgewezen door de Raad van State op 6 juni 1996 respectievelijk
25 april 1996. Bij arresten van de Raad van State d.d. 8 februari en 7 juni 2001 wordt
omtrent de respectieve vernietigingsverzoeken de afstand van het geding vastgesteld met
toepassing van art. 21, zesde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973 (...).
Aldus wordt vastgesteld dat de procedures inzake de vernietiging van de voormelde
milieuvergunning van 2 december 1995 pas op 7 juni 2001 een definitief uitsluitsel
hebben bekomen",
Hierop bevestigt het arrest de in eerste aanleg bevolen opheffing van het bevel tot stopzetting van de bouwwerken, en verwerpt het daartoe op grond van volgende motieven de
argumenten van eiseres en het Vlaams Gewest ter rechtvaardiging van het stopzettingsbevel dat (a) de bouwvergunning van de verweerders van 9 januari 1995 vervallen is,
zodat de uitvoering van de werken niet op deze bouwvergunning kan gesteund worden, en
dat (b) in elk geval de milieuvergunning van de verweerders van 2 december 1995
vervallen is zodat de bouwwerken minstens werden uitgevoerd op grond van een bouwvergunning die bij gebreke aan een milieuvergunning voor hetzelfde project geschorst
was :
"De stelling van (eiseres en het Vlaams Gewest) komt er in feite hierop neer dat de
Raad van State uitspraak heeft gedaan over een milieuvergunning die al lang verstreken
was, aangezien de milieuvergunning slechts geldig was op voorwaarde dat de vergunde
inrichting in gebruik zou worden genomen binnen de drie jaar na de verlening van de
milieuvergunning. In die hypothese was de milieuvergunning vervallen op 3 december
1998.
In de gehele context, met name zeer concreet de voormelde annulatieberoepen voor de
Raad van State, is het goed te begrijpen dat de titularis van de kwestieuze milieuvergunning heeft geaarzeld om het bouwwerk aan te vatten. De terechte vraag rijst in hoofde van
de titularis wat de correcte houding van de 'goede huisvader' in dergelijke gevallen dient
te zijn ... : wat als de milieuvergunning wordt vernietigd ? Rechtsonzekerheid is in dezen
troef. Achteraf is het uiteraard gemakkelijk te beweren dat de titularis van de milieuvergunning (en bouwvergunning) geen rekening moest houden met de annulatieberoepen.
Hierbij mag ook niet uit het oog worden verloren dat de Gemeente Kruishoutem in wiens
hoofde (de verweerders) geen lichtzinnigheid mochten vermoeden, ook een verzoeker in
vernietiging voor de Raad van State was.
Voor diegene die de verzoeken tot vernietiging van de milieuvergunning voor de Raad
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van State brengen, kan het een strategie van intimidatie zijn. Hierbij kunnen zij gebruik
maken van de tijd die gaat over een procedure bij de Raad van State.
Uit wat voorafgaat volgt (dat) niet anders dan in redelijkheid dient te worden besloten
dat, zolang de procedure in nietigverklaring van de milieuvergunning voor de Raad van
State hangende was, de termijn van drie jaar (waarvan hierboven sprake) nog niet aan het
lopen was en pas een aanvang heeft genomen op datum van de (laatste) uitspraak ten
gronde door de Raad van State, nl. 7 juni 2001.
(...)
Anderzijds is er de koppeling van de bouwvergunning en de milieuvergunning, in die
zin dat de bouwvergunning geschorst is, zolang de milieuvergunning niet definitief is
verleend.
Hieruit volgt dat pas vanaf 7 juni 2001 de termijnen verbonden respectievelijk aan de
bouwvergunning respectievelijk aan de milieuvergunning (één jaar respectievelijk drie
jaar) zijn begonnen te lopen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 28, §1, 1°, juncto 17, tweede en derde lid, van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning bepaalt dat de milieuvergunning van rechtswege vervalt
wanneer zij betrekking heeft op een inrichting die niet in gebruik werd genomen binnen
de in de vergunning bepaalde termijn, die geen drie jaar mag overschrijden.
Artikel 5, §2, van hetzelfde decreet bepaalt verder dat voor inrichtingen waarvoor eveneens een bouwvergunning vereist is, voormelde vervaltermijn voor de ingebruikname van
de vergunde inrichting slechts ingaat op de dag dat de bouwvergunning definitief is
verleend.
Artikel 5, §1, van hetzelfde (decreet) bepaalt ten slotte dat de bouwvergunning voor een
inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, geschorst is zolang de milieuvergunning niet is verleend.
Uit deze bepalingen volgt dat wanneer een milieuvergunning voor een inrichting waarvoor eveneens een bouwvergunning nodig is, van rechtswege vervallen is, de bouwvergunning voor die inrichting geschorst wordt zolang er geen nieuwe milieuvergunning is
verleend.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de verweerders op 2 december 1995 een milieuvergunning hebben verkregen, waarin werd bepaald dat de daarin vergunde inrichtingen
binnen de drie jaar in gebruik moesten worden genomen. Uit het arrest blijkt eveneens dat
zij reeds voorheen op 9 januari 1995 voor hetzelfde project een bouwvergunning hebben
verkregen en dat zij ook nadien op 8 november 2000 nogmaals een bouwvergunning voor
hetzelfde project hebben verkregen.
Uit deze feitelijke gegevens blijkt aldus dat de verweerders op 2 december 1995 voor
hetzelfde project zowel een bouw- als een milieuvergunning hadden verkregen.
Uit de toepassing van voorgaande regels volgt dan ook dat de termijn van drie jaar die
in de milieuvergunning werd bepaald op 2 december 1995 is ingegaan, zodat de milieuvergunning op 2 december 1998 van rechtswege is vervallen.
De omstandigheid dat de milieuvergunning werd bestreden voor de Raad van State,
doet hieraan geen afbreuk. Geen enkele wettelijke bepaling laat de rechter toe om de
voormelde vervaltermijn pas te laten ingaan vanaf de dag dat de beroepen tegen de milieuvergunning definitief werden verworpen.
De appèlrechter kan aldus niet steunen op het redelijkheidsbeginsel, noch op het rechtszekerheidsbeginsel, om afbreuk te doen aan het in voormeld artikel 28, §1, 1°, bepaalde
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verval van rechtswege van de milieuvergunning. Ook de omstandigheid dat de vergunninghouder door de inrichting niet in gebruik te nemen als een goede huisvader zou
hebben gehandeld, kan er niet aan in de weg staan dat de milieuvergunning krachtens
voormelde decretale bepaling van rechtswege vervalt na het verstrijken van de in de
vergunning bepaalde termijn. Tenslotte belet de eventuele omstandigheid dat de beroepen
bij de Raad van State tegen de milieuvergunningen werden ingediend vanuit een strategie
van intimidatie en met het doel om te speculeren op het tijdsverloop van een procedure bij
de Raad van State, evenmin dat de milieuvergunning van rechtswege vervalt na het
verstrijken van de in de vergunning bepaalde termijn.
Door niet vast te stellen dat de milieuvergunning van 2 december 1995 vervallen is, en
aldus niet te oordelen dat de door de verweerders aangevatte bouwwerken wegens
ontstentenis van een niet-vervallen milieuvergunning niet konden steunen op een uitvoerbare bouwvergunning, doch integendeel te oordelen dat de in de milieuvergunning
bepaalde termijn voor ingebruikname pas is beginnen te lopen vanaf de datum van
verwerping van de vernietigingsberoepen die tegen de milieuvergunning werden ingediend bij de Raad van State, heeft het hof van beroep de artikelen 5, §1 en §2, 17, tweede
en derde lid, en 28, §1, 1°, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning geschonden, en aldus zijn bevoegdheid tot toezicht op het stopzettingsbevel krachtens artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening, op onwettige wijze uitgeoefend.
2. Tweede onderdeel
Uit artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, opgenomen in de coördinatie als artikel 50 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, dat van
toepassing is op de bouwvergunning die op 9 januari 1995 aan de verweerders werd
verleend, volgt dat de bouwvergunning vervallen is wanneer de vergunninghouder binnen
een jaar na afgifte niet met de werken is begonnen, tenzij wanneer deze termijn met één
jaar werd verlengd door het schepencollege op verzoek van de betrokkene.
Artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning bepaalt
dat de bouwvergunning voor een inrichting waarvoor eveneens een milieuvergunning
nodig is, geschorst is zolang de milieuvergunning niet is verleend. In dat geval gaat de
termijn van voormeld artikel 52 pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de verweerders op 9 januari 1995 een bouwvergunning verkregen, en vervolgens op 2 december 1995 voor hetzelfde project eveneens een
milieuvergunning verkregen.
Hieruit volgt dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 geschorst was tot 2 december
1995 en dat op die dag de in voormeld artikel 52 bepaalde termijn van één jaar is ingegaan.
De omstandigheid dat bij de Raad van State beroepen werden ingesteld tot schorsing en
vernietiging van de bouw- en de milieuvergunning, heeft niet tot gevolg dat de termijn
van een jaar waarbinnen de vergunninghouder moet begonnen zijn, geschorst is zolang de
Raad van State hierover geen uitspraak heeft gedaan.
Hieruit volgt dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 vervallen is na het verstrijken
van een jaar na het verkrijgen van de milieuvergunning, te weten op 2 december 1996.
Door niet vast te stellen dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 vervallen is, en
aldus niet te oordelen dat de door de verweerders aangevatte bouwwerken niet op deze
bouwvergunning kunnen steunen, doch integendeel te oordelen dat de termijn van een jaar
slechts is beginnen lopen vanaf de datum van verwerping van de vernietigingsberoepen
die tegen de milieuvergunning voor dezelfde inrichting werden ingediend bij de Raad van
State, heeft het hof van beroep artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende
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de milieuvergunning en artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (opgenomen in de coördinatie als
artikel 50 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996) geschonden, en aldus zijn bevoegdheid tot toezicht op het stopzettingsbevel
krachtens artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening, op onwettige wijze uitgeoefend.
B. De zaak C.03.0382.N
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, § 1 en §2, 17, tweede en derde lid, en 28, §1, 1° van het decreet van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
- artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, opgenomen in de coördinatie als artikel 50 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals van
toepassing vóór de opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissingen
Het arrest maakt eerst de volgende vaststellingen :
"(De verweerders) hebben een bouwvergunning op 9 januari 1995 bekomen. Op 2
december 1995 werd hun een milieuvergunning toegekend. Volgens het milieuvergunningsdecreet vangt de geldigheidstermijn van de bouwvergunning pas aan vanaf het ogenblik dat de hiermee samenhangende milieuvergunning is verleend. Aldus begon de geldigheidstermijn van de bouwvergunning in beginsel te lopen vanaf 2 december 1995.
De milieuvergunning werd evenwel het voorwerp van schorsings- en vernietigingsberoepen vanwege de Gemeente Kruishoutem (verzoekschriften 5 februari 1996) respectievelijk zekere VZW Stichting Omer Wattez (verzoekschriften 8 februari 1996). De schorsingsverzoeken werden afgewezen door de Raad van State op 6 juni 1996 respectievelijk
25 april 1996. Bij arresten van de Raad van State d.d. 8 februari en 7 juni 2001 wordt
omtrent de respectieve vernietigingsverzoeken de afstand van het geding vastgesteld met
toepassing van art. 21, zesde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973 (...).
Aldus wordt vastgesteld dat de procedures inzake de vernietiging van de voormelde
milieuvergunning van 2 december 1995 pas op 7 juni 2001 een definitief uitsluitsel
hebben bekomen",
Daarna bevestigt het arrest de in eerste aanleg bevolen opheffing van het bevel tot stopzetting van de bouwwerken, en verwerpt het daartoe op grond van volgende motieven de
argumenten van eiser en de gemeente Kruishoutem ter rechtvaardiging van het stopzettingsbevel dat (a) de bouwvergunning van de verweerders van 9 januari 1995 vervallen is,
zodat de uitvoering van de werken niet op deze bouwvergunning kan gesteund worden, en
dat (b) in elk geval de milieuvergunning van de verweerders van 2 december 1995
vervallen is zodat de bouwwerken minstens werden uitgevoerd op grond van een bouwvergunning die bij gebreke aan een milieuvergunning voor hetzelfde project geschorst
was :
"De stelling van (de gemeente Kruishoutem en eiser) komt er in feite hierop neer dat de
Raad van State uitspraak heeft gedaan over een milieuvergunning die al lang verstreken
was, aangezien de milieuvergunning slechts geldig was op voorwaarde dat de vergunde
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inrichting in gebruik zou worden genomen binnen de drie jaar na de verlening van de
milieuvergunning. In die hypothese was de milieuvergunning vervallen op 3 december
1998.
In de gehele context, met name zeer concreet de voormelde annulatieberoepen voor de
Raad van State, is het goed te begrijpen dat de titularis van de kwestieuze milieuvergunning heeft geaarzeld om het bouwwerk aan te vatten. De terechte vraag rijst in hoofde van
de titularis wat de correcte houding van de 'goede huisvader' in dergelijke gevallen dient
te zijn ... : wat als de milieuvergunning wordt vernietigd ? Rechtsonzekerheid is in dezen
troef Achteraf is het uiteraard gemakkelijk te beweren dat de titularis van de milieuvergunning (en bouwvergunning) geen rekening moest houden met de annulatieberoepen.
Hierbij mag ook niet uit het oog worden verloren dat de Gemeente Kruishoutem in wiens
hoofde (de verweerders) geen lichtzinnigheid mochten vermoeden, ook een verzoeker in
vernietiging voor de Raad van State was.
Voor diegene die de verzoeken tot vernietiging van de milieuvergunning voor de Raad
van State brengen, kan het een strategie van intimidatie zijn. Hierbij kunnen zij gebruik
maken van de tijd die gaat over een procedure bij de Raad van State.
Uit wat voorafgaat volgt (dat) niet anders dan in redelijkheid dient te worden besloten
dat, zolang de procedure in nietigverklaring van de milieuvergunning voor de Raad van
State hangende was, de termijn van drie jaar (waarvan hierboven sprake) nog niet aan het
lopen was en pas een aanvang heeft genomen op datum van de (laatste) uitspraak ten
gronde door de Raad van State, nl. 7 juni 2001.
(...)
Anderzijds is er de koppeling van de bouwvergunning en de milieuvergunning, in die
zin dat de bouwvergunning geschorst is, zolang de milieuvergunning niet definitief is
verleend.
Hieruit volgt dat pas vanaf 7 juni 2001 de termijnen verbonden respectievelijk aan de
bouwvergunning respectievelijk aan de milieuvergunning (één jaar respectievelijk drie
jaar) zijn begonnen met lopen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 28, §1, 1°, juncto 17, tweede en derde lid, van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning bepaalt dat de milieuvergunning van rechtswege vervalt
wanneer zij betrekking heeft op een inrichting die niet in gebruik werd genomen binnen
de in de vergunning bepaalde termijn, die geen drie jaar mag overschrijden.
Artikel 5, §2, van hetzelfde decreet bepaalt verder dat voor inrichtingen waarvoor eveneens een bouwvergunning vereist is, voormelde vervaltermijn voor de ingebruikname van
de vergunde inrichting slechts ingaat op de dag dat de bouwvergunning definitief is
verleend.
Artikel 5, §1, van hetzelfde (decreet) bepaalt ten slotte dat de bouwvergunning voor een
inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, geschorst is zolang de milieuvergunning niet is verleend.
Uit deze bepalingen volgt dat wanneer een milieuvergunning voor een inrichting waarvoor eveneens een bouwvergunning nodig is, van rechtswege vervallen is, de bouwvergunning voor die inrichting geschorst wordt zolang er geen nieuwe milieuvergunning is
verleend.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de verweerders op 2 december 1995 een milieuvergunning hebben verkregen, waarin werd bepaald dat de daarin vergunde inrichtingen
binnen de drie jaar in gebruik moesten worden genomen. Uit het arrest blijkt eveneens dat
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zij reeds voorheen op 9 januari 1995 voor hetzelfde project een bouwvergunning hebben
verkregen en dat zij ook nadien op 8 november 2000 nogmaals een bouwvergunning voor
hetzelfde project hebben verkregen.
Uit deze feitelijke gegevens blijkt aldus dat de verweerders op 2 december 1995 voor
hetzelfde project zowel een bouw- als een milieuvergunning hadden verkregen.
Uit de toepassing van voorgaande regels volgt dan ook dat de termijn van drie jaar die
in de milieuvergunning werd bepaald op 2 december 1995 is ingegaan, zodat de milieuvergunning op 2 december 1998 van rechtswege is vervallen.
De omstandigheid dat de milieuvergunning werd bestreden voor de Raad van State,
doet hieraan geen afbreuk. Geen enkele wettelijke bepaling laat de rechter toe om de
voormelde vervaltermijn pas te laten ingaan vanaf de dag dat de beroepen tegen de milieuvergunning definitief werden verworpen.
De appèlrechter kan aldus niet steunen op het redelijkheidsbeginsel, noch op het rechtszekerheidsbeginsel, om afbreuk te doen aan het in voormeld artikel 28, §1, 1°, bepaalde
verval van rechtswege van de milieuvergunning. Ook de omstandigheid dat de vergunninghouder door de inrichting niet in gebruik te nemen als een goede huisvader zou
hebben gehandeld, kan er niet aan in de weg staan dat de milieuvergunning krachtens
voormelde decretale bepaling van rechtswege vervalt na het verstrijken van de in de
vergunning bepaalde termijn. Tenslotte belet de eventuele omstandigheid dat de beroepen
bij de Raad van State tegen de milieuvergunningen werden ingediend vanuit een strategie
van intimidatie en met het doel om te speculeren op het tijdsverloop van een procedure bij
de Raad van State, evenmin dat de milieuvergunning van rechtswege vervalt na het
verstrijken van de in de vergunning bepaalde termijn.
Door niet vast te stellen dat de milieuvergunning van 2 december 1995 vervallen is, en
aldus niet te oordelen dat de door de verweerders aangevatte bouwwerken wegens
ontstentenis van een niet-vervallen milieuvergunning niet konden steunen op een uitvoerbare bouwvergunning, doch integendeel te oordelen dat de in de milieuvergunning
bepaalde termijn voor ingebruikname pas is beginnen te lopen vanaf de datum van
verwerping van de vernietigingsberoepen die tegen de milieuvergunning werden ingediend bij de Raad van State, heeft het hof van beroep de artikelen 5, §1 en §2, 17, tweede
en derde lid, en 28, §1, 1°, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning geschonden, en aldus zijn bevoegdheid tot toezicht op het stopzettingsbevel krachtens artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening, op onwettige wijze uitgeoefend.
2. Tweede onderdeel
Uit artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, opgenomen in de coördinatie als artikel 50 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, dat van
toepassing is op de bouwvergunning die op 9 januari 1995 aan de verweerders werd
verleend, volgt dat de bouwvergunning vervallen is wanneer de vergunninghouder binnen
een jaar na afgifte niet met de werken is begonnen, tenzij wanneer deze termijn met één
jaar werd verlengd door het schepencollege op verzoek van de betrokkene.
Artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning bepaalt
dat de bouwvergunning voor een inrichting waarvoor eveneens een milieuvergunning
nodig is, geschorst is zolang de milieuvergunning niet is verleend. In dat geval gaat de
termijn van voormeld artikel 52 pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de verweerders op 9 januari 1995 een bouwvergunning verkregen, en vervolgens op 2 december 1995 voor hetzelfde project eveneens een
milieuvergunning verkregen.
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Hieruit volgt dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 geschorst was tot 2 december
1995 en dat op die dag de in voormeld artikel 52 bepaalde termijn van één jaar is ingegaan.
De omstandigheid dat bij de Raad van State beroepen werden ingesteld tot schorsing en
vernietiging van de bouw- en de milieuvergunning, heeft niet tot gevolg dat de termijn
van een jaar waarbinnen de vergunninghouder moet begonnen zijn, geschorst is zolang de
Raad van State hierover geen uitspraak heeft gedaan.
Hieruit volgt dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 vervallen is na het verstrijken
van een jaar na het verkrijgen van de milieuvergunning, te weten op 2 december 1996.
Door niet vast te stellen dat de bouwvergunning van 9 januari 1995 vervallen is, en
aldus niet te oordelen dat de door de verweerders aangevatte bouwwerken niet op deze
bouwvergunning kunnen steunen, doch integendeel te oordelen dat de termijn van een jaar
slechts is beginnen lopen vanaf de datum van verwerping van de vernietigingsberoepen
die tegen de milieuvergunning voor dezelfde inrichting werden ingediend bij de Raad van
State, heeft het hof van beroep artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning en artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (opgenomen in de coördinatie als
artikel 50 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996) geschonden, en aldus zijn bevoegdheid tot toezicht op het stopzettingsbevel
krachtens artikel 154, zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening, op onwettige wijze uitgeoefend.

IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging
Overwegende dat de zaken C.03.0226.N en C.03.0382.N cassatieberoepen
betreffen tegen hetzelfde arrest;
Dat ze dienen te worden gevoegd;
B. C.03.0226.N
1. Middel van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door de verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van het cassatieberoep : de voorziening is "onontvankelijk tenzij eiseres de
vereiste machtiging op grond van artikel 270 van de Nieuwe Gemeentewet regelmatig bijbrengt" :
Overwegende dat dit hypothetisch verwoorde middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het
arrest is verantwoord door de niet aangevochten reden dat de verweerders over
een niet vervallen bouwvergunning van 8 november 2000 beschikten; de
verweerders beschikten over een uitvoerbare milieu- en bouwvergunning en op
10 juli 2001 was er derhalve geen verval van een van beide vergunningen :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat noch de bouwvergunning van 9
januari 1995, noch de milieuvergunning van 2 december 1995 bij de aanvang
van de werken waren vervallen en het bevel tot stopzetting van de werken en de
daaraan verbonden bekrachtingen onterecht waren;
Dat het arrest zijn beslissing niet steunt op de bouwvergunning van 8
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november 2000;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
3. Middel zelf
3.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 52 van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962, de bouwvergunning vervallen is indien de vergunninghouder binnen een jaar na afgifte van de vergunning niet met de werken is
begonnen;
Dat, krachtens artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, de bouwvergunning in de zin van artikel 44 van de Stedenbouwwet voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, wordt
geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend; dat in dit geval de termijn
bepaald in artikel 52 van de Stedenbouwwet pas ingaat op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de milieuvergunning is verleend
wanneer ze in eerste aanleg werd verleend en niet geschorst ingevolge een
beroep zoals bedoeld in hoofdstuk IV van voormeld decreet en wanneer ze in
beroep is verleend;
Dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat wanneer voor een inrichting zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning is vereist, de bouwvergunning niet meer geschorst is als de milieuvergunning is verleend en dat op de
dag dat de milieuvergunning wordt verleend de termijn van een jaar voor het
begin van de werken aanvangt;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een annulatieberoep tegen de
milieuvergunning voor de Raad van State wordt ingesteld, niet tot gevolg heeft
dat de termijn bepaald in voormeld artikel 52 geschorst is zolang de Raad van
State hierover geen uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1. de verweerders hebben op 9 januari 1995 een bouwvergunning verkregen;
2. aan de verweerders werd op 2 december 1995 een milieuvergunning toegekend; de beroepen tot schorsing tegen die vergunning werden afgewezen bij de
arresten van de Raad van State van 25 april 1995 en 6 juni 1996; bij arresten van
de Raad van State van 8 februari 2001 en 7 juni 2001 werd de afstand van geding
vastgesteld van de beroepen tot nietigverklaring;
Overwegende dat het arrest oordeelt :
1. niet anders dan in redelijkheid moet worden besloten dat zolang de procedure in nietigverklaring van de milieuvergunning voor de Raad van State
hangende was, de termijn van drie jaar, vermits de milieuvergunning slechts
geldig was op voorwaarde dat de vergunde inrichting in gebruik zou worden
genomen binnen de drie jaar na het verlenen van de milieuvergunning, nog niet
aan het lopen was en pas een aanvang heeft genomen op datum van de uitspraak
ten gronde door de Raad van State, namelijk 7 juni 2001;
2. uit de koppeling van de bouwvergunning en de milieuvergunning volgt dat
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pas vanaf 7 juni 2001 de termijn van een jaar verbonden aan de bouwvergunning
en van drie jaar verbonden aan de milieuvergunning is beginnen lopen;
Overwegende dat het arrest beslist dat de bouwvergunning van 9 januari 1995
noch de milieuvergunning van 2 december 1995 bij de aanvang van de werken
door de verweerders niet waren vervallen en dat het bevel tot stopzetting en de
daaraan verbonden bekrachtigingen onterecht waren;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. C.03.0382.N
Overwegende dat gelet op de beslissing die genomen is over het cassatieberoep C.03.0226.N, het cassatieberoep in deze zaak geen belang meer vertoont;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken C.03.0226.N en C.03.0382.N;
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
6 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis. advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en Wouters.

Nr. 488
1° KAMER - 6 oktober 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - RECHTSVORDERING OPROEPING TOT MINNELIJKE SCHIKKING - STUITENDE WERKING VAN HET VERZOEK TOT OPROEPING
BIJ ELKE POGING

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - RECHTSVORDERING OPROEPING TOT MINNELIJKE SCHIKKING - VROEGERE VERZOENINGSPOGING - STUITENDE WERKING
1° en 2º In het geval van meerdere pogingen tot verzoening heeft, wat de termijnen betreft,
elk verzoek om de toekomstige verweerder tot minnelijk schikking te doen oproepen,
bedoeld in artikel 1345, eerste lid, Ger.W., de gevolgen van een gerechtelijke
dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het
proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn
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gekomen1. (Art. 1345, Ger.W.)
(V. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0594.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 november 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 731 en 1345 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2244 en 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters beslissen in het vonnis van 22 november 2004 dat de vordering van
verweerder niet verjaard is op grond van de volgende overwegingen :
"De vorderingen tot nietigverklaring van de clausule van de notariële akten, verleden
voor notaris D.B. op 1 mei 1992, waarbij (verweerder) en zijn voormalige echtgenote
afstand deden van ieder recht op vergoeding is onderworpen aan de verjaringstermijn van
artikel 2262bis, §1, Burgerlijk Wetboek.
In casu wordt door (de eisers) niet betwist dat zij tweemaal werden opgeroepen in
verzoening op grond van artikel 1345 Gerechtelijk Wetboek, de eerste maal voor het
Vredegerecht van Kapellen op 8 augustus 2000 en de tweede maal voor het Vredegerecht
van Antwerpen op 23 mei 2002.
De verzoekschriften tot oproeping in minnelijke schikking van respectievelijk 17 juli
2000 en 30 april 2002 hadden hetzelfde voorwerp.
Op 8 augustus 2000 en op 23 mei 2002 werd door de vrederechter een proces-verbaal
van niet minnelijke schikking opgesteld. Het proces-verbaal van 8 augustus 2000 werd
niet gevolgd door een dagvaarding.
Het proces-verbaal van niet minnelijke schikking van 23 mei 2002 werd gevolgd door
de gedinginleidende dagvaarding van 21 juni 2002.
(...)
1 In casu had de eerste poging plaatsgevonden voor een onbevoegde vrederechter (Kapellen), de
tweede voor de bevoegde vrederechter (Antwerpen, elfde kanton). Door het gebruik van de ruime
bewoording "elke poging" en het specifieke geval, lost het Hof de betwisting op van de oproeping
voor de bevoegde en onbevoegde vrederechter, gevolgd door een dagvaarding binnen de maand.
(Zie: C. BUELENS, "Knelpunten bij de verplichte voorafgaande oproeping inzake pacht kritisch
bekeken", T.Agr.R. 2000, p. 8082, punt 3c; R. VANCRAENENBROECK, "Art. 1345 Ger.W.", Comm. Ger.
1998, p. 13-14, nr 15 en de verwijzingen aldaar; P. HEURTERRE, "De minnelijke schikking", T.P.R.
1980, p. 213, nr 27).
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De rechtbank is van oordeel dat de tekst van artikel 1345 Gerechtelijk Wetboek, noch
enig andere wettelijke bepaling zich er tegen verzet dat een zelfde verzoek het voorwerp
uitmaakt van meerdere oproepingen in verzoening op grond van artikel 1345 Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek kent aan de oproeping in verzoening
dezelfde stuitende werking als de dagvaarding toe, op voorwaarde dat deze wordt uitgebracht binnen de maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen
niet tot minnelijke schikking zijn gekomen.
Het staat vast dat de stuiting van de verjaring door dagvaarding bepaald in artikel 2244
van het Gerechtelijk Wetboek tot doel heeft de aangesproken partij zijn wil kenbaar te
maken om het recht waarop hij aanspraak maakt niet te verliezen.
Elk van de oproepingen tot verzoening op grond van artikel 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek is een uiting van het inzicht het recht niet te verliezen, maar zal slechts leiden tot
een onderbreking van de verjaring indien ze gevolgd wordt door een dagvaarding binnen
de maand na het proces-verbaal van niet minnelijke schikking.
De tekst van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek laat niet anders toe dan te
besluiten dat het verzoek van (verweerder) tot oproeping ter minnelijke schikking van 30
april 2002, de gevolgen heeft van een gerechtelijke dagvaarding, aangezien ze werd uitgebracht binnen een maand na het proces-verbaal van niet minnelijke schikking van 23 mei
2002.
Het verzoek tot minnelijke schikking van (verweerder) van 30 april 2002 heeft bijgevolg de verjaring gestuit, zodat de oorspronkelijke vordering van (verweerder) niet
verjaard is" (blz. 4 en 5 van het bestreden vonnis).
Grieven
Artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar".
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt "Een dagvaarding voor het gerecht,
een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring
te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting".
Artikel 1345, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt "Inzake pacht,
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, recht van uitweg
en, tenzij bij tussenvordering, inzake uitgesteld loon in land- en tuinbouw wordt geen
enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke
schikking te doen oproepen. De griffie stelt van die vordering proces-verbaal op. Binnen
acht dagen na het verzoek roept de rechter de partijen op ter minnelijke schikking; van het
verschijnen wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien overeenkomst wordt bereikt, worden
de bewoordingen ervan vastgesteld in het proces-verbaal en de uitgifte wordt voorzien
van het formulier van tenuitvoerlegging.
Wat de termijnen betreft, die bij de wet verleend worden heeft het verzoek, ingediend
zoals hiervoren wordt gezegd, de gevolgen van een gerechtelijke dagvaarding, mits deze
wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat
de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen".
Artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat persoonlijke vorderingen verjaren na 10 jaar. Een vordering tot nietigverklaring van clausules van
een notariële akte is een persoonlijke vordering.
Ingevolge artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding de verjaring.
Ingevolge artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek heeft het verzoekschrift waarbij
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de verplichte oproeping in minnelijke schikking inzake pacht geschiedt, de gevolgen van
een gerechtelijke dagvaarding wanneer de dagvaarding wordt uitgebracht binnen de
maand na de datum van het opgestelde proces-verbaal.
Zodoende stuit het verzoekschrift waarmee de verplichte oproep tot minnelijke schikking in pachtzaken wordt aangevat, de verjaring voor zover de dagvaarding wordt uitgebracht binnen de maand.
De verplichting van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek is evenwel eenmalig.
Hieruit vloeit voort dat een tweede oproeping in verzoening geen verplichte oproeping in
verzoening kan zijn in de zin van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek, doch louter
een bijkomende en dus facultatieve poging tot minnelijke schikking is.
Ingevolge artikel 731 van het Gerechtelijk Wetboek kan een partij in beginsel altijd een
facultatieve poging tot minnelijke schikking ondernemen, zonder dat zulks verplicht is.
De oproep waarmee een facultatieve poging tot minnelijk schikking wordt aangevat, heeft
geen stuitende werking.
Door vooraf te oordelen dat de vorderingen tot nietigverklaring van de op 1 mei 1992
opgestelde authentieke akten onderworpen zijn aan de verjaringstermijn van artikel
2262bis, §2, van het Burgerlijk Wetboek, doch vervolgens te beslissen dat ook het tweede
verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking dat dateert van 30 april 2002 de gevolgen
heeft van een gerechtelijke dagvaarding, aangezien de dagvaarding werd betekend binnen
een maand na het tweede proces-verbaal van niet minnelijke schikking van 23 mei 2002
en door op grond hiervan te beslissen dat de vordering van verweerder niet verjaard is,
schendt het bestreden vonnis ambtshalve de artikelen 731 en 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek en de artikelen 2244 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, inzake pacht geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten, indien de
eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft
gedaan om de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking te doen
oproepen; dat van deze poging tot minnelijke schikking een proces-verbaal
wordt opgemaakt;
Dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, wat de bij wet verleende
termijnen betreft, het in het eerste lid bedoelde verzoek de gevolgen heeft van
een gerechtelijke dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht binnen een maand na
de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen;
Dat uit deze bepalingen volgt dat, wat de bij wet verleende termijnen betreft,
voor elke poging tot minnelijke schikking, het daartoe gedane verzoek de
gevolgen heeft van een gerechtelijke dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht
binnen een maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de
partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen;
Dat aldus in het geval een dagvaarding wordt uitgebracht binnen een maand na
het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking
zijn gekomen, het gedane verzoek, wat de termijnen betreft, de gevolgen heeft
van een gerechtelijke dagvaarding, ook al is een andere verzoeningspoging
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daaraan voorafgegaan;
Overwegende dat het middel er van uitgaat dat de verplichting van artikel
1345 van het Gerechtelijk Wetboek eenmalig is en dat hieruit voortvloeit dat een
tweede poging tot minnelijke schikking geen poging is in de zin van deze bepaling, derwijze dat het verzoek daartoe geen stuitende werking kan hebben;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis.
advocaat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 489
1° KAMER - 6 oktober 2005

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - W.A.M.-WET - ARTIKEL 29BIS GESUBROGEERDE VERZEKERAAR - VERHAALSVORDERING - VERWEER VAN DE AANSPRAKELIJKE
DERDE

2º VORDERING IN RECHTE - GEVORDERDE ZAAK - PUNT VAN DE VORDERING - BEGRIP
1º Wanneer de verzekeraar van het motorrijtuig, die in de rechten is getreden van het
slachtoffer dat hij overeenkomstig art. 29bis, W.A.M.-wet vergoed heeft, een
verhaalsvordering instelt tegen de in gemeen recht aansprakelijke derde is deze laatste
gerechtigd het bewijs te leveren van de eigen fout van het slachtoffer, ook wanneer dit
jonger is dan 14 jaar1. (Art. 29bis, § 4, W.A.M.-wet)
2º In een conclusie vragen dat akte wordt verleend dat een partij zich het recht
voorbehoudt om een vordering in te stellen is geen punt van de vordering in de zin van
art. 1138, 3°, Ger.W. noch een gevorderde zaak in de zin van art. 1138, 2°2.
(AXA BELGIUM n.v.. e.a. T. ING INSURANCE n.v..e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0377.N – C.03.0411.N – C.03.0623.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 19 maart 2003 in hoger
1 L; SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, CHR. PERSYN, PH. ERNST EN J.L. SCHUERMANS , "Onrechtmatige daad.
Schade en schadeloosstelling (1983-1992), T.P.R. 1994(851) 1349 nr 88. Het laatste zinsdeel van de
bovenstaande rechtsregel heeft betrekking op het zevende lid van § 1 van art. 29bis voor het
weggelaten werd (art. 2 wet 19 januari 2001).
2 Zie Cass., 3 sept. 1987, AR 5485, nr 2.
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Cassatieberoep C.03.0377.N
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 29bis, §1, zevende lid, van de Wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat het bewijs van een onverschoonbare fout niet is toegelaten ten aanzien van slachtoffers, jonger dan 14
jaar; dat deze regel enkel betrekking heeft op het recht op vergoeding van de
slachtoffers tegenover de verzekeraar van het betrokken motorrijtuig; dat indien
het slachtoffer jonger dan 14 jaar is, de verzekeraar van het betrokken motorrijtuig zich niet op de onverschoonbare fout van het slachtoffer kan beroepen, om
zich te onttrekken aan zijn vergoedingsplicht;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 29bis, §4, van de voormelde wet, de
verzekeraar of het gemeenschappelijk waarborgfonds in de rechten treden van
het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden;
Dat dit subrogatoir verhaalsrecht van de verzekeraar beperkt is tot wat het
slachtoffer naar gemeen recht had kunnen vorderen van de aansprakelijke derde,
in de hypothese dat de verzekeraar niet was tussengekomen in de vergoeding;
Dat derhalve, wanneer het slachtoffer mede aansprakelijk is voor de schade,
het verhaalsrecht van de verzekeraar beperkt is tot het bedrag van de vergoeding
waarop het slachtoffer naar gemeen recht aanspraak had kunnen maken, rekening
houdend met de verdeling van de aansprakelijkheid;
Dat bijgevolg, de derde tegen wie de verzekeraar een verhaalsvordering instelt,
gerechtigd is te bewijzen dat het slachtoffer een fout heeft begaan die mede
oorzaak is van de schade;
Dat die derde het bewijs van de eigen fout van het slachtoffer ook mag leveren
wanneer het slachtoffer jonger is dan 14 jaar;
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat eiseressen het bewijs van
enige objectief onrechtmatige daad in hoofde van het slachtoffer kunnen noch
mogen leveren, op grond dat het slachtoffer slecht negen jaar oud was en het
bewijs van een onverschoonbare fout niet is toegelaten ten aanzien van slachtoffers jonger dan 14 jaar;
Dat het vonnis, door op deze grond de eiseressen samen met de vijfde en zesde
verweerders te veroordelen tot betaling van het volledige door de eerste verweerster gevorderde bedrag, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
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Dat het middel in zoverre gegrond is;
(...)
D. Cassatieberoep C.03.0623.N
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de eisers in hun appèlconclusie vragen dat hen akte zou
worden verleend van het voorbehoud dat zij formuleerden om een vordering in te
stellen tegen de eerste verweerster bij toepassing van artikel 29bis van de wet
van 21 november 1989;
Overwegende dat het vragen van zulk voorbehoud geen punt van de vordering
is, in de zin van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch een gevorderde zaak in de zin van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel, in zoverre het schending aanvoert van deze wetsbepalingen,
niet kan worden aangenomen;
(...)
6 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers. advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Houtekier, Geinger en De Bruyn.

Nr. 490
1° KAMER - 7 oktober 2005

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - EIGEN VORDERING VAN DE GETROFFENE
TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE - VERJARINGSTERMIJN - AARD - GEVOLG
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - EIGEN VORDERING VAN DE GETROFFENE
TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARINGSTERMIJN - STUITING - VOORWAARDE
1º De verjaringstermijn van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de
benadeelde krachtens art. 86 W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
tegen de verzekeraar heeft, die niet langer mag zijn dan tien jaar te rekenen vanaf het
schadeverwekkend feit, indien de benadeelde bewijst dat hij pas na dat feit kennis heeft
gekregen van dat recht, is geen vervaltermijn die niet geschorst of gestuit kan worden.
(Artt. 86 en 34, § 2, eerste lid, Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
2º De verjaring van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde
krachtens art. 86 W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst tegen de
verzekeraar heeft, wordt niet enkel gestuit indien de verzekeraar op de hoogte is
gebracht van de wil van de benadeelde om die vordering in te stellen1.
1 De verjaring die gestuit kan worden krachtens de artt. 86, 32, § 2 en 35, § 4, W. 25 juni 1992 is die
van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde heeft tegen de verzekeraar van
de schadeveroorzaker. De kennisgeving waardoor ze wordt gestuit is die waarbij de getroffene de
verzekeraar ervan op de hoogte brengt dat hij zijn schade vergoed wil zien, dus dat hij dit eigen recht
wil doen gelden. Zoals eiser kwam het O.M. tot de slotsom dat de brief van de advocaat van de
architect aan de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid van laatstgenoemde, waarbij hij hem op de
hoogte bracht dat de benadeelden tegen die architect een rechtsgeding hadden ingesteld, geen uiting
was van hun wil aan die verzekeraar om, overeenkomstig de voornoemde wetsbepalingen,
vergoeding voor hun schade te krijgen.Volgens het O.M. was die brief tegelijk de uiting van de wil
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(EUROMAF – ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS vereniging naar Frans recht e.a. T.
C..e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0471.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, §2, inzonderheid tweede lid, 35, §§ 3 en 4, en 86 van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst voor de wijziging van die wet bij de wet
van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 2219, 2242, 2244, 2251 en 2261 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt het middel waarbij de [tweede] eiseres staande hield dat de tegen
haar ingestelde vordering verjaard was, en steunt daartoe op de volgende redenen:
"[De tweede eiseres] verwijt de eerste rechter geoordeeld te hebben dat de verjaring
inging te rekenen van het tot stand komen van de schade en te hebben geoordeeld dat zij
rechtsgeldig werd gestuit door een brief van 3 december 1996 van de raadsman van architect L. aan [de tweede eiseres].
Artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst stelt
als algemene regel dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit
een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt; de termijn begint te lopen vanaf de dag
van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan; wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt bewijst dat hij pas op een later tijdstip van het voorval kennis heeft
gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijf
jaar na het voorval.
Paragraaf 2 van dat artikel wijkt van die regel af door te bepalen dat de vordering die
voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft door verloop
van vijf jaar verjaart, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit; indien de benadeelde
bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de
verzekeraar, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na
verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit.
van de getroffenen om ten laste van de architect hun schade vergoed te zien én van de wil van die
architect om zich door zijn verzekeraar te laten dekken, maar niet de uitdrukking van de wil van de
benadeelden om tegen die verzekeraar hun eigen rechtstreekse vordering uit te oefenen. In deze zaak
was de verzekeraar dus door de benadeelden niet naar behoren ingelicht van hun intentie om gebruik
te maken van hun eigen vordering tegen hem, zodat de verjaring ervan niet gestuit was en de
bestreden beslissing die het tegengestelde aanvoerde op het tweede middel vernietigd moest worden.
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De wetgever wilde, tegelijkertijd, het beginsel naleven dat de verjaring niet loopt tegen
degene die geen weet heeft van zijn recht en een maximale termijn vastleggen waarbinnen
de vordering uitgeoefend moet worden.
In deze zaak oefenen de [verweerders] de vordering uit die voortvloeit uit hun eigen
recht tegen die verzekeraar, die overeenkomstig artikel 34, §2, van de voornoemde wet,
vervalt door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of het
ontstaan van dat feit en in elk geval verstrijkt na verloop van tien jaar.
De bouwwerken, die het schadeverwekkende feit vormen, werden uitgevoerd in de loop
van het jaar 1990, terwijl de [verweerders] kennis hebben gekregen van hun recht tegen
de verzekeraar van de architect toen het gebouw in de loop van 1995 barsten begon te
vertonen; vanaf dat jaar konden zij dus in rechte optreden maar dienden zij evenwel rekening te houden met de tienjarige verjaringstermijn te rekenen van het tijdstip van het schadeverwekkend feit, dus tot in de loop van het jaar 2000, behoudens schorsing of stuiting
van de verjaring.
Artikel 35, §4, van de voornoemde wet van 25 juni 1992 bepaalt immers dat de verjaring van de vordering, bedoeld in artikel 34, §2, wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis
krijgt van de wil van de benadeelde om de door hem geleden schade vergoed te zien; die
stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis
geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn weigering.
Die bepaling legt geen enkel vormvereiste op m.b.t. de wijze waarop de verzekeraar
ingelicht moet worden van de wil van de benadeelde om vergoed te worden.
In deze zaak werd [de tweede eiseres] bij de brief van 3 december 1996 van de
raadsman van architect L. op de hoogte gebracht van de procedure die tegen hem door de
[verweerders] was ingesteld; bij die brief was een afschrift van de dagvaarding gevoegd
en van het vonnis van 24 september 1996 waarbij een deskundigenonderzoek werd
bevolen.
[De tweede eiseres] werd door die brief ontegensprekelijk ingelicht van de wil van de
[verweerders] om hun schade vergoed te zien.
[De tweede eiseres] heeft trouwens na die brief een advocaat gemachtigd om de eerste
expertisevergadering van 11 december 1996 bij te wonen, waarop deze haar daadwerkelijk heeft vertegenwoordigd (verslag van deskundige Honoré, p. 3 en 4).
De verjaring werd dus gestuit op 3 december 1996.
De [tweede eiseres] heeft schriftelijk laten weten dat zij weigerde de [verweerders] te
vergoeden omdat de brief van 12 mei 1997 van de raadsman van [de tweede eiseres] aan
de raadsman van de [verweerders], waarin het einde van zijn optreden, zonder nadere
uitleg, werd gemeld, niet beschouwd kan worden als een weigering tot vergoeding; de
stuiting van de verjaring is dus geëindigd op 12 mei 1997.
De stuiting van de verjaring heeft tot gevolg dat de tijd die verlopen is voor de verjaringstuitende daad wordt uitgewist, zodat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen
nadat de verjaringstuitende daad verdwenen is (M. Regout-Masson, La prescription en
droit civil, CUP, deel XXIII, april 1998).
Gelet op de hierboven uiteengezette redenen :
- is een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar dus beginnen te lopen vanaf 13 mei 1997
en verstreken op 12 mei 2002;
- is de gedinginleidende dagvaarding, die op 14 januari 2002 is betekend, zijnde voor
het verstrijken van de nieuwe vervaltermijn, dus niet laattijdig;
- is de rechtstreekse vordering van de [verweerders] dus op tijd ingediend en niet
vervallen".
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Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Artikel 34, § 2, eerste lid, van de in het middel aangewezen wet van 25 juni 1992
bepaalt dat "de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de
verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf jaar (verjaart), te rekenen
vanaf het schadeverwekkend feit".
Het tweede lid van die bepaling wijkt van die regel af wanneer de benadeelde bewijst
dat hij pas op een later tijdstip na het ontstaan van het schadeverwekkend feit kennis heeft
gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar. Dan begint de in het eerste lid bedoelde vijfjarige termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van
tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit. Die tienjarige termijn is een vervaltermijn die noch geschorst, noch gestuit kan worden.
Nu het hof [van beroep] had vastgesteld dat het schadeverwekkend feit, nl. de bouwwerken, van 1990 dateerde en dat de tienjarige termijn bijgevolg in 2000 verstreek, kon
het niet naar recht beslissen dat die vervaltermijn op 3 december 1996 gestuit werd en
daaruit afleiden dat de op 14 januari 2002 ingestelde vordering niet laattijdig was (schending van de artikelen 34, § 2, en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de artikelen 2219, 2242, 2244, 2251 en 2261 van het Burgerlijk
Wetboek).
3. Derde onderdeel
Artikel 35, §4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst zegt
dat de in artikel 34, §2, eerste lid, bedoelde vijfjarige verjaringstermijn wordt gestuit
"zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te
bekomen voor de door hem geleden schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de
verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te
vergoeden of van zijn weigering".
Zoals de [tweede] eiseres in conclusie staande hield, blijkt uit die bepaling dat de in
artikel 34, §2, eerste lid, bedoelde vijfjarige verjarings-termijn pas gestuit wordt indien de
benadeelde aan zijn verzekeraar laat weten dat hij van plan is tegen hem de rechtstreekse
vordering van artikel 86 in te stellen teneinde vergoed te worden. De in artikel 35, §3, van
de wet bedoelde melding van het schadegeval door de verzekerde aan zijn verzekeraar
heeft, daarentegen, slechts tussen die twee partijen uitwerking en stuit bijgevolg de verjaring van de vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar niet.
Het arrest beschouwt een "brief van 3 december 1996 van de raadsman van architect
L." waarbij [de tweede] eiseres op de hoogte werd gebracht "van de procedure die tegen
hem door de [verweerders] was ingesteld", met als bijlagen een afschrift van de dagvaarding en het vonnis van 24 september 1996 waarbij een deskundigenonderzoek werd
bevolen, als een grond tot stuiting van de verjaring van de op artikel 86 van de wet
gegronde vordering van de verweerders tegen de [tweede] eiseres.
Die brief was wellicht de uiting van de wil van de verweerders om ten laste van architect L. hun schade vergoed te zien én van de wil van die architect om zich te laten dekken
door de waarborg van de verzekering die hij bij de [tweede] eiseres had gesloten, maar
niet de uitdrukking van de wil van de verweerders om tegen de [tweede] eiseres de eigen
rechtstreekse vordering uit te oefenen die hun bij artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 is
toegekend.
Weliswaar, zoals het hof [van beroep] heeft vastgesteld, omschrijft artikel 35, § 4, van
de wet niet de vorm onder welke de derde benadeelde zijn wil om de die vordering tegen
de verzekeraar in te stellen moet uiten. Maar toch moet de mededeling aan de verzekeraar
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de uiting van die wil zijn. Zulks is niet het geval voor een brief van de verzekerde waarin
het bestaan van het schadegeval en van de tegen hem ingestelde vordering wordt medegedeeld.
Door de voornoemde brief van 3 december 1996 te beschouwen als een grond tot stuiting van de verjaring van de op artikel 86 van de wet gegronde vordering van de verweerders tegen de [tweede] eiseres schendt het arrest bijgevolg alle in de aanhef van het
middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat volgens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet van 25 juni
1992, de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de
verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf jaar verjaart, te
rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag
waarop dit is gepleegd;
Dat het tweede lid bepaalt dat indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas
op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, de
termijn pas begint te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij in elk geval na verloop van
tien jaar verstrijkt, te rekenen vanaf het schadever-wekkend feit of, indien er
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd;
Dat die termijn, door het bestaan van de beperking van tien jaar, niet wordt
veranderd in een vervaltermijn die noch geschorst, noch gestuit kan worden;
Dat het onderdeel, dat eigenlijk het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 35, §4, van de wet van 25 juni 1992, bepaalt dat de
verjaring van de vordering, bedoeld in artikel 34, §2, wordt gestuit zodra de
verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te
krijgen voor de door hem geleden schade en dat de stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn
beslissing om te vergoeden of van zijn weigering;
Dat het onderdeel, dat staande houdt dat de in artikel 34, §2, bedoelde verjaring pas gestuit wordt indien de verzekeraar op de hoogte is gebracht van de wil
van de benadeelde om de in artikel 86 van die wet bedoelde vordering in te
stellen, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
7 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Heenen en Mahieu.
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EUROPESE UNIE — PREJUDICIËLE GESCHILLEN – ARTIKEL 43 (VOORHEEN 52)
E.E.G.-VERDRAG – UITLEGGING – VRAAG – NOODZAKELIJKE UITLEGGING – HOF VAN CASSATIE
– VERPLICHTING – HOF VAN JUSTITIE
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag, zoals art.43 (voorheen
52) voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te kunnen wijzen, aangezien
de vraag wordt gesteld of die bepaling in die zin moet worden uitgelegd dat zij strijdig is
met een bepaling van het nationale recht die, zoals art.182 K.B./W.I.B., dat uitgevaardigd
is met toepassing van art.342, §2, W.I.B.1992, louter op de niet-inwoners minimale
belastinggrondslagen toepast, verzoekt het Hof het Hof van Justitie uitspraak te doen bij
wege van prejudiciële beslissing.
(T. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0045.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat :
Eiser, verblijfhouder van het Groothertogdom Luxemburg, exploiteert een
restaurant in Aarlen.
Hij heeft zijn aangifte voor de personenbelasting van niet-verblijfhouders voor
het aanslagjaar 1992 te laat ingediend.
Bij brief van 23 november 1994 heeft de controleur van de belastingen hem
laten weten dat hij van plan was hem ambtshalve te belasten en toepassing te
maken van artikel 342, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
dat de administratie toestaat, om bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de belanghebbenden, de buitenlandse firma’s die in België werkzaam
zijn te belasten met verwijzing naar door de Koning bepaalde minimum belastbare winst. Voor buitenlandse firma’s die in de horeca werkzaam zijn, wordt dat
minimum bepaald bij artikel 182 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, in de toepasselijke versie ervan, in verhouding tot
de omzet en het aantal personeelsleden van de firma en mag het in geen geval
lager zijn dan 400.000 BEF.
Op die grondslag werd ten name van eiser voor het aanslagjaar 1992 een
aanslag gevestigd in de personenbelasting van niet-verblijfhouders.
De gewestelijk directeur der belastingen heeft bij beslissing van 26 juni 1996
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eisers bezwaar tegen die aanslag verworpen.
Het Hof van Beroep heeft, bij het bestreden arrest, eisers voorziening tegen die
beslissing verworpen.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als
volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet ;
- artikel 24 van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg
tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Slotprotocol,
goedgekeurd bij de wet van 14 december 1974 ;
- artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en bijgevoegde stukken, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie ervan geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998
(ex artikel 52 van het Verdrag).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst, in hoofdzaak, vast dat “(eiser), ook al woonde hij in
Luxemburg, in Aarlen een pizzeria exploiteerde”, dat eiser, voor het aanslagjaar 1992, “op
forfaitaire grondslag werd belast, waarbij de administratie de toepassing van artikel 342, §
2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 182 van het uitvoeringsbesluit van die tekst in aanmerking had genomen, aangezien (eiser) in het buitenland
woonde”, en dat “(eisers) hoedanigheid van niet-verblijfhouder niet betwist kan worden”,
Vervolgens beschikt het afwijzend op eisers voorziening tegen de beslissing van de
gewestelijk directeur der belastingen die zijn bezwaar tegen de te zijnen name gevestigde
aanslag in de belasting van niet-verblijfhouders voor het aanslagjaar 1992 had verworpen.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“(Eiser) houdt staande (…) dat de regeling van de forfaitaire heffing strijdig is, zowel
met de bepalingen van het dubbelbelastingovereenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, als met de bepalingen van het Verdrag van Rome betreffende de vrijheid van vestiging.
Noch het ene, noch het andere argument worden door (eiser) ernstig onderbouwd. Tot
staving van zijn standpunt voert (eiser) een rechtspraak aan van het Hof van Justitie
betreffende een probleem van overdracht van verliezen van een niet-verblijfhoudende
belastingplichtige (…) dat totaal niets met deze zaak te maken heeft. De rechtspraak heeft
er al op gewezen dat het in een dubbelbelastingovereenkomst neergelegde gelijkheidsbeginsel niet belette dat de vestiging van een buitenlandse onderneming, om praktische
redenen, anders belast wordt dan een Belgische onderneming (Brussel, 30 juni 1994, nr.
9452909, in zake Kuhnwaldt) en dat niets erop wees dat de forfaitaire berekening de
toegang tot de Belgische markt zou bemoeilijken en de vrijheid van vestiging zou belemmeren. Artikel 7 van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst belet geenszins dat de
forfaitaire heffing wordt aangewend (zie artikel 7, § 4). In elk geval biedt artikel 342,
eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de buitenlandse
onderneming de mogelijkheid zich te onttrekken aan de forfaitaire heffing door een
regelmatige boekhouding te voeren”.
Grieven
(…)
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2. Tweede onderdeel
I. Artikel 342, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat
de administratie toe om, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de
belanghebbenden, hetzij door haarzelf, de winst of baten van de belastingplichtige te
bepalen “naar de normale winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de
omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde van in
bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen”. Luidens het
tweede lid van dat artikel kan “de administratie te dien einde, in overleg met de betrokken
beroepsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen”.
De administratie kan de in artikel 342, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure van taxatie bij vergelijking toepassen op individuele
ondernemingen, ongeacht of ze onderworpen zijn aan de personenbelasting of aan de
belasting van de niet-verblijfhouders.
Toch mag, krachtens artikel 342, § 2, van dat wetboek, m.b.t. de vreemde firma's die in
België werkzaam zijn, de bij vergelijking vastgestelde belastbare grondslag niet lager zijn
dan het bij koninklijk besluit bepaalde minimum van de winst. Artikel 182 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing
is op het aanslagjaar 1992, bepaalt de minimumwinst die belastbaar is ten name van
buitenlandse firma's die in België werkzaam zijn volgens de vergelijkingsprocedure, voor
de horeca “op 100 BEF per 1.000 BEF omzet, met een minimum van 300.000 F per
personeelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar)” (§ 1, 3°) waarbij dat
minimum niet lager mag zijn dan 400.000 BEF (§ 2).
Op grond van dat artikel kan de belastbare winst van de buitenlandse firma’s, die bij
vergelijking belast worden, op een hoger bedrag worden bepaald dan dat van een Belgische verblijfhoudende onderneming die volgens dezelfde procedure, in dezelfde omstandigheden, wordt belast.
II. Krachtens artikel 24, § 5, van de in de aanhef van het middel aangewezen
Belgisch-Luxemburgse dubbelbelastingovereenkomst is de “de belastingheffing van een
vaste inrichting die een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat in de andere
overeenkomstsluitende Staat heeft in die andere Staat (evenwel) niet ongunstiger dan de
belastingheffing van ondernemingen van die andere Staat die dezelfde werkzaamheden
uitoefenen”.
Die bepaling belet dat de artikelen 342, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek, op een in het Groothertogdom Luxemburg verblijfhoudende natuurlijke persoon worden toegepast voor de bepaling bij vergelijking van de belastbare winst van de vaste inrichting waarover die nietverblijfhouder in België voor de uitoefening van een handelsactiviteit beschikt.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 24, § 5, van de in de aanhef van het
middel aangewezen Belgisch-Luxemburgse dubbelbelasting-overeenkomst, door te
beslissen dat de belasting op niet-verblijfhouders met toepassing van de artikelen 342, § 2,
van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit
van dat wetboek, op wettige wijze ten name van eiser, verblijfhouder van Luxemburg,
werd vastgesteld.
III. Overigens waarborgt artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap (ex artikel 52 van het Verdrag) de vrijheid van vestiging voor onderdanen
van de Lidstaten op het grondgebied van andere Lidstaten van de Unie en verbiedt het
elke beperking van die vrijheid. Die bepaling verbiedt België de belastingplichtigenverblijfhouders van een andere Lidstaat aan een zwaardere heffing te onderwerpen dan die
waaraan de belastingplichtigen-verblijfhouders van die Lidstaat zijn onderworpen, aange-
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zien die discriminatie de uitoefening van een onderneming in België door een verblijfhouder van die Lidstaat moeilijker zou maken dan voor de verblijfhouders van België.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest bovendien artikel 43 van het in de aanhef van het
middel aangewezen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (ex artikel 52
van het Verdrag) door te beslissen dat de litigieuze aanslag in de belasting van nietverblijfhouders op wettige wijze werd vastgesteld ten name van eiser, verblijfhouder van
een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap, met toepassing van de artikelen 342,
§ 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit
van de dat Wetboek.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
(…)
1. 2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 342, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, de in artikel
23, § 1, 1° en 2°, vermelde winst of baten voor elke belastingplichtige bepaald
worden naar de normale winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende
kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht,
van de huurwaarde van in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere
nuttige inlichtingen ;
Dat, volgens paragraaf 2 van die bepaling, de Koning met inachtneming van
de in § 1, eerste lid, vermelde gegevens, het minimum van de winst bepaalt dat
belastbaar is ten name van de firma's die in België werkzaam zijn ;
Dat artikel 182 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de minimumwinst bepaalt
die belastbaar is ten name van buitenlandse firma’s die in België werkzaam zijn;
dat het, in de toepasselijke versie ervan, preciseert dat het bedrag van de belastbare winst in geen geval lager mag zijn dan 400.000 BEF ;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser in het Groothertogdom Luxemburg verblijft en in Aarlen een pizzeria exploiteert en dat de Belgische belastingadministratie op hem de regeling heeft toegepast die uit de voornoemde bepalingen resulteert; dat, inzonderheid, uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de administratie op eiser het minimum van 100 BEF per
1.000 BEF omzet heeft toegepast, met een minimum van 300.000 BEF per
personeelslid ;
Overwegende dat het middel staande houdt dat artikel 43 - ex artikel 52 - van
het E.E.G.-Verdrag België verbiedt belastingplichtigen-verblijfhouders van een
andere Lidstaat aan een zwaardere belastingregeling te onderwerpen dan die
waaraan de belastingplichtigen-verblijfhouders van België zijn onderworpen ;
Dat er grond bestaat om aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de in het dictum van dit arrest vermelde prejudiciële vraag te stellen ;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de onderstaande vraag zal hebben beantwoord ;
Moet artikel 43 - ex artikel 52 - van het E.E.G.-Verdrag in die zin worden
uitgelegd dat het strijdig is met een bepaling van het nationale recht die, zoals
artikel 182 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat uitgevaardigd is met toepassing van artikel 342, § 2, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, louter op de niet-verblijfhouders minimale
belastinggrondslagen toepast ?
7 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes. advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 492
3° KAMER - 10 oktober 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN CONCLUSIE - TERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN - DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN - AARD
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN CONCLUSIE - DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJNEN OM CONCLUSIE TE NEMEN - CONCLUSIE TE
LAAT OVERGELEGD - BELANG VAN DE TEGENPARTIJ
1º De rechter die de termijnen bepaalt om conclusies te nemen legt dwingende termijnen
op1. (Art. 747, § 2, Ger.W.)
2º Een partij heeft krachtens de wet belang dat een conclusie die te laat is neergelegd
ambtshalve uit het debat wordt geweerd2. (Art. 747, § 2, laatste lid, Ger.W.)
(SANALUX b.v.b.a. T. STAD ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.03.0522.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 september 2005 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
1 Cass., 18 mei 2000, AR C.99.0185.N, nr 305.
2 Zie Cass., 14 mei 1999, AR C.95.0149.N, nr 281.
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III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste onderdeel :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het
onderdeel : het onderdeel vertoont geen belang vermits dezelfde betwistingen
reeds aanhangig waren voor de appèlrechters op grond van de conclusie die
verweerster neerlegde op 11 februari 2002 :
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid niet te
scheiden is van het onderzoek van het onderdeel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
1.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer de voorzitter krachtens artikel 747, §2, van het
Gerechtelijk Wetboek termijnen bepaalt om conclusies te nemen, de conclusie
die is overlegd na het verstrijken van deze termijnen ambtshalve uit de debatten
dient te worden geweerd;
Dat de rechter die de termijnen om conclusies te nemen bepaalt, dwingende
termijnen oplegt;
Dat een partij krachtens de wet belang heeft dat een conclusie die te laat is
neergelegd, ambtshalve uit het debat wordt geweerd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
:
1. de termijn waarover verweester beschikte om antwoordconclusies neer te
leggen verstreek op 1 oktober 2002;
2. verweerster op 12 december 2002 conclusies neerlegde op de griffie;
Overwegende dat het arrest dat, zonder de aangevoerde materiële vergissing,
acht slaat op de conclusie van verweerster van 12 december 2002, hoewel deze
te laat werd neergelegd, artikel 747, §2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep van
eiseres ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 493
3° KAMER - 10 oktober 2005

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS VERGOEDING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ALGEHELE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ARTIKEL 3BIS, EERSTE LID, ARBEIDSONGEVALLENWET
OVERHEIDSPERSONEEL - OVERHEIDSPERSONEEL
2º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS VERGOEDING - TIJDELIJKE ALGEHELE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - CONSOLIDATIEDATUM WERKHERVATTING - ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE DUUR - EINDE VÓÓR CONSOLIDATIEDATUM
- GEVOLG
1º De getroffenen van een arbeidsongeval in de overheidssector die tijdelijk
arbeidsongeschikt zijn - ongeacht of ze dat volledig of gedeeltelijk zijn - genieten het
voordeel van de bepalingen die voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de privésector zijn vastgesteld door de Arbeidsongevallenwet1. (Art. 3bis, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; Art. 22, Arbeidsongevallenwet private sector)
2º Het personeelslid van de overheidssector waarop de wet van 3 juli 1967 van toepassing
is, heeft tot de dag van zijn volledige hervatting van het werk of van de consolidatie recht
op de vergoeding van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, wanneer vóór de
consolidatiedatum de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
bereikt is. (Art. 22, Arbeidsongevallenwet; zoals van kracht vóór zijn wijziging bij K.B. 5
nov. 2002 – bekrachtigd bij wet van 24 feb.2003; art.3bis, zoals ingevoegd bij wet 13j juli
1973 vóór diens wijziging bij wet 20 mei 1997)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN n.v..)

ARREST

(A.R. C.05.0074.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 juni 2004 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 september 2005 werd deze
zaak naar de derde kamer verwezen.
1 Cass., 8 okt. 2001, AR S.99.0187.N, nr 531.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 22, eerste lid, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeids-ongevallen
(hierna Arbeidsongevallenwet private sector genoemd), zoals van kracht vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 5 november 2002, bekrachtigd bij wet van 24 februari
2003;
- de artikelen 1, eerste lid, 5°, 3bis, toenmalig enig lid, en 14, §3, derde lid, van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidson-gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
thans genoemd wet 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 (hierna Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel genoemd), voornoemd
artikel 1 in zijn versie zoals vervangen bij wet van 31 juli 1991 en vóór zijn wijziging bij
wet van 20 december 1995, voornoemd artikel 3bis, zoals ingevoegd bij wet van 13 juli
1973 en vóór diens wijziging bij wet van 20 mei 1997, voornoemd artikel 14 in zijn
versie, zoals gewijzigd bij wet van 31 juli 1991 en vóór diens wijziging door de wetten
van 21 december 1994 en 20 december 1995;
- artikel 1, enig lid, 4°, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (hierna koninklijk besluit
arbeidsongevallen overheidspersoneel genoemd), zoals het werd vervangen bij koninklijk
besluit van 21 november 1991 en vóór diens wijziging bij koninklijk besluit van 20
september 1998.
Bestreden beslissing
De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel verklaart in het bestreden vonnis van 8
juni 2004 het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond, doet het bestreden
vonnis teniet en, opnieuw rechtdoende, verklaart eiseres' subrogatoire vordering strekkende tot het bekomen van vergoeding lastens de verzekeraar van de aansprakelijke voor
het ongeval van 30 mei 1991, voor de tijdens de arbeidsongeschiktheid van het getroffen
personeelslid verder uitgekeerde wedden, slechts gedeeltelijk gegrond in zoverre hierbij
de terugbetaling van de aan mevrouw V. uitgekeerde vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de periode tussen 30 mei 1991 en 30 juni 1991 werd beoogd, en veroordeelt verweerster tot betaling aan eiser van het bedrag van 681,56 euro te verhogen met de
vergoedende intrest aan de wettelijk intrestvoet vanaf 30 mei 1991, de moratoire intresten
vanaf de dagvaarding van 13 april 2000 en de gerechtskosten.
De rechtbank van eerste aanleg stoelt haar beslissing op de volgende gronden :
"Eigenlijk erkent (eiseres) dat zij op grond van de verkeerde redenering dat de tijdelijke
arbeidsovereenkomst geschorst werd door het arbeidsongeval, gewoon de volledige
wedde verder uitbetaalde.
(...)
(Eiseres) beweert dat ondanks de door haar toegestane voormelde vergissing inzake de
juridische grondslag nopens het verder doorbetalen van de wedde, namelijk dat zij in de
waan verkeerde dat de arbeidsovereenkomst voor tijdelijke duur (...) geschorst was, zij
niettemin rechtens de verplichting had tot verder betaling van de wedde, maar op een
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andere rechtsgrond, zijnde op grond 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 (en meer bepaald artikel 1, 3bis en 14, §3, ervan) en
het op grond hiervan uitgevaardigd koninklijk besluit van 24 januari 1969 (de artikelen 1
en 32).
Deze interpretatie berust echter op een verkeerde lezing van deze wetsbepalingen. Uit
artikel 1 van deze wet van 3 juli 1967 blijkt dat deze inderdaad 'toepasselijk is op de leden
van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het personeel dat wordt in dienst
genomen door een arbeidsovereenkomst'.
Deze wet en voormeld koninklijk besluit was inderdaad toepasselijk op mevrouw V.,
maar enkel voor de duur van haar arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard zijnde tot en
met 30 juni 1991.
Nu (eiseres) erkent dat de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur niet geschorst werd
maar verder liep tot op de overeengekomen vervaldatum, was er in hoofde van (eiseres)
geen wettelijke verplichting om over te gaan tot verdere betaling van haar wedde, ook niet
aan 90 pct. voor de periode na 1 juli 1991. Ook de door (eiseres) ingeroepen verhaalsmogelijkheden tot terug-betaling van de uitgekeerde bezoldiging tijdens de tijdelijke ongeschiktheden en de subrogatie van rechtswege op grond van artikel 14, §3, van deze wet
van 3 juli 1967 kan in dit geval niet spelen, nu er in hoofde van (eiseres) geen enkele
wettelijke verplichting bestond tot verdere betaling van een wedde nadat de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur verstreken was.
In de mate (dat) de verdere betaling van het loon na het einde van de arbeidsovereenkomst op een eigen fout berustte kan (eiseres) zich uiteraard niet op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek beroepen om terugbetaling hiervan te bekomen vanwege (verweerster).
De vordering is enkel gegrond ten belope van hetgeen betaald werd voorafgaandelijk
aan het einde van deze arbeidsovereenkomst zijnde vanaf de datum van het ongeval van
30 mei 1991 tot en met 30 juni 1991.
(...)
De beroepskosten vallen ten laste van eiseres".
Grieven
1. Luidens artikel 1, eerste lid, 5°, van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel
kan deze wet door een in (de) ministerraad overlegd koninklijk besluit op "het personeel
dat wordt in dienst genomen door een arbeidsovereenkomst (dat behoort tot) de onderwijsinrichtingen georganiseerd door of namens de Gemeenschappen of de Gemeenschapscommissie" toepasselijk worden verklaard. Artikel 1, enig lid, 4°, van het koninklijk
besluit arbeidsongevallen overheidspersoneel maakte de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel effectief van toepassing op "de personeelsleden die bij een arbeidsovereenkomst
in dienst zijn genomen, die behoren tot de onderwijsinrichtingen die door één van de
Gemeenschappen (...) gesubsidieerd worden".
Indien een door een arbeidsongeval getroffen ambtenaar zich op het ogenblik van het
ongeval binnen de toepassingsvoorwaarden van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel bevindt, kan hij aanspraak maken op de in kwestieuze wet voorziene vergoedingen,
zelfs indien hij op een later tijdstip niet meer aan deze toepassingsvoorwaarden voldoet.
Aldus dienden de appèlrechters, nu aanvaard werd (in het bestreden vonnis, p. 6,
tweede volledige alinea) dat mevrouw V. zich op het ogenblik van het ongeval (het weze
op 30 mei 1991) binnen de toepassings- voorwaarden van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel bevond, op de aan het hof voorliggende zaak, kwestieuze wet toe te
passen.
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Hoewel de appèlrechters oordeelden dat de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel
op het ogenblik van het ongeval op mevrouw V. toepasselijk was, beperkten zij de toepassing van deze wet tot de duur van de arbeidsovereenkomst waarmee mevrouw V. met
eiseres was verbonden.
2. Overeenkomstig artikel 3bis, toenmalig enig lid, van de Arbeids-ongevallenwet overheidspersoneel geniet een door een arbeidsongeval getroffen ambtenaar "gedurende de
periode van tijdelijke ongeschiktheid, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de
wetgeving op de beroepsziekten zijn vastgesteld".
Aldus kan een door een arbeidsongeval getroffen ambtenaar gedurende de gehele
periode waarin hij arbeidsongeschikt is, ongeacht of deze arbeidsongeschiktheid volledig
of gedeeltelijk is, aanspraak maken op de in artikel 22, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet private sector voorziene vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.
Luidens artikel 22, van de Arbeidsongevallenwet private sector heeft de door een
arbeidsongeval getroffene in geval van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, vanaf
de tweede dag "recht op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van het gemiddeld
dagbedrag".
De omstandigheid dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur afloopt vóór de
consolidatiedatum of de datum van volledige wederte-werkstelling heeft geen invloed op
de toepasselijkheid van de wetgeving inzake arbeidsongevallen, zodat de werkgever ook
ná de stopzetting van de arbeidsovereenkomst de in de arbeidsongevallenwetgeving voorziene vergoedingen verschuldigd blijft. De door een arbeidsongeval getroffen werknemer
heeft, wanneer de arbeidsovereenkomst buiten toedoen van de getroffene eindigt, inzonderheid wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door verloop van die tijd
eindigt, tot de dag van zijn volledige wedertewerkstelling of van de consolidatie recht op
de vergoeding van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid.
Met toepassing van de hiervoren gehuldigde principes was eiseres, ondanks het feit dat
de arbeidsovereenkomst van mevrouw V. ingevolge verloop van de termijn vóór de
consolidatiedatum werd beëindigd, ook na het einde van de arbeidsovereenkomst, meer
bepaald tot de consolidatiedatum, het weze 29 november 2004 vergoedingen verschuldigd
voor de ingevolge het arbeidsongeval ondervonden tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Derhalve hebben de appèlrechters, door te stellen dat "nu (eiseres) erkent dat de
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur niet geschorst werd maar verder liep tot op de
overeengekomen vervaldatum, er in hoofde van (eiseres) geen wettelijke verplichting
(was) om over te gaan tot verdere betaling van haar wedde, ook niet aan 90 pct. voor de
periode na 1 juli 1991" (bestreden vonnis, p. 6, derde volledige alinea), de artikelen 1,
enig lid, 4°, van het koninklijk besluit arbeidsongevallen overheidspersoneel, 1, eerste lid,
5°, en 3bis, toenmalig enig lid, van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel en
artikel 22 van de Arbeidsongevallenwet private sector, al deze bepalingen in hun versie,
zoals in de aanhef van het middel aangegeven, geschonden.
3. Luidens artikel 14, §3, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel
treedt het overheidsbestuur of de overheidsinstelling die de last van de renten draagt van
rechtswege in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die het door een arbeidsongeval getroffen personeelslid ten aanzien van de voor het ongeval aansprakelijke kan doen
gelden.
In overhavig geval wezen de appèlrechters de subrogatoire vordering van eiseres af
omdat "er in hoofde van (eiseres) geen enkele wettelijke verplichting bestond tot verdere
betaling van een wedde nadat de arbeids-overeenkomst van bepaalde duur verstreken
was" (bestreden vonnis, p. 6, derde volledige alinea).
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Nu, zoals hiervoren werd uiteengezet, eiseres ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan mevrouw V. een vergoeding voor de ingevolge het ongeval ondervonden tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd was, werd de beslissing tot afwijzing van de subrogatoire vordering niet naar recht verantwoord. De rechtbank schendt
dienvolgens ook artikel 14, §3, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel in zijn versie, zoals in de aanhef van het middel aangegeven.
4. Tenslotte oordeelden de appèlrechters dat "in de mate de verdere betaling van het
loon na het einde van de arbeidsovereenkomst op een eigen fout berustte (eiseres) zich
uiteraard niet op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (kan) beroepen om terugbetaling hiervan te bekomen vanwege de verzekeraar van de heer S." (bestreden vonnis, p. 6,
vierde volledige alinea).
Nu moet worden aangenomen dat eiseres ook na het einde van de arbeidsovereenkomst
aan mevrouw V. vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd was,
konden de appèlrechters niet wettig beslissen dat eiseres zich niet op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek kan beroepen met het oog op de terugbetaling van de uitgekeerde
vergoedingen, en schenden zij aldus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 3bis 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, de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd verklaard, gedurende de periode
van tijdelijke ongeschiktheid, het voordeel genieten van de bepalingen die voor
een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de beroepsziekten zijn vastgesteld;
Dat dit artikel van toepassing is op de leden van dat personeel die tijdelijk
arbeidsongeschikt zijn, ongeacht of ze dat volledig of gedeeltelijk zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, toepasselijk overeenkomstig voormeld artikel 3bis, de getroffene,
vanaf de dag die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid, recht heeft op
een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van het gemiddelde dagloon;
Dat het personeelslid waarop de wet van 3 juli 1967 van toepassing is,
wanneer vóór de consolidatie de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur bereikt is, overeenkomstig deze bepaling tot de dag van zijn volledige hervatting van het werk of van de consolidatie recht heeft op de vergoeding
van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
- de werkneemster van eiseres werkzaam was als tijdelijke contractuele onderhoudswerkvrouw in het Koninklijk Atheneum te Westerloo en dat haar loon
werd betaald door de Vlaamse Gemeenschap;
- de werkneemster van eiseres op 30 mei 1991 het slachtoffer is geworden van
een arbeidsongeval op de terugweg van deze school naar haar woonplaats;
- de werkneemster van eiseres in de periode van 30 mei 1991 tot en met 29
november 1994, dit is de datum van de consolidatie, tijdelijk volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was;
- de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur verstreken was op 1 juli 1991;
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Dat zij op grond van deze vaststellingen niet wettig konden beslissen dat "er in
hoofde van (eiseres) geen wettelijke verplichting (was) om over te gaan tot
verdere betaling van haar wedde, ook niet aan 90 pct., voor de periode na 1 juli
1991";
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
10 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 494
3° KAMER - 10 oktober 2005

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEGROTING VOOR ELKE AANLEG VERDUBBELING - INGESTELDE EIS - DRAAGWIJDTE
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - SCHRIFTELIJKE
CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - REPLIEK ALLERLEI CONCLUSIE - INHOUDELIJKE
BEPERKING

1º De vaste rechtsplegingsvergoeding wordt begroot voor elke aanleg en wordt verdubbeld
wanneer de ingestelde eis er toe strekt een veroordeling van meer dan 2500 EUR te
doen uitspreken; als ingestelde eis moet worden begrepen de eis zoals hij gesteld is in
de inleidende akte of in laatste conclusie genomen in de aanleg waarvan een
rechtspleginsvergoeding wordt gevraagd. (Art. 3, K.B. 30 nov. 1970)
2º De rechter neemt een neergelegde conclusie inhoudende "repliek op het advies van het
openbaar ministerie" slechts in aanmerking in zoverre ze antwoordt op het advies van het
openbaar ministerie1. (Art. 767, § 3, Ger.W.)
(LANDSBOND DER LIBERALE MUTUALITEITEN T. W.)

ARREST

1 Cass., 20 sept. 2004, AR S.04.0009.N, nr 421.
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(A.R. S.05.0031.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 557, 618, 767, §3, 1017, 1018, eerste lid, 6°, en tweede lid, 1022 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3 en 8 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Bestreden beslissing
De zesde kamer van het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van
20 december 2004 verweersters hoger beroep ontvankelijk, doch principieel ongegrond.
Het arbeidshof bevestigt het bestreden vonnis van 10 februari 2004 van de vierde kamer
van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, behalve met betrekking tot de kosten.
De vierde kamer van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde had in haar vonnis van 10
februari 2004 verweersters oorspronkelijke vordering ontvankelijk doch ongegrond
verklaard en de door verweerster bestreden administratieve beslissing van 27 maart 2003
van de adviserend geneesheer van eiser, waarbij geoordeeld werd dat zij met ingang van
31 maart 2002 niet meer arbeidsongeschikt zou zijn zoals bedoeld in artikel 100 van de op
14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bevestigd.
Opnieuw wijzend met betrekking tot de gerechtskosten veroordeelt het arbeidshof eiser,
in toepassing van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de kosten
van beide aanleggen die het vereffent als volgt (arrest p. 8) :
"aan de zijde van (verweerster) :
- in eerste aanleg : - rechtsplegingsvergoeding 205,26 euro
- in hoger beroep : - uitgavenvergoeding : 57,02 euro
- rechtsplegingsvergoeding : 273,67 euro
aan de zijde van (eiser) :
- in eerste aanleg : - rechtsplegingsvergoeding : 205,26 euro
- in hoger beroep : - rechtsplegingsvergoeding: 273,67 euro".
Het arbeidshof grondt zijn beslissing dienaangaande op volgende motieven (arrest pp. 6
e.v., litera C) :
"C. Nopens de gerechtskosten :
1. (Verweerster) vordert de veroordeling van (eiser) tot het betalen van de ziekte-uitkeringen vanaf 31 maart 2003 tot heden en verder, hetzij een bedrag van 11.164,40 euro, dus
meer dan 2.500 euro. Zij berekent dit bedrag door het dagbedrag van 22,6 euro (...) te
vermenigvuldigen met het aantal dagen tussen 31 maart 2003 en 12 november 2004, hetzij
19 maanden in de zesdagenweek.
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2. Zij haalt aan dat haar vordering een vordering is tot uitkering tot onderhoud in de zin
van artikel 561 van het Gerechtelijk wetboek, zodat de annuïteit dient vermenigvuldigd
met 10. In die optiek, en zelfs in het geval sub 1. hierboven vermeld, bereikt de waarde
van de vordering meer dan 2.500 euro.
3. (Eiser), en niet (verweerster) zoals door (eiser) gevorderd, dient verwezen in de
kosten van het geding conform artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
4. De artikelen 1018 tot en met 1022 van dit wetboek vermelden een niet exhaustieve
opsomming van de uitgaven die als gedingkosten worden beschouwd. Het koninklijk
besluit van 30 november 1970 voert artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek uit.
(Verweerster) wordt bijgestaan door een advocaat.
5. De vraag die zich hier stelt betreft de begroting van de rechtsplegingsvergoeding in
geschillen over repetitieve uitkeringen zoals bij arbeidsongeschiktheid, pensioenen, enz.
Anders dan (verweerster) meent het Arbeidshof dat het hier niet gaat om een uitkering tot
onderhoud, van een altijddurende rente of een lijfrente zodat de waarde van de vordering
niet wordt bepaald door het bedrag van de annuïteit of van twaalf maandelijkse termijnen
te vermenigvuldigen met 10. Ziekte-uitkeringen kunnen, net als pensioenen, niet als een
uitkering tot onderhoud worden beschouwd.
6. Anderzijds wordt vastgesteld dat (verweerster), zij het in haar repliek, de veroordeling vordert van (eiser) tot betaling van de ziekte-uitkeringen ten bedrage van 11.164,40
euro. Het bedrag werd immers aanvankelijk niet gespecifieerd (evenmin in eerste aanleg).
Eveneens was het dagbedrag niet gekend. De discussie betreft derhalve niet alleen de
erkenning van het recht maar ook de vordering van een bedrag dat hoog genoeg ligt om de
dubbele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen. De rechtsplegings-vergoeding in eerste
aanleg en in graad van beroep dient dan ook vereffend op respectievelijk 205,26 euro en
273,67 euro, bedragen die, terloops gezegd, ook door (eiser) worden gehanteerd en gevorderd. Er dient opgemerkt dat de eerste rechter een rechtsplegingsvergoeding van 102,63
euro toekende omdat (verweerster) dit toen zo had gevraagd. Thans is zij het daarmede
niet meer eens".
Grieven
Artikel 1017, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk wetboek bepaalt :
"Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen
partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, wordt 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 verwezen".
Luidens artikel 1018, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk wetboek omvatten de kosten
de sommen die bepaald zijn in artikel 1022. Overeenkomstig het tweede lid van artikel
1018 worden de bedragen die als basis dienen voor de berekening van de in het eerste lid
bedoelde kosten omgerekend in euro de dag dat het vonnis of het arrest dat in de kosten
verwijst, wordt uitgesproken.
Naar luid van artikel 1022 van hetzelfde wetboek stelt de Koning, na het advies van de
in artikel 488 bedoelde overheden te hebben ingewonnen, een tarief vast van de sommen
die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten.
Het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de
invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat de regels
inzake rechtsplegingsvergoeding en uitgavever-goeding.
Als principe geldt dat de vergoedingen worden begroot voor elke aanleg en ten aanzien
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van elke partij die door een advocaat bijgestaan wordt en een eigen belang heeft (artikel 1,
tweede lid).
De vaste rechtsplegingsvergoeding voor de onderscheidene materiële handelingen die
in elke aanleg moeten worden verricht wordt, voor de verschillende rechtsplegingen,
bepaald in artikel 2. Voor een procedure voor de arbeidsrechtbank is dit 900 BEF; voor
een procedure voor het arbeidshof is dit 1200 BEF.
Het tweede lid van artikel 3 van dit besluit bepaalt dat de in artikel 2 bedoelde vergoedingen worden verdubbeld wanneer de ingestelde eis er toe strekt "een veroordeling tot de
betaling van een geldsom van meer dan 2500 euro te doen uitspreken". Aldus is vereist,
opdat de gewone rechtsplegingsvergoeding zou kunnen worden verdubbeld, dat aan de
rechter de veroordeling van de tegenpartij tot betaling van een geldsom van meer dan
2500 euro wordt gevraagd.
Luidens het vierde lid van dit artikel 3 wordt voor de toepassing van (het eerste en) het
tweede lid van dit artikel het bedrag van de vordering bepaald overeenkomstig de regelen
vastgesteld in de artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek tot bepaling
van de bevoegdheid en de aanleg (met een afwijking wat de toepassing van artikel 561
betreft).
Aldus wordt onder het bedrag van de vordering verstaan de som die in de inleidende
akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten
alsook van de dwangsommen (artikel 557 van het Gerechtelijk wetboek) en wordt, indien
de vordering in de loop van het geding gewijzigd is, het bedrag van de vordering bepaald
door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd (artikel 618, tweede lid, van het
Gerechtelijk wetboek).
Artikel 8 van het genoemde koninklijk besluit van 30 november 1970 bepaalt de wijze
waarop het tarief wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Eerste onderdeel
Het in artikel 2 van het genoemde koninklijk besluit van 30 november 1970 bedoelde
basisbedrag van de (enkelvoudige) rechtsplegingsvergoeding voor een rechtspleging voor
de arbeidsrechtbank (900 BEF) bedroeg op 10 februari 2004, datum waarop de arbeidsrechtbank in deze zaak vonnis wees, geïndexeerd en naar euro omgezet 102,63 euro. De
in artikel 3, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit van 30 november 1970 bedoelde
verdubbelde rechtsplegingsvergoeding (1800 BEF) bedroeg op dezelfde datum, geïndexeerd en naar euro omgezet 205,26 euro.
In het gedinginleidend verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te
Dendermonde op 11 april 2003 stelde verweerster zich niet akkoord te kunnen verklaren
met de beslissing van 27 maart 2003 van de adviserend geneesheer waarbij zij vanaf 31
maart 2003 werd uitgesloten van het recht op ziekte-uitkeringen; verweerster wenste "(de)
vernietiging van deze beslissing, alsook veroordeling van (eiser) tot betaling van de ingevolge deze vernietiging verschuldigde uitkeringen, verhoogd met de moratoire en gerechtelijke intresten en de kosten, inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding" (p. 1).
Aldus vorderde verweerster niet de betaling van een geldsom van meer dan 2500 euro.
Verweersters vraag tot veroordeling tot betaling van uitkeringen was immers niet nader
gepreciseerd, zoals overigens door het arbeidshof zelf vastgesteld (arrest p. 7, nr. 6, derde
en vierde regel).
Het arbeidshof kent het verdubbelde bedrag van de rechtsplegings-vergoeding toe
omdat de eis betrekking had op de veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan
"ziekte-uitkeringen" (arrest p. 7, nr. 6), te weten (in hoger beroep) 11.164,40 euro. Waar
het arbeidshof ervan uitgaat dat "de discussie (...) niet alleen de erkenning van het recht
(betreft) maar ook de vordering van een bedrag dat hoog genoeg ligt om de dubbele
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rechtsplegingsvergoeding toe te kennen" kon de eerste rechter nochtans niet gehouden
zijn, op grond van deze vaststelling in hoger beroep, een verdubbelde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen. De toekenning van een verdubbelde rechtsplegingsvergoeding in
eerste aanleg kan niet worden gerechtvaardigd door het feit dat de eis in hoger beroep de
drempelwaarde voor de verdubbeling van de rechtsplegingsvergoeding mogelijk overschreed.
Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig de voor de onderscheiden materiële handelingen die in eerste aanleg dienden te worden verricht, lastens eiser opgelegde, enkelvoudige rechtsplegingsvergoeding verdubbelen (en indexeren) en schendt dienvolgens de artikelen artikelen 557, 618, 1017, inzonderheid tweede lid, 1018, eerste lid, 6°, en tweede lid
en 1022 van het Gerechtelijk wetboek en 1, 2, 3 en 8 van het koninklijk besluit van 30
november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in
artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek.
Tweede onderdeel
Het in artikel 2 van het genoemde koninklijk besluit van 30 november 1970 bedoelde
basisbedrag van de (enkelvoudige) rechtsplegingsvergoeding voor een rechtspleging voor
het arbeidshof (1200 BEF) bedroeg op 13 mei 2004, datum van de appèlconclusie van
verweerster, geïndexeerd en naar euro omgezet 136,84 euro. De in artikel 3, tweede lid,
van hetzelfde koninklijk besluit van 30 november 1970 bedoelde verdubbelde rechtsplegingsvergoeding (2400 BEF) bedroeg op dezelfde datum, geïndexeerd en naar euro
omgezet 273,67 euro.
Verweerster vorderde in haar verzoekschrift tot hoger beroep (p. 3, dispositief) de
bestreden administratieve beslissing te vernietigen, voor recht te zeggen dat zij sedert 31
maart 2003 verder arbeidsongeschikt was gebleven voor meer dan 66 pct. in de zin van de
toepasselijke wetgeving, en eiser "te veroordelen in betaling van de uitkeringen vanaf de
datum van de verdere erkenning als arbeidsongeschikt (...)".
Verweerster herhaalde in haar "besluiten" in hoger beroep, gedateerd op 13 mei 2004,
dat de letstels waarvan zij gewag maakte wel degelijk een arbeidsongeschiktheid van
meer dan 66 pct. opleverden. Zij voerde tevens, inzake de betaling van uitkeringen aan
dat, "gelet op de tussen te komen vernietiging van de bestreden administratieve beslissing
de mutualiteit gehouden is de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen uit te betalen aan
(verweerster), en dit vanaf de datum van erkenning als arbeidsongeschiktheid voor meer
dan 66 pct. in de zin van artikel 100 van (de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen)" (p. 3, II),
zonder dienaangaande enige verdere precisering te verstrekken. Slechts met betrekking tot
de gerechtskosten liet zij gelden dat "aangezien de achterstallige uitkeringen een bedrag
van 2500 euro overtreffen, in toepassing van artikel 3, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 30 november 1970 de rechtsplegingsvergoeding (dient) verdubbeld te worden"
(p. 4, IV).
In het dispositief van deze conclusie van verweerster (pp. 4-5) wordt gevorderd :
- de administratieve beslissing te vernietigen en voor recht te zeggen dat tegenpartij op
31 maart 2003 verder arbeidsongeschikt was voor meer dan 66 pct.,
- eiser te veroordelen tot betaling van de uitkeringen vanaf de datum van de verdere
erkenning van de arbeidsongeschiktheid,
- eiser te veroordelen tot de kosten, aan de zijde van verweerster begroot als :
"Rechtsplegingsvergoeding Eerste Aanleg 205,26 euro
Rechtsplegingsvergoeding Hoger Beroep 273,67 euro
Aanvullende vergoeding 57,02 euro
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535,95 euro"
Aldus streefde verweerster de veroordeling van eiser na tot betaling van een niet nader
omschreven bedrag aan uitkeringen, waarvan slechts werd beweerd dat deze een bedrag
van 2500 euro zouden overtreffen.
Het is pas nadat het openbaar ministerie dienaangaande in zijn schriftelijke conclusie
enige opmerkingen formuleerde (zie pp. 5-6, rand-nummer 5-6.) en besloot dat de waarde
van de vordering niet bepaalbaar was bij gebrek aan preciseringen over het maandbedrag
van de uitkeringen en de periode waarover de betwisting ging, dat verweerster in haar
repliekconclusie deze beide elementen preciseerde, voorhoudend dat de dagvergoeding
22,60 euro beliep en over de reeds verlopen periode van 19 maanden derhalve 11.164,40
euro zou bedragen (bedrag waarop zij, minimaal, gerechtigd zou moeten worden
verklaard).
Overeenkomstig artikel 767, §3, van het Gerechtelijk wetboek, ingevolge artikel 1042
van hetzelfde wetboek toepasselijk in hoger beroep, kunnen partijen repliceren op de
schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie. Luidens de tweede alinea, in fine van
deze bepaling geldt dit schriftelijk repliekrecht echter "uitsluitend met betrekking tot de
inhoud van dat advies", zodat luidens artikel 767, §3, derde lid, van hetzelfde wetboek "de
conclusie alleen in aanmerking (wordt) genomen in zoverre ze antwoordt op het advies
van het openbaar ministerie".
Aldus treden de aanvoeringen in de repliekconclusie van verweerster (inhoudende een
berekening van de eigen, voorheen niet-gepreciseerde, aanspraken op uitkeringen) de
aanvoeringen in het advies van het openbaar ministerie te buiten nu daarin alleen de vraag
aan de orde was of verweerster voorheen haar vordering voldoende had gepreciseerd.
Door deze vordering alsnog in de repliekconclusie nader te berekenen, met voeging van
een nieuw stavingsstuk, hervatte verweerster eigenlijk het debat dat tussen de partijen was
gevoerd en dat gesloten was op 18 oktober 2004 (arrest p. 1, in fine).
Het arbeidshof kon deze precisering en berekening bijgevolg niet in aanmerking nemen
om te besluiten dat de discussie "de vordering van een bedrag (betrof) dat hoog genoeg
ligt om de dubbele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen" (arrest p. 7, nr. 6).
Bijgevolg strekte de regelmatig bij het arbeidshof aanhangige eis van verweerster er
niet toe een veroordeling te bekomen lastens eiser tot de betaling van een geldsom van
meer dan 2500 euro.
Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig verweerster voor de onderscheidene materiële handelingen in hoger beroep een verdubbelde rechtsplegingsvergoeding toekennen
lastens eiser en schendt dienvolgens de artikelen 557, 618, 767, §3, 1017, inzonderheid
tweede lid, 1018, eerste lid, 6°, en tweede lid, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
en 1, 2, 3 en 8 van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het
tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechtsplegingsvergoeding wordt begroot voor elke
aanleg;
Dat zij, krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 november 1970,
wordt verdubbeld wanneer de ingestelde eis er toe strekt een veroordeling tot
betaling van een geldsom van meer dan 2500 euro te doen uitspreken;
Dat als ingestelde eis moet worden begrepen, de eis zoals hij gesteld is in de
inleidende akte of in de laatste conclusie genomen in de aanleg waarvoor een
rechtsplegingsvergoeding wordt gevraagd of toegekend;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster voor de arbeidsrechtbank in het inleidende verzoekschrift de
vernietiging heeft gevorderd van de beslissing van de adviserend geneesheer van
eiser en tevens de veroordeling vroeg van eiser "tot betaling van de ingevolge
deze vernietiging verschuldigde uitkeringen, verhoogd met de moratoire en
gerechtelijke interesten en de kosten, inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding"
en die vordering achteraf in conclusies niet heeft gewijzigd;
Dat derhalve niet blijkt dat verweerster in eerste aanleg een eis heeft ingesteld
die er toe strekte een veroordeling tot de betaling van een geldsom van meer dan
2.500 euro te doen uitspreken;
Dat de appèlrechters die de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg begroot
op het dubbele van de op het ogenblik van zijn uitspraak geldende vaste rechtsplegingsvergoeding op grond dat verweerster in een repliekconclusie genomen in
hoger beroep een bedrag van 11.1164,40 euro in hoofdsom heeft gevorderd, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 767, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tenzij zij mondeling hebben gerepliceerd na de voorlezing van
het advies of hebben afgezien van hun recht op repliek, de partijen, met ingang
van de kennisgeving van het advies van het openbaar ministerie, over de termijn
beschikken bepaald overeenkomstig artikel 766, eerste lid, van hetzelfde
wetboek, om ter griffie conclusie neer te leggen uitsluitend met betrekking tot de
inhoud van dat advies;
Dat, naar luid van het derde lid van die wettelijke bepaling, de conclusie alleen
in aanmerking wordt genomen in zoverre ze antwoordt op het advies van het
openbaar ministerie;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
:
1. het openbaar ministerie in zijn schriftelijk advies, met betrekking tot de
rechtsplegingsvergoeding, vaststelt dat "(verweerster) op geen enkel ogenblik
van het geding de gevorderde som (heeft) begroot, en in haar laatste conclusie
(stelt), zonder enige verduidelijking, dat de achterstallige uitkeringen een bedrag
van 2.500 euro overtreffen" en op grond hiervan besluit dat "enkel de vaste
rechtsplegingsvergoeding van artikel 2 (kan) toegekend worden";
2. verweerster in "besluiten houdende een repliek op het advies van het openbaar ministerie", de dagvergoeding waarop zij aanspraak maakt sedert 31 maart
2003 bepaalt op 22,60 euro en de veroordeling vordert van eiser tot betaling van
een bedrag van 11.164,40 euro wegens achterstallige uitkeringen;
Overwegend dat het voor het eerst in een repliekconclusie zoals bedoeld in
artikel 767, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepalen van de
dagvergoeding waarop verweerster aanspraak maakt en van het bedrag dat zij op
basis hiervan ten laste van eiser vordert, geen repliek uitmaakt op het advies van
het openbaar ministerie, maar neerkomt op een hervatting van het debat tussen
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de partijen na het sluiten ervan door de rechter;
Dat de appèlrechters die aan verweerster de dubbele vaste rechtsplegingsvergoeding toekennen omdat zij in haar repliek op het advies van het openbaar
ministerie "de veroordeling vordert van (eiser) tot betaling van ziekte-uitkeringen
ten bedrage van 11.164, 10 euro" hetzij een bedrag "dat hoog genoeg ligt om de
dubbele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen", hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet over de rechtsplegingsvergoedingen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in toepassing van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
10 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 495
3° KAMER - 10 oktober 2005

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BEVESTIGING VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - UITGEVOERDE MAATREGEL - VERWIJZING
De appèlrechter die zelfs gedeeltelijk een door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt is ertoe gehouden de zaak naar die rechter te verwijzen,
ook wanneer de genoemde maatregel reeds werd uitgevoerd op het ogenblik van de
uitspraak van de appèlrechter1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
(FORTIS AG n.v. T. V.)

ARREST

(A.R. S.05.0040.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Cass., 13 jan. 1972, A.C. 1972, 468; 6 mei 1993, AR 9566, nr 224.
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Voorzitter Ivan Verougstraete 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;
- artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest verweerders hoger beroep ongegrond, bevestigt het tussenvonnis van de Arbeidsrechtbank te
Hasselt van 26 september 2000, trekt vervolgens de zaak tot zich met toepassing van
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, zegt voor recht dat verweerder tijdelijk
volledig arbeidsongeschikt was tot en met 3 november 1996 en blijvend arbeidsongeschikt is tot beloop van 50 pct. en veroordeelt eiseres tot betaling van de daarmee overeenstemmende arbeidsongevallenvergoedingen en tot vestiging van het prothesekapitaal
voor de gevraagde orthopedische schoenen (pag. 8 van het bestreden arrest).
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet moet elk vonnis met redenen worden
omkleed en moet de rechter antwoorden op de regelmatig aan hem voorgelegde middelen.
In haar appèlconclusie (pag. 4) vraagt eiseres in ondergeschikte orde de terugzending
van de zaak naar de arbeidsrechtbank, voor het geval het arbeidshof zou oordelen dat
toepassing dient te worden gemaakt van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek. Eiseres herneemt deze vordering in het beschikkend gedeelte van haar
antwoordbesluiten in graad van hoger beroep (pag. 4).
Het arbeidshof trekt de zaak aan zich met toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, maar antwoordt niet op het door eiseres regelmatig in haar appèlconclusie
aangevoerde middel. De appèlrechters ontkennen immers niet, noch bevestigen zij dat
artikel 1068, tweede lid, niet van toepassing zou zijn in deze zaak.
De appèlrechters antwoorden derhalve niet op het regelmatig door eiseres in haar appèlconclusies voorgedragen middel, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de appèlrechter ertoe verplicht de zaak naar de eerste rechter te verwijzen, als hij zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
Verweerder vecht in hoger beroep het tweede tussenvonnis van de arbeidsrechtbank
aan waarbij de arbeidsrechtbank beslist de oorspronkelijke aangeduide gerechtsdeskundige te vervangen door een andere. Verweerder voert daarbij aan dat een heropening van
het deskundigenonderzoek niet noodzakelijk is en vraagt, in ondergeschikte orde, Prof. C.
met een opdracht te belasten.
Eiseres vordert in haar appèlconclusies in ondergeschikte orde de verzending van de
zaak naar de arbeidsrechtbank.
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het tussenvonnis
waarbij Dr. M. als nieuwe deskundige is aangesteld. Het arbeidshof doet vervolgens
echter zelf uitspraak over de omvang van de arbeidsongeschiktheid die nog ter betwisting
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stond tussen partijen en waarover de arbeidsrechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan.
De appèlrechters schenden derhalve artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, door de zaak niet terug te zenden naar de eerste rechter en zelf uitspraak te doen
over de omvang van verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid, hoewel de appèlrechters de in het tussenvonnis van de arbeidsrechtbank bevolen aanstelling van Dr. M. als
deskundige bevestigen en de arbeidsrechtbank nog geen uitspraak over verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid hadden gedaan.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter
verwijst wanneer hij, zelfs gedeeltelijk, een onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat :
1. de eerste rechter in het tussenvonnis van 26 mei 1998 een deskundige heeft
aangesteld met als opdracht een advies te verlenen omtrent de omvang van de
arbeidsongeschiktheid van verweerder;
2. in het tussenvonnis van 26 september 2000 de eerste rechter een andere
deskundige, namelijk dokter M., een neuro-psychiater, heeft aangesteld gelet op
de betwisting tussen partijen omtrent de psychische gevolgen van het ongeval;
3. verweerder tegen dit laatste tussenvonnis hoger beroep heeft ingesteld;
4. de in dat tussenvonnis aangestelde deskundige zijn verslag heeft neergelegd;
Overwegende dat de appèlrechters het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaren, de door de eerste rechter in het tussenvonnis van 26 september
2000 bevolen onderzoeksmaatregel bevestigen en vervolgens "de zaak aan zich
trekkend in toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek" uitspraak
doen over de hoegrootheid van de arbeidsongeschiktheid van verweerder en over
de vergoeding, mede met inachtname van het verslag van de deskundige M.;
Dat de appèlrechters door de zaak niet terug te zenden naar de eerste rechter,
maar zelf uitspraak te doen over het geschil, artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot een ruimere cassatie kunnen
leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de omvang
en de gevolgen van verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid en uitspraak
doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
10 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Nelissen Grade.

Nr. 496
2° KAMER - 11 oktober 2005

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFVORDERING VERJARING - STUITING OF SCHORSING - NAZICHT
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN STUITING OF SCHORSING - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID - NAZICHT
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN ARTIKEL 33 PROGRAMMAWET VAN 5 AUG. 2003 - ARTIKEL 24 V.T.SV. ZOALS GEWIJZIGD DOOR
DE WET VAN 16 JULI 2002 - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MEERDERE
TELASTLEGGINGEN - EENHEID VAN OPZET - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - MIDDEL DAT
SLECHTS OP ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN BETREKKING HEEFT - NAAR RECHT VERANTWOORDE
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Het Hof van Cassatie is bevoegd om zelf na te gaan of de verjaring van de
strafvordering gestuit of geschorst is1. (Artt. 21 tot 25, V.T.Sv.)
3º Het Arbitragehof zegt voor recht dat artikel 33 van de Programmawet van 5 augustus
2003, dat een wijziging aanbrengt aan artikel 24 V.T.Sv., zoals vervangen door artikel 3
van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen inzonderheid de
verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden, de artikelen 10 en 11
Grondwet niet schendt2.
4º Niet ontvankelijk omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel dat alleen
betrekking heeft op één van de bewezen verklaarde telastleggingen, als de beslissing
van eenvoudige schuldigverklaring wegens de verschillende telastleggingen, waarvan het
arrest oordeelt dat zij de uiting zijn van eenzelfde strafbare gedraging, naar recht
verantwoord blijkt door de overige tegen de beklaagde bewezen verklaarde
telastleggingen3.
(R. T. S.)

ARREST

1 Cass., 24 okt. 1978, A.C. 1978-79, 219, 11 maart 1980, A.C. 1979-80, 856, 8 dec. 1981, AR 6738,
A.C. 1981-82, 483, 4 jan. 2000, AR P.98.1384.N, nr 2, 6 sept. 2000, AR P.00.0031.F, nr 443; MAES
B., Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, nr 528 en 529.
2 Arbitragehof nr 12/2005 van 19 januari 2005; Arbitragehof nr 50/2005 van 1 maart 2005; zie Cass.,
30 maart 2004, AR P.04.0092.N, nr 172; 1 juni 2004, AR P.04.0292.N, nr 295; 7 juni 2005, AR
P.04.0092.N, nr 324..
3 Cass., 3 mei 2005, AR P.05.0071.N, nr 258..
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(A.R. P.04.0535.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen 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 eisers cassatieberoep in zoverre dat gericht is tegen de
beslissing van het bestreden arrest waarbij hij van bepaalde telastleggingen
wordt vrijgesproken, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eisers cassatieberoep in zoverre dat gericht is tegen de
beslissing van het bestreden arrest waarbij de appèlrechters zich deels onbevoegd
verklaren om van de burgerlijke rechtsvordering van verweerder kennis te
nemen, deels deze vordering ongegrond verklaren, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest onaantastbaar oordeelt dat de telastleggingen
waaraan het de eiser schuldig acht, de uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet
en de verjaring derhalve slechts begint te lopen vanaf de datum van het laatste
feit, namelijk 7 april 1994;
Overwegende dat het Hof bevoegd is om zelf na te gaan of de verjaring van de
strafvordering gestuit of geschorst is; dat het dit nazicht doet met toepassing van
de hier toepasselijke versies van de artikelen 22, 23 en 24 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, dit laatste artikel meer bepaald in zijn versie zoals
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van
de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat:
- de oorspronkelijke verjaringstermijn van vijf jaar zou verstrijken op 6 april
1999 om 24.00 uur;
- de verjaring werd gestuit door de beschikking tot mededeling van de onderzoeksrechter van 27 november 1997, die een nieuwe termijn van vijf jaar deed
lopen die zou verstrijken op 26 november 2002 om 24 uur;
- de zaak op 14 februari 2002 werd ingeleid voor de correctionele rechtbank
zodat de verjaring vanaf die datum werd geschorst en deze schorsing zou
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verstrijken op 14 februari 2003 om 24 uur;
- op 14 februari 2002 reeds vier jaar en tachtig dagen van de tweede verjaringstermijn waren verlopen zodat er op 14 februari 2003 nog tweehonderd vijfentachtig dagen te lopen bleven, zodat de verjaring zou bereikt zijn op 26
november 2003 om 24 uur;
- de inleidingszitting in hoger beroep plaatsgreep op 22 oktober 2003, dit is
binnen de lopende verjaringstermijn;
- vanaf de inleidingszitting in hoger beroep er een nieuwe schorsing van één
jaar een aanvang nam, die zou verstrijken op 22 oktober 2004 om 24 uur;
- het bestreden arrest gewezen werd op 3 maart 2004, dit is tijdens de lopende
schorsing, dus vooraleer de verjaring werd bereikt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de arresten nr. 12/2005 van 19 januari 2005 en nr. 50/2005
van 1 maart 2005 van het Arbitragehof, telkens in antwoord op een prejudiciële
vraag, voor recht zeggen dat artikel 33 van de programmawet van 5 augustus
2003 dat een wijziging aanbrengt aan artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, zoals vervangen door artikel 3 van de wet van 16 juli 2002
tot wijziging van verschillende bepalingen inzonderheid de verjaringstermijnen
voor de niet-correctionaliseerbare misdaden, de artikelen 10 en 11 Grondwet niet
schendt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat eiser aanvoert dat hij met zijn, in het middel aangehaalde, bij
de appèlrechters genomen conclusie het verweer heeft gevoerd dat de overschrijding van de redelijke termijn invloed heeft op de bewijslevering en de uitoefening van zijn recht van verdediging;
Overwegende dat eiser in die genoemde conclusie dit verweer enkel stoelde op
drie precieze voorbeelden; dat deze voorbeelden alleszins geen betrekking
hadden op de telastleggingen C.I.b, C.II;
Overwegende dat het arrest eiser met toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering eenvoudig schuldig verklaart aan de
gezamenlijke telastleggingen C.I.a, C.I.b, C.II en D die het als de uiting
beschouwt van eenzelfde misdadig opzet;
Dat deze eenvoudige schuldigverklaring naar recht is verantwoord door de
bewezen verklaarde telastlegging C.I.b - de telastlegging C.II terzijde gelaten zodat het middel dat alleen betrekking heeft op de telastleggingen C.I.a en D niet
tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat het arrest eiser met toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering eenvoudig schuldig verklaart aan de
gezamenlijke telastleggingen C.I.a, C.I.b, C.II en D, die het als de uiting
beschouwt van eenzelfde misdadig opzet;
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Dat deze eenvoudige schuldigverklaring naar recht is verantwoord door de
bewezen verklaarde telastlegging C.I.b - de telastleggingen C.I.a en D terzijde
gelaten - zodat het middel dat alleen betrekking heeft op de telastlegging C.II
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
C. 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.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 497
2° KAMER - 11 oktober 2005

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — STRAFZAKEN - WEIGERING OM DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN
ANDERSTALIG RECHTSCOLLEGE - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - WEIGERING VAN DE
APPELRECHTERS OM DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN ANDERSTALIG RECHTSCOLLEGE - VERWIJZING
NAAR DE EERSTE RECHTER

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - WEIGERING VAN
DE APPELRECHTERS OM DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN ANDERSTALIG RECHTSCOLLEGE VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER
1º, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een vonnis in hoger beroep,
waarbij de appelrechters, op een vordering tot verwijzing van de zaak naar een
anderstalig rechtscollege, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslissen dat de
rechtspleging in dezelfde taal moet worden voortgezet en de zaak naar de eerste rechter
terugwijzen teneinde ten gronde recht te spreken, aangezien dergelijke beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, geen
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid en evenmin uitspraak doet met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek1. (Art.416 Sv ; 23 en
24 Taalwet Gerechtszaken)
1 Cass., 23 juni 1999, AR P.99.0384.F, nr 390.
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(J. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0606.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 25 februari 2005 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechters, op een vordering tot verwijzing van de
zaak naar een Franstalig rechtscollege, met bevestiging van het beroepen vonnis
beslissen dat de rechtspleging in het Nederlands moet worden voortgezet; dat het
bestreden vonnis de zaak naar de Politierechtbank te Vilvoorde terugverwijst
"ten einde ten gronde recht te spreken"; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, geen
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid en evenmin uitspraak doet
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. Advocaat-generaal.

Nr. 498
2° KAMER - 11 oktober 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKEL 81, § 1, M.B. 10 JUNI 1994 - ARTIKEL 28 WET 7 JAN. 1998 - BEZIT VAN ALCOHOL
OF ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - BEGRIP
2º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKEL 81, § 1, M.B. 10 JUNI 1994 - ARTIKEL 28 WET 7
JAN. 1998 - BEZIT VAN ALCOHOL OF ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - BEGRIP
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN -
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ARTIKELEN 28 EN 30 WET 7 JAN. 1998 - ACCIJNSSCHULD INZAKE DE ONTDOKEN ACCIJNZEN OGENBLIK VAN HET ONTSTAAN VAN DE ACCIJNSSCHULD
4º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKELEN 28 EN 30 WET 7 JAN. 1998 - ACCIJNSSCHULD
INZAKE DE ONTDOKEN ACCIJNZEN - OGENBLIK VAN HET ONTSTAAN VAN DE ACCIJNSSCHULD
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKEL 28 WET 7 JAN. 1998 - VERWIJZING NAAR DE ARTIKELEN 220 TOT 224, 227, 229 EN
248 AWDA - VERVOER EN BEZIT VAN ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - GEVOLG STRAFBAARHEID
6º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKEL 28 WET 7 JAN. 1998 - VERWIJZING NAAR DE ARTIKELEN
220 TOT 224, 227, 229 EN 248 AWDA - VERVOER EN BEZIT VAN ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - GEVOLG - STRAFBAARHEID
7º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKEL 12, EERSTE LID, WET VAN 10 JUNI 1997 - BEZIT OF VOORHANDEN HEBBEN VAN
PRODUCTEN WAARVOOR DE ACCIJNS NIET WERD VOLDAAN - BEZIT OF VOORHANDEN HEBBEN BUITEN
EEN BELASTINGENTREPOT - STRAFBAARHEID
8º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKEL 12, EERSTE LID, WET VAN 10 JUNI 1997 - BEZIT OF
VOORHANDEN HEBBEN VAN PRODUCTEN WAARVOOR DE ACCIJNS NIET WERD VOLDAAN - BEZIT OF
VOORHANDEN HEBBEN BUITEN EEN BELASTINGENTREPOT - STRAFBAARHEID
9º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKEL 81, § 1, M.B. 10 JUNI 1994 - ARTIKEL 28 WET 7 JAN. 1998 - VERVOER EN BEZIT
VAN ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - BEGRIP
10º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKEL 81, § 1, M.B. 10 JUNI 1994 - ARTIKEL 28 WET 7
JAN. 1998 - VERVOER EN BEZIT VAN ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - BEGRIP
11º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BEROEP VAN DE BEKLAAGDE VERMELD IN DE DAGVAARDING - OORDEEL VAN
DE RECHTER DAT DE BEKLAAGDE EEN ANDER BEROEP UITOEFENT - TEGENSTRIJDIGE REDENGEVING
12º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKELEN 27 EN 28 WET 7 JAN. 1998 - RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN
ACCIJNS OF DE BIJZONDERE ACCIJNS - AARD
13º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKELEN 27 EN 28 WET 7 JAN. 1998 - RECHTSVORDERING
TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN ACCIJNS OF DE BIJZONDERE ACCIJNS - AARD
14º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ARTIKELEN 27 EN 28 WET 7 JAN. 1998 - RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN
ACCIJNS OF DE BIJZONDERE ACCIJNS - NALATIGHEIDSINTERESTEN - VERTREKPUNT VOOR DE
BEREKENING - GEVOLG
15º GEESTRIJKE DRANKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNS OP ALCOHOL EN
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN - ARTIKELEN 27 EN 28 WET 7 JAN. 1998 - RECHTSVORDERING
TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN ACCIJNS OF DE BIJZONDERE ACCIJNS - NALATIGHEIDSINTERESTEN
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- VERTREKPUNT VOOR DE BEREKENING - GEVOLG
1º en 2° Het "bezit" waarvan sprake in, onder meer, artikel 81, § 1, Ministerieel besluit van
10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en artikel 28 van de wet van
7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en
alcoholhoudende dranken, moet worden verstaan als elke detentie en niet als bezit zoals
het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt.
3º en 4° Uit de artikelen 28 en 30 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken volgt dat de schuld van de
ontdoken accijnzen ontstaat op het ogenblik van de overtreding, dat door de strafrechter
onaantastbaar wordt vastgesteld, en niet op het ogenblik van de veroordeling tot de
betaling van deze ontdoken accijnzen.
5º en 6° De verwijzing in artikel 28 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, naar de artikelen 220 tot
224, 227, 229 en 248 A.W.D.A. doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van het vervoer
of bezit bedoeld in artikel 28 van de wet van 7 januari 1998.
7º en 8° Artikel 12, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop, dat bepaalt dat, onder voorbehoud van de toepassing van specifieke
wettelijke bepalingen, de productie en de verwerking hier te lande van de
accijnsproducten, bedoeld in artikel 3 van deze wet, dient te gebeuren in een
belastingentrepot en dat het voorhanden hebben van dergelijke producten, waarvoor de
accijns niet werd voldaan, eveneens in een belastingentrepot moet plaatsvinden, wordt
ook overtreden door degene die de producten waarvoor de accijns niet werd voldaan,
buiten een belastingentrepot voorhanden heeft, waaronder ook het bezit valt.
9º en 10° De woorden "elk vervoer en bezit" waarvan sprake in artikel 81, § 1, Ministerieel
besluit van 10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en in artikel 28
van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol
en alcoholhoudende dranken, moeten worden verstaan als elke detentie, hetzij bij een
vervoer, hetzij anders.
11º De omstandigheid dat de rechter in feite oordeelt dat de beklaagde een ander beroep
uitoefent dan het beroep dat bij zijn identiteitsgegevens in de dagvaarding is vermeld,
houdt geen tegenstrijdige redengeving in, aangezien het beroep dat in de dagvaarding
wordt vermeld een identiteitsgegeven is dat niet noodzakelijk zijn werkelijk beroep betreft.
12º, 13°, 14° en 15° Uit de artikelen 27 en 28 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de
structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken volgt dat de
nalatigheidsintrest op ontdoken accijns van rechtswege verschuldigd is op het ogenblik
dat de rechtsvordering van het bestuur tot betaling van de ontdoken accijns of de
bijzondere accijns ontstaat, zodat de rechter niet dient te preciseren vanaf wanneer
nalatigheidsintrest verschuldigd is, deze rechtsvordering behoort niet tot de
strafvordering, maar tot de rechtsvordering van de administratie van douane en
accijnzen, aan wie het toekomt eventueel nalatigheidsintrest te vorderen.
(N. e.a. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.0898.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 25 mei 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste en de derde eiser stellen in een memorie drie dezelfde middelen
voor.
De tweede eiser stelt in een memorie vijf middelen voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van de eerste en de derde eiser
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het "bezit" waarvan onder meer sprake in artikel 81, § 1,
ministerieel besluit van 10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en artikel 28 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, moet worden verstaan
als elke detentie, niet als bezit zoals het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 28 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de
structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, bepaalt:
"Alle vervoer of bezit van producten bedoeld in artikel 16 dat niet gedekt is door
het door de Minister van Financiën voorgeschreven bescheid, brengt de toepassing mee van de artikelen 220 tot 224, 227, 229 en 248 van de algemene wet
inzake douane en accijnzen";
Dat artikel 30 van die wet, zoals die op het ogenblik van de feiten van toepassing was, bepaalt:
"Onverminderd de in de artikelen 27, 28 en 29 bepaalde straffen zijn ontdoken
accijnzen steeds opvorderbaar";
Overwegende dat, anders dan waarvan het middel uitgaat, uit de vermelde
wetsbepalingen volgt dat de schuld van de ontdoken accijnzen ontstaat op het
ogenblik van de overtreding en niet bij de veroordeling tot betaling van de
ontdoken accijns;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, in zoverre het aanvoert dat de wettelijke bepaling dat de
schuld van de ontdoken accijnzen ontstaat op het ogenblik van de overtreding en
niet bij de veroordeling tot betaling van de ontdoken accijns, strijdig is met het
gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet, het Hof niet
de bevoegdheid heeft dit te onderzoeken;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. Onderzoek van de middelen van de tweede eiser
(...)
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2. Tweede middel
(...)
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, de verwijzing in
artikel 28 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, naar de artikelen 220 tot 224,
227, 229 en 248 AWDA geen afbreuk doet aan de strafbaarheid van het vervoer
of bezit bedoeld in artikel 28 van de voornoemde wet van 7 januari 1998;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 12, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop, bepaalt: "Onder voorbehoud van de
toepassing van specifieke wettelijke bepaling, dient de productie en de verwerking hier te lande van de accijnsproducten bedoeld in artikel 3 te gebeuren in een
belastingentrepot. Het voorhanden hebben van dergelijke producten waarvoor de
accijns niet werd voldaan, moet eveneens in een belastingentrepot plaatsvinden";
Overwegende dat ook deze bepaling overtreedt hij die de producten waarvoor
de accijns niet werd voldaan, buiten een belastingentrepot voorhanden heeft,
waaronder ook het bezit valt;
Dat het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht;
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat "elk vervoer en bezit" waarvan sprake in artikel 81, § 1, van
het reeds vermelde ministerieel besluit van 10 juni 1994 en artikel 28 van de
voornoemde wet van 7 januari 1998, moet worden verstaan als elke detentie,
hetzij bij een vervoer hetzij anders;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het Hof de aangevoerde tegenstrijdigheid
niet ontwaart;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
3.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het beroep van een beklaagde dat in de dagvaarding wordt
vermeld, een identiteitsgegeven is dat niet noodzakelijk zijn werkelijk beroep
betreft;
Overwegende dat de omstandigheid dat het vonnis of arrest in feite oordeelt
dat de beklaagde een ander beroep uitoefent dan dit bij zijn identiteitsgegevens is
vermeld, geen tegenstrijdige redengeving inhoudt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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(...)
5. Vijfde middel
Overwegende dat de veroordeling tot betaling van de ontdoken accijns of
bijzondere accijns niet behoort tot de strafvordering, maar tot de rechtsvordering
van de administratie van douane en accijnzen aan wie het toekomt eventueel
nalatigheidsinterest te vorderen, wat ze hier deed;
Overwegende dat uit de artikelen 27 en 28 van de voormelde wet van 7 januari
1998, volgt dat de nalatigheidsinterest op ontdoken accijns van rechtswege
verschuldigd is op het ogenblik dat de rechtsvordering van het bestuur ontstaat;
Overwegende dat het arrest onaantastbaar oordeelt dat het onwettig bezit
plaatsgreep op 4 oktober 1999;
Overwegende dat het arrest niet nader diende te preciseren vanaf wanneer
nalatigheidsinterest verschuldigd is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal – Advocaten: L. Vanheeswijck, Brussel en B. Spriet, Turnhout.

Nr. 499
2° KAMER - 11 oktober 2005

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING DOOR
DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERVAL VAN DE
STRAFVORDERING - VERJARING INGETREDEN NA HET DEBAT VOOR DE RAADKAMER - VERJARING
INGETREDEN NA HET INSTELLEN VAN HET HOGER BEROEP EN VOOR DE BEHANDELING DOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

- GEVOLG

Uit artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer de verjaring van de
strafvordering slechts intreedt na het debat voor de raadkamer, ook al gebeurde dit
slechts na het instellen van het hoger beroep, maar vóór de behandeling door de kamer
van inbeschuldigingstelling, het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking
ontvankelijk is en de kamer van inbeschuldigingstelling over de grond van verval van de
strafvordering uitspraak moet doen1.
1 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 4de bijgewerkte druk, 2005, nr 1283.
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(H.)

ARREST

(A.R. P.05.0934.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, 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 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 de beschikking van de raadkamer onder meer uitspraak doet
over de volledigheid van het gerechtelijk onderzoek en het bestaan van
voldoende bezwaren ten laste van eiser, op grond waarvan zij eiser naar de
correctionele rechtbank verwijst; dat het arrest oordeelt dat het hoger beroep, in
zoverre het tegen die beslissingen is gericht, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest in zoverre geen uitspraak doet met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering noch in een der andere
gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, van dit wetboek;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de
artikelen 129 en 139 van hetzelfde wetboek, hoger beroep kan instellen in geval
van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1,
of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of wanneer er een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering bestaat;
Dat het hoger beroep evenwel slechts ontvankelijk is indien het middel bij
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer de
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering ontstaan is
na het debat voor de raadkamer;
Dat hieruit volgt dat wanneer de verjaring van de strafvordering slechts
intreedt na het debat voor de raadkamer, het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking ontvankelijk is en de kamer van inbeschuldigingstelling over de
grond van verval van de strafvordering uitspraak moet doen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "met betrekking tot de opgeworpen
verjaring, gezien deze nog niet was ingetreden op het ogenblik van het instellen

1892

HOF VAN CASSATIE

11.10.05 - Nr. 499

van het hoger beroep, (...) het [hof van beroep] zonder saisine [is]" en dat
"immers het beroep tegen de verwijzingsbeschikking wat de verwijzing wegens
bezwaren zelf betreft, niet ontvankelijk is"; dat het aldus de beslissing geen
uitspraak te kunnen doen over de opgeworpen verjaring van de strafvordering,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie noch tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, mitsdien geen antwoord behoeft;
C. Ambtshalve onderzoek
Overwegende dat in zoverre het arrest uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van de strafvordering en over de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek,
de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de verjaring en de
verwijzing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste
van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal –
Advocaat: L. Arnou, Brugge.

Nr. 500
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1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WEGING - CRITERIA
2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE
3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID VEROORDELING TOT GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN VEROORDELING TOT WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE STRAF - WETTIGHEID
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN EN PARTIJEN HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN - VERZWARING VAN DE VEROORDELING IN EERSTE
AANLEG - WETTIGHEID
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5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN - VERZWARING VAN DE
VEROORDELING IN EERSTE AANLEG - WETTIGHEID
1º De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten met
betrekking tot hun duur of hun strafmaat, maar ook met betrekking tot hun aard, karakter,
soort of voorwerp1.
2º Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete, aangezien
de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is 2.
3º, 4° en 5° De beklaagde kan op zijn hoger beroep alleen niet worden veroordeeld tot een
zwaardere straf dan die welke door de eerste rechter is uitgesproken3. (Art. 202, Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN T. S.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:

1. In deze zaak werd door de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis op 9 juni 2005 in hoger beroep gewezen
door de correctionele rechtbank te Leuven, waarbij verweerder wegens de telastleggingen
van alcoholintoxicatie en dronken sturen veroordeeld werd tot een werkstraf van 42 uren,
terwijl tevens een verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen gedurende een
termijn van twee maanden werd opgelegd.
2. In zijn verzoekschrift voerde de eiser aan dat de feiten die verweerder ten laste werden
gelegd strafbaar zijn met correctionele straffen en dat de appèlrechters geen verzachtende
omstandigheden aannemen, zodat de werkstraf, in toepassing van artikel 37ter, § 2, eerste
lid, Strafwetboek, meer dan 45 uren diende te bedragen.
3. Het door eiser aangevoerde middel lijkt inderdaad gegrond en zou bijgevolg dienen
te leiden tot de vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
op te leggen straf4, maar, bij toepassing van de rechtspraak van het Hof sinds het arrest
van 8 februari 20005, met behoud van de schuldigverklaring.
4. Een verder onderzoek van het verloop van de rechtspleging in deze zaak noopt
evenwel tot een andere benadering.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt immers dat het beroepen
vonnis op verzet van de politierechtbank te Leuven van 24 september 2004 verweerder
wegens de telastleggingen van alcoholintoxicatie en dronken sturen veroordeelt tot een
geldboete van 1.250 euro of een vervangende gevangenisstraf van een maand en hem
tevens vervallen verklaart uit het recht een motorvoertuig te besturen gedurende een
termijn van drie maanden en dit herstel van het recht tot sturen afhankelijk maakt van het
slagen in een medisch-psychologisch onderzoek.
Bovendien blijkt dat alleen de verweerder hoger beroep aantekende tegen het vonnis
van de eerste rechter. Dit betekent meteen dat de verweerder in die omstandigheden door
de appèlrechters niet kon worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die welke door
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cass., 15 sept. 2004, A.R. P.04.0590.F, nr.413;
5 Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98 met concl. van procureur-generaal du Jardin; 16 feb.
2000, A.R. P.99.1553.F, nr. 127; 21 maart 2000, A.R.P.98.0605.N, nr. 192; 4 april 2000, A.R.
P.97.0832.N, nr. 220; 4 april 2000, A.R. P.99.1072.N, nr. 223; 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, nr.
267; 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329;
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de eerste rechter werd uitgesproken6.
De appèlrechters veroordelen verweerder uiteindelijk tot een werkstraf.
Er dient bijgevolg onderzocht te worden of een werkstraf al dan niet zwaarder is dan
een geldboete. Deze vraag is overigens niet enkel van belang voor het probleem dat ons
thans interesseert, maar ook voor de toepassing van de eenparigheidsregel van artikel
211bis, Wetboek van Strafvordering, voor de toepassing van de regels van bepaalde
vormen van meerdaadse samenloop (artikel 59 e.v. S.W.), van eendaadse samenloop
(artikel 65 S.W.) en voor de toepassing van de wet in de tijd7.
5. De vraag naar de relatieve zwaarte van de werkstraf ten opzichte van de geldboete in
de hiërarchie van de straffen krijgt geen duidelijk antwoord in de parlementaire
voorbereiding8.
De rechtsleer blijkt op zijn minst verdeeld te zijn over het antwoord op deze vraag. Een
aantal auteurs vertrekt van het standpunt dat de werkstraf een zwaardere straf is dan de
geldboete. Zij steunen daarbij vooral op het tekstargument van artikel 7 Strafwetboek, dat
de werkstraf invoegt tussen de gevangenisstraf en de geldboete 9, waarbij ervan wordt
uitgegaan dat de volgorde van de opsomming van de straffen ook hun relatieve zwaarte
bepaalt10. Volledigheidshalve kan overigens worden opgemerkt dat ook in de artikelen 59
en 85 Strafwetboek de werkstraf werd ingelast tussen de gevangenisstraf en de geldboete.
Toch vragen ook die auteurs zich af of dit (tekst)argument op zich alleen wel een
voldoende basis biedt om de vraag naar de relatieve zwaarte van de werkstraf ten opzichte
van de geldboete op sluitende wijze te beantwoorden11, aangezien de vraag kan gesteld
worden of de wetgever niet zelf van de klassieke rangregeling van de straffen heeft willen
afwijken12.
Andere auteurs13 zijn nog kritischer en voeren argumenten aan die de tegenovergestelde
stelling kunnen ondersteunen. Deze argumenten hebben onder meer betrekking op het
6 Cass. 16 sept. 1975, A.C. 1976, 77; 25 nov. 1975, A.C. 1976, 388; 21 dec. 1976, A.C. 1977, 451; 25
jan. 1984, A.R. 197, nr. 279; 3 dec. 1985, A.R. 9670, nr. 226; 9 jan. 1991, A.R. 8585, nr. 233; R.
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3° Editie 2003, p. 1047, nr. 2425; R. VERSTRAETEN,
Handboek Strafvordering, 4de herziene uitgave, Maklu, p. 1055, nr. 2264
7 A. JACOBS, “L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail”, (noot onder
Cass., 12 feb. 2003), J.L.M.B., 2003, 1313, nr. 11; S. VANDROMME, Strafrecht en Strafvordering,
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Trefwoord “Werkstraf”, nr. 20.
8 L. DUPONT, “De relatieve zwaarte van de werkstraf”, noot onder Antwerpen, 28 juni 2002, T.
Strafr., 2002, p. 205; A. Jacobs, en M. D ANTINNE, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17
avril 2002”, Rev. Dr.pén., 2002, 858 en 863.
9 A. JACOBS. en M. DANTINNE, o.c., 863; T. VANDER BEKEN. en A. FlAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste
analyse van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in
correctionele zaken en in politiezaken” T. Strafr., 2002, p. 246; A. JACOBS,, “Inédits de droit pénal – la
peine de travail”, J.L.M.B., 2003, 53; S. VANDROMME, Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Trefwoord “Werkstraf”, nr. 21.
10 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Acco, 1989, 185; P.E. TROUSSE, “Les
principes généraux du droit pénal positif belge”, Les Novelles, Droit Pénal, Tome I, Vol. 1, Larcier,
1956, nr. 248; C. VAN DEN WYNGAERT , Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 1999, 406;
C.J. VANHOUDT. en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, 1, 2de ed., Story Scientia, 1976, nr. 355
11 T. VANDER BEKEN. en A. FLAVEAU, o.c., p. 246; A. JACOBS en M. DANTINNE, o.c., 863; L. DUPONT, “De
relatieve zwaarte van de werkstraf”, noot onder Antwerpen, 28 juni 2002, T. Strafr. 2002, p. 204.
12 L. DUPONT, o.c., p. 205.
13 S. VANDROMME, o.c., nr. 23; P. DE LE COURT, “La loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail
comme peine autonome en matière correctionnelle ou de police”, R.G.A.R., 2002, n° 13604, note 8;
A. JACOBS, “L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail”, (noot onder Cass.,
12 feb. 2003), J.L.M.B., 2003, 1313; P. HELSEN, “Hoe zwaar weegt de werkstraf ? Nog
(jurisprudentieel) werk aan de winkel”, NjW, 2002, 126; S. VANDROMME, “De werkstraf, nieuwe
aanwinst in het Belgisch straffenarsenaal”, R.W., 2002-2003, 481.
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gegeven dat de wetgever de werkstraf eerst wilde onderbrengen in een Afdeling VIbis van
Hoofdstuk II van het Eerste Boek van het Strafwetboek, op het feit dat de werkstraf, in
tegenstelling tot de gevangenisstraf of de geldboete niet vermeld wordt op het uittreksel
uit het strafregister, op de omstandigheid dat de werkstraf op algemene wijze wordt
ingevoerd in artikel 37ter Strafwetboek en niet per afzonderlijke inbreuk, op de
afwezigheid van specifieke regels met betrekking tot de herhaling, op de vereiste
instemming van de beklaagde en op de motiveringsplicht van de rechter wanneer hij
weigert een werkstraf op te leggen.
Er moge overigens op gewezen worden dat het argument van de vereiste van de
instemming van de beklaagde niet zonder gevaar is : dit argument zou er uiteindelijk
kunnen toe leiden dat de relatieve zwaarte van de straffen niet meer wordt bepaald op
grond van objectieve of objectiveerbare criteria, maar enkel nog op grond van het
subjectieve gevoel van de beklaagde of van de wijze waarop de beklaagde de mogelijke
straffen waartoe hij desgevallend kan veroordeeld worden percipieert. Dit kan alleen
leiden tot rechtsonzekerheid : de individuele strafbeleving door de rechtsonderhorige kan
geen decisief criterium zijn14.
Het meest pertinente argument, dat door verschillende van deze auteurs wordt
aangehaald, lijkt evenwel het feit dat bij de werkstraf ook een vervangende geldboete kan
worden opgelegd die van toepassing kan worden wanneer de werkstraf niet wordt
uitgevoerd. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de geldboete, die in dat geval
gebruikt wordt als bedreiging in geval van niet-uitvoering van de werkstraf, zwaarder is
dan de werkstraf zelf : een vervangende straf die lichter is dan de hoofdstraf kan de
uitvoering van die hoofdstraf immers nooit waarborgen en dat is precies de bestaansreden
van de vervangende straf. De omgekeerde redenering leidt tot hetzelfde resultaat : de
werkstraf kan niet opgelegd worden als vervangende straf voor de gevangenisstraf of voor
de geldboete15.
Maar ook dit argument op zich wordt door een aantal auteurs als onvoldoende
overtuigend beschouwd16.
6. Het Hof heeft zich tot op heden niet moeten uitspreken over de vraag naar de
relatieve zwaarte van de werkstraf ten opzichte van de geldboete.
Lagere rechtbanken hebben dit inmiddels wel al gedaan. Daarbij werd geoordeeld dat
de werkstraf zich, overeenkomstig artikel 7 Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet
van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken
en politiezaken, positioneert tussen de gevangenisstraf en de geldboete17 (van dezelfde
aard : hetzij een correctionele straf, hetzij een politiestraf) of dat de werkstraf zwaarder is
dan de geldboete18.
Het Hof heeft zich wel al uitgesproken over de relatieve zwaarte van de werkstraf ten
opzichte van de gevangenisstraf. In de lijn van zijn vroegere rechtspraak hanteerde het
Hof daarbij terecht een objectief criterium. Het Hof beslist dat de relatieve
zwaarwichtigheid van twee straffen niet alleen wordt gemeten met betrekking tot hun
duur of hun strafmaat, maar ook met betrekking tot hun aard, karakter, soort of
14 L. DUPONT, o.c., p. 205; A. JACOBS, “L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de
travail”, (noot onder Cass., 12 feb. 2003), J.L.M.B., 2003, 1313, nr. 4.
15 A. JACOBS en M. DANTINNE,. o.c., 861; A. JACOBS, “L’application dans le temps de la loi
introduisant la peine de travail”, (noot onder Cass., 12 feb. 2003), J.L.M.B., 2003, 1313, nr.5; P.
HELSEN, o.c., 126.
16 A. JACOBS. en M. DANTINNE, o.c., 860.
17 Antwerpen, 28 juni 2002, met noot L. DUPONT, “De relatieve zwaarte van de werkstraf”, T. Strafr.,
2002, p. 202.
18 Brussel, 17 dec. 2002, J.T., 2003, 49
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voorwerp19. Het Hof oordeelt op basis van deze criteria dat de werkstraf, wegens het
voorwerp ervan, minder zwaar is dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan
op de individuele vrijheid geringer is. Volledigheidshalve moet hieraan worden
toegevoegd dat ook de klassieke regels met betrekking tot de zwaarte van de straf blijven
spelen : aangezien een correctionele straf zwaarder is dan een politiestraf, zal ook een
correctionele werkstraf zwaarder zijn dan een politiegevangenisstraf van zeven dagen20.
Voortbouwend op deze rechtspraak kan het Hof nu ook een standpunt innemen omtrent
de afweging van de zwaarte van de werkstraf ten opzichte van de geldboete. Uit het arrest
van 8 januari 2003 blijkt immers dat de werkstraf hoe dan ook een impact heeft op de
individuele vrijheid : deze impact mag dan al (beduidend) minder zijn dan deze van de
gevangenisstraf, zij blijft in elk geval bestaan. De geldboete daarentegen tast de beklaagde
enkel aan in zijn patrimonium. Deze aantasting van het vermogen van de beklaagde gaat
minder ver dan de aantasting van de individuele vrijheid door de werkstraf, die in elk
geval een verplichting inhoudt enige vorm van onbezoldigde arbeid te verrichten na de
gewone dagtaak21. Bij invoering van de taakstraf in Nederland preciseerde de Tweede
Kamer overigens dat de veroordeelde door deze straf niet van zijn vrijheid wordt beroofd,
maar wel in zijn vrijheid beperkt22. Het feit dat de beklaagde zijn instemming moet geven
vooraleer een werkstraf kan worden opgelegd doet daaraan niet af23.
Uit bovenstaande analyse moet dus besloten worden dat de werkstraf zwaarder is dan
de geldboete van dezelfde gelijke aard, zodat ambtshalve de schending van de artikelen
187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering dient aangevoerd te worden.
Ook in dit geval kan de schuldigverklaring, waarvoor de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht werden genomen en waarvoor de
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen, onverkort blijven bestaan24.
Conclusie : vernietiging, op het ambtshalve aangevoerde middel van schending van de
artikelen 187, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering, van het bestreden vonnis in
zoverre het uitspraak doet over de op te leggen straf en verwerping voor het overige, met
verwijzing.
ARREST

(A.R. P.05.0988.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 juni 2005 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
19 Cass., 8 jan. 2003, A.R. P.02.1314.F, nr. 14, Rev. Dr. Pén. 2003, p. 536, met noot A. J ACOBS,
“L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail”en R.A.B.G. 2003, 293 met noot
M. ROZIE, “De zwaarte van de werkstraf afgewogen tegen de zwaarte van de gevangenisstraf en de
geldboete”, nr. 6. ; Cass., 12 maart 2003, A.R. P02.1670.F, nr. 163 en T. Strafr.,2003, p. 260 met
noot T. VANDER BEKEN, “De werkstraf als mildere straf. Roma locuta, causa finita ?”
20 S. VANDROMME, Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Trefwoord “Werkstraf”, nr. 24; B. SPRIET, “Vergelijking van de zwaarte van de straffen”,
R.W., 1993-94, 1302.
21 T. VANDER BEKEN. en A. FLAVEAU, A., o.c., p. 242.
22 Nota taakstraffen, Tweede Kamer der Staten-generaal, Vergaderjaar 1995-1996, 24.807, nrs. 1, 2
en 5.
23 Contra : A. JACOBS, “L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail”, (noot
onder Cass., 12 feb. 2003), J.L.M.B., 2003, 1313, nr. 5, die blijkbaar een groter belang hecht aan het
feit dat de werkstraf de enige straf is die de instemming van de beklaagde vereist en aan het feit dat
hij geconsulteerd wordt omtrent de concrete invulling van zijn straf.
24 Zie voetnoot 5.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 187, 188, 202 en 203 Wetboek Strafvordering.
Overwegende dat het beroepen vonnis op verzet van de Politierechtbank te
Leuven van 24 september 2004 verweerder wegens de telastleggingen A (alcoholintoxicatie) en B (dronken sturen) veroordeelt tot een geldboete van 1.250
euro of een vervangende gevangenisstraf van een maand, hem tevens vervallen
verklaart uit het recht een motorvoertuig te besturen gedurende een termijn van
drie maanden en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maakt van het
slagen in een medisch- psychologisch onderzoek;
Overwegende dat alleen verweerder van dit beroepen vonnis in hoger beroep is
gekomen, zodat de correctionele rechtbank de toestand van verweerder niet
mocht verzwaren;
Overwegende dat de relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen niet alleen
wordt gemeten met betrekking tot hun duur of hun strafmaat, maar ook met
betrekking tot hun aard, karakter, soort of voorwerp;
Dat de werkstraf wegens het voorwerp ervan zwaarder is dan de geldboete,
aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Leuven bij het bestreden
vonnis verweerder voor de telastleggingen A en B samen veroordeelt tot een
werkstraf van 42 uren of een vervangende geldboete van 1.050 euro;
Dat de appèlrechters verweerder aldus onwettig zwaarder straffen;
Overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, 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 in zoverre het uitspraak doet over de op te
leggen straf;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
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zitting houdend in hoger beroep.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter en Verlsaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. Advocaat-generaal..

Nr. 501
2° KAMER - 11 oktober 2005

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY SCHULDIGVERKLARING - VERKLARING OMTRENT HET BIJKOMEND FEIT - VERMELDING VAN HET
AANTAL STEMMEN - GEVOLG
2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN - VOEGING VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VAN
EEN REEDS EERDER ONDER EDE VERHOORD PERSOON - GEVOLG
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT - VOEGING VAN EEN
POLYGRAAFTEST AFGENOMEN BIJ DE BESCHULDIGDE VÓÓR DE AANVANG VAN DE BEHANDELING VAN
DE ZAAK

- GEVOLG

1º Het antwoord van de jury dat met schending van artikel 345 Wetboek van Strafvordering
het aantal stemmen omtrent het bijkomende feit vermeldt, is niet nietig1.
2º De omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen toelaat dat de procureurgeneraal een proces-verbaal van ondervraging van een persoon die reeds onder eed ter
terechtzitting van het hof was gehoord, doet voegen houdt geen schending in van artikel
267 Wetboek van Strafvordering.
3º De omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen, ingevolge zijn discretionaire
macht, de voeging bij het strafdossier beveelt van een polygraaftest afgenomen bij een
beschuldigde vóór de aanvang van de behandeling van de zaak door het hof van
assisen, houdt geen schending in van de artikelen 267, 268 en 269 Wetboek van
Strafvordering.
(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1002.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 13 juni 2005 gewezen
door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen;
1 Cass., 4 jan. 1971, A.C. 1971, nr 426.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in een memorie vijf gelijkluidende middelen voor. Die
memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de verklaring van de rechtsprekende jury betreffende de
beide eisers zowel op de vraag betreffende het hoofdfeit als op deze betreffende
de voorbedachtheid vermeldt: "Ja met 7 stemmen tegen 5";
Overwegende dat artikel 345 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Na iedere
stemming neemt het hoofd van de jury de stemmen op in tegenwoordigheid van
de gezworenen en tekent de beslissing onmiddellijk aan naast de vraag, zonder
het aantal stemmen te vermelden, behalve in het geval de bevestigende verklaring omtrent het hoofdfeit slechts bij eenvoudige meerderheid is tot stand
gekomen";
Dat, anders dan het middel aanvoert, het antwoord van de jury dat met schending van artikel 345 Wetboek van Strafvordering het aantal stemmen omtrent het
bijkomende feit vermeldt, niet nietig is;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 267, eerste lid, Wetboek van Strafvordering de voorzitter van het hof van assisen gelast met de leiding van de gezworenen bij de
uitoefening van hun taak;
Dat de omstandigheid dat de voorzitter toelaat dat de procureur-generaal een
proces-verbaal van de ondervraging van een persoon die reeds onder eed ter
terechtzitting van het hof was gehoord, doet voegen, geen schending van artikel
267 Wetboek van Strafvordering inhoudt;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat op 13
juni 2005 de substituut-procureur-generaal voorlezing heeft gegeven van het
proces-verhaal van verhoor van een bepaald persoon, en dat Mr. J. Vermassen,
raadsman van de eerste eiser, op interpellatie van de voorzitter, geen bezwaar
heeft gemaakt tegen de voeging van dit proces-verbaal bij het dossier maar wel
tegen het feit dat dit proces-verbaal werd neergelegd na de getuigenverklaring
onder eed ter terechtzitting van deze persoon; (54e blad van het proces-verbaal
van de terechtzitting); dat verder uit het proces-verbaal blijkt dat de partijen,
hierover geïnterpelleerd, geen opmerkingen meer hebben gemaakt;
Dat de eisers niet voor het eerst voor het Hof het bezwaar kunnen maken dat
ze niet bij het hof van assisen gemaakt hebben;
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Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 267, eerste lid, 268 en 269, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering respectievelijk de voorzitter van het hof van assisen gelast met de
leiding van de gezworenen bij de uitoefening van hun taak, hem discretionaire
macht verleent alles te doen wat hij nuttig acht om de waarheid te vinden en hem
toelaat in de loop van het debat getuigen te doen horen of zich alle nuttige
stukken te doen brengen;
Dat de omstandigheid dat de voorzitter ingevolge zijn discretionaire macht de
voeging bij het strafdossier beveelt van een polygraaftest afgenomen bij een
beschuldigde vóór de aanvang van de behandeling van de zaak door het hof van
assisen, geen schending van de artikelen 267, 268 en 269 Wetboek van Strafvordering inhoudt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat op 6
juni 2005, bij de aanvang van de behandeling van de zaak, de voorzitter ingevolge zijn discretionaire macht en zonder verzet vanwege de partijen bevolen
heeft het proces-verbaal van 27 mei 2005 betreffende de polygraaftest afgenomen bij de eerste eiser bij het strafdossier te voegen (11e blad, nr. 34, en 13e
blad van het proces-verbaal van de terechtzitting);
Dat de eisers niet voor het eerst voor het Hof het verweer kunnen voeren dat
het afnemen op 27 mei 2005, dit is vóór de aanvang van de behandeling van de
zaak, van een polygraaftest van de eerste eiser in aanwezigheid van de procureur-generaal maar buiten de aanwezigheid van de raadslieden van de beide
eisers, hun recht op wapengelijkheid zoals gewaarborgd door de artikelen 6
EVRM en 14 IVBPR miskent;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Vermassen, Dendermonde, A. Govers, Dendermonde, V. Van
Aelst, Antwerpen, E. Gauquie, Antwerpen en K. Van Der Straeten, Dendermonde.
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AANHOUDING - VEREISTE VAN EEN MET REDENEN OMKLEED BEVEL VAN EEN RECHTER VREEMDELING - BESTUURLIJKE VRIJHEIDSBEROVING MET HET OOG OP UITWIJZING TOEPASSELIJKHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 191
- VREEMDELING OP BELGISCH GRONDGEBIED - GELIJKWAARDIGE BESCHERMING BEHOUDENS BIJ DE
WET GESTELDE UITZONDERING - ARTIKEL 12 - AANHOUDING - VEREISTE VAN EEN MET REDENEN
OMKLEED BEVEL VAN EEN RECHTER - ARTIKEL 74/6 VREEMDELINGENWET - BESTUURLIJKE
VRIJHEIDSBEROVING MET HET OOG OP UITWIJZING - BIJ WET BEPAALDE UITZONDERING
3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ARTIKEL 74/6 VREEMDELINGENWET BESTUURLIJKE AANHOUDING MET HET OOG OP UITWIJZING - ARTIKEL 12 GRONDWET - VEREISTE
VAN EEN MET REDENEN OMKLEED BEVEL VAN EEN RECHTER - TOEPASSELIJKHEID
4º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ARTIKEL 52 - MINISTERIËLE BESLISSING
WAARBIJ DE BINNENKOMST, HET VERBLIJF OF DE VESTIGING IN HET LAND GEWEIGERD WORDEN ARTIKEL 63/5 - DRINGEND BEROEP - SCHORSING VAN DE MAATREGELEN TOT VERWIJDERING ARTIKEL 74/6, § 2, EERSTE LID - TERMIJN VAN ZEVEN WERKDAGEN BINNEN DEWELKE DE NODIGE
STAPPEN VOOR DE VERWIJDERING DIENEN GENOMEN TE WORDEN - SCHORSING TOT DEFINITIEF
BESLIST IS OVER HET DRINGEND BEROEP TEGEN DE MINISTERIËLE BESLISSING

1º, 2° en 3° Artikel 12 Grondwet is niet van toepassing op de bestuurlijke vrijheidsberoving
van een vreemdeling met het oog op zijn uitwijzing, aangezien de wetgever door artikel
74/6, § 1, Vreeemdelingenwet, dat bepaalt dat, in de gevallen die het vermeldt, de
vreemdeling in een welbepaalde plaats kan worden vastgehouden in afwachting van de
toelating om in het Rijk te verblijven of van zijn verwijdering van het grondgebied zo de
minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, of diens gemachtigde, deze
vasthouding nodig acht om de effectieve verwijdering van het grondgebied te waarborgen
in geval de beslissing bedoeld in artikel 52 uitvoerbaar wordt, uitdrukkelijk afwijkt van de
regel van de verplichte tussenkomst van de rechter in geval van vrijheidsberoving, in de
zin zoals bedoeld door artikel 191 Grondwet1. (Artt. 12 en 191, Gw. 1994; Art. 7,
Vreemdelingenwet)
4º Artikel 63/5, eerste en tweede lid, Vreemdelingenwet houdt in dat ook de termijn van
zeven werkdagen, bepaald in artikel 74/6, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, binnen
dewelke de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen dienen genomen te
worden, geschorst is en derhalve slechts begint te lopen vanaf de dag waarop definitief
beslist is over het hoger beroep van de vreemdeling tegen de beslissing die zijn
binnenkomst, verblijf of vestiging in het land weigert.
(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1268.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 D. VANHEULE, “Vrijheidsberoving in het vreemdelingenrecht”, Rec.Cass., 1993, p. 203.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 12, derde lid, Grondwet bepaalt dat, behalve bij
ontdekking op heterdaad, niemand kan worden aangehouden dan krachtens een
met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de
aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren;
Dat artikel 191 Grondwet bepaalt dat iedere vreemdeling die zich op het
grondgebied van België bevindt, de bescherming verleend aan personen en
goederen geniet, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen;
Overwegende dat artikel 74/6, § 1, Vreemdelingenwet bepaalt dat "de vreemdeling die het Rijk binnengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2
gestelde voorwaarden of wiens verblijf heeft opgehouden regelmatig te zijn en
aan wie de toegang tot 's lands grondgebied of de toelating om in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling in het Rijk te verblijven werd ontzegd, krachtens
artikel 52, (...) in een welbepaalde plaats (kan) worden vastgehouden in afwachting van die toelating of van zijn verwijdering van het grondgebied zo de
minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, of diens gemachtigde, deze vasthouding nodig acht om de effectieve verwijdering van het grondgebied te waarborgen in geval de beslissing bedoeld in artikel 52 uitvoerbaar
wordt";
Dat de wetgever hierdoor uitdrukkelijk afwijkt van de regel van de verplichte
tussenkomst van de rechter in geval van vrijheidsberoving;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat artikel 12 Grondwet van toepassing
is op de bestuurlijke vrijheidsberoving van een vreemdeling met het oog op zijn
uitwijzing, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 5
EVRM, afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 12
Grondwet;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 63/5, eerste lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat het
dringend hoger beroep met toepassing van artikel 63/2, § 1, van die wet ingesteld
tegen de beslissing waarbij de minister of diens gemachtigde, met toepassing van
artikel 52, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging weigert aan de vreemdeling die zich vluchteling verklaart, deze beslissing schorst; dat het tweede lid van
hetzelfde artikel bepaalt dat "tijdens de termijn waarbinnen men een dringend
beroep kan indienen alsmede tijdens de duur van het onderzoek van dat beroep,
(...) alle maatregelen tot verwijdering van het grondgebied die zijn genomen ten
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opzichte van de vreemdeling wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot
de bestreden beslissing, geschorst (zijn)";
Overwegende dat die bepalingen inhouden dat ook de termijn van zeven dagen
bepaald in artikel 74/6, § 2, eerste lid, Vreemdelingenwet, binnen dewelke de
nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen dienen genomen te worden,
geschorst is en derhalve slechts begint te lopen vanaf de dag waarop definitief
beslist is over het hoger beroep van de vreemdeling tegen de beslissing die zijn
binnenkomst, verblijf of vestiging in het land weigert;
Overwegende dat het arrest, met overname van de redenen van het advies van
het openbaar ministerie, oordeelt dat "de nog lopende asielaanvraag de termijn
van zeven werkdagen schorst, conform de ter zake geldende reglementering en
wetgeving" en dat eisers hoger beroep tegen de beslissing genomen met toepassing van artikel 52 Vreemdelingenwet werd afgewezen bij beslissing van 29 juni
2005; dat het op die grond de beslissing dat de nodige stappen om eiser te
verwijderen tijdig genomen werden op 5 juli 2005, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek
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.
11 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Vandevelde, Brussel.

Nr. 503
2° KAMER - 12 oktober 2005

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS IN AANMERKINGNEMING DOOR DE RECHTER - FRANSE POLITIEMANNEN - GRENSOVERSCHRIJDENDE
ACHTERVOLGING - WEGVERKEER - AANBRENGER - VERDOVENDE MIDDELEN
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt volledig een bewijs te gebruiken dat op directe of
indirecte wijze door enige onregelmatigheid of onwettigheid is verkregen, behoudens het
geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, of
wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de
betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar
wordt gebracht. De rechter beslist overeenkomstig het geheel van de gegevens van de
zaak en kan met name rekening houden met het zuiver formeel karakter van de
onregelmatigheid, met het gebrek aan weerslag van het aangeklaagde gebrek op het
recht of de vrijheid die door de overschreden norm zijn beschermd, met de
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omstandigheid dat de wederrechtelijke daad die aan de politie of de aangever wordt
toegeschreven niet opzettelijk is, dat het onrechtmatig verkregen bewijs slechts een
materieel bestanddeel van het misdrijf uitmaakt of nog dat de ernst ervan veruit de
onregelmatigheid die de vaststelling van het misdrijf voorafging of die ermee gepaard
ging, overstijgt1.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0119.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling volledig verbiedt een bewijs
te gebruiken dat op directe of indirecte wijze door enige onregelmatigheid of
onwettigheid is verkregen;
Dat een dergelijk bewijs dus, behoudens het geval van miskenning van een op
straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, alleen mag worden geweerd
wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar
wordt gebracht;
Overwegende dat de rechter bij zijn oordeel hierover rekening houdt met het
geheel van de gegevens van de zaak; dat hij inzonderheid acht kan slaan op het
zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, op het gebrek aan weerslag
van het aangeklaagde gebrek op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm zijn beschermd, op de omstandigheid dat de wederrechtelijke beoordeling
die aan de politie of de aangever wordt toegeschreven niet opzettelijk is, dat het
onrechtmatig verkregen bewijs slechts betrekking heeft op een materieel
bestanddeel van het misdrijf of nog dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling van het misdrijf voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig
is met de ernst van dat misdrijf;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, "toen hij op dat ogenblik
in Moeskroen reed, een verkeersongeval heeft veroorzaakt"; dat "Franse politieagenten [voormelde verweerder] hebben aangehouden"; dat zij, "op aanwijzingen van een getuige, L. B., in de goot het pakje cannabis [waarvan verweerder
1 Cass., 14 okt. 2003, P.03.0762.N, nr 499; Cass., 23 maart 2004, P.04.0012.N, nr 165.

Nr. 503 - 12.10.05

HOF VAN CASSATIE

1905

zich had ontdaan], hebben ontdekt en meegenomen"; "dat de politie van Moeskroen telefonisch door 'de politie van het Franse Tourcoing' erover werd ingelicht dat zij zonet 'een persoon in het bezit van een kilo cannabis', die tevens een
verkeersongeval had veroorzaakt in de rue Triangle te Moeskroen", hadden
aangehouden; dat "de Franse agenten aan de politie van Moeskroen de kilo
cannabis die zij in de goot hadden gevonden hebben overhandigd";
Dat het vermeldt "dat de aanhouding van [verweerder], de ontdekking dat hij
een kilo cannabis in zijn bezit had en de aangifte van het misdrijf aan de Belgische politie dankzij de tussenkomst van de Franse politieagenten gebeurden";
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de onwettigheid van de grensoverschrijdende achtervolging door de Franse politieagenten en bijgevolg van hun
interventie op het Belgisch grondgebied, aan hun vaststellingen (bezit van een
kilo cannabis door beklaagde), aan deze van de Belgische politieagenten, aan de
bekentenissen van beklaagde en de onderzoeksmaatregelen die het rechtstreeks
gevolg ervan waren, elke bewijswaarde ontneemt";
Overwegende dat de appelrechters, door op die grond te beslissen dat de feiten
van de telastlegging niet bewezen zijn, zonder te onderzoeken of de onwettigheid
die aan de interventie van de Franse politie wordt toegeschreven het recht op een
eerlijk proces in het gedrang brengt of de betrouwbaarheid van het bewijs
aantast, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
12 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot. advocaat-generaal..
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1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 28 - OPENBARE PLAATS - BEGRIP
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID POLITIERECHTBANK - WEGVERKEER - OPENBARE PLAATS - BEGRIP
1º en 2° Onder het begrip openbare plaats dat wordt beschreven in art. 28
Wegverkeerswet, waaraan de wetgever dezelfde ruime betekenis heeft willen geven die
het had in art. 2, § 1, W.A.M. 1956 en die het heeft in art. 2, § 1, W.A.M. 1989, worden de
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plaatsen begrepen die hoewel zij privé zijn, voortdurend toegankelijk zijn voor bepaalde
categorieën van personen zoals aangestelden, klanten, leveranciers, bezoekers of
passanten; uit de omstandigheid alleen dat de bewoners van een gebouw, ook al zijn ze
talrijk, eigenaars, huurders of bewoners, voortdurend toegang hebben via een openbare
weg die loopt langs de privé-parking waarmee hij in verbinding staat, volgt niet dat deze
een openbare plaats is in de zin van voormeld art. 28.
(U. T. ETHIAS ASSURANCE)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0686.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen, die op 15 november 2004
en 16 maart 2005 door de Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep
zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 15 november 2004 :
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar cassatieberoep;
Overwegende dat die afstand, die op het ontbreken van een eindbeslissing in
de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering is gegrond, door een
vergissing is aangetast in zoverre het cassatieberoep de beslissing op de strafvordering betreft, vermits daarover bij vonnis van 16 maart 2005 definitief uitspraak
is gedaan;
Dat er, wat dat betreft, geen grond is om afstand te verlenen;
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 16 maart 2005 :
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die de strafvordering tegen eiseres wegens inbreuk op het Wegverkeersreglement (telastlegging
C) door verjaring vervallen verklaart :
Overwegende dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij eiseres
voor alcoholintoxicatie en dronkenschap aan het stuur (telastleggingen A en B)
wordt veroordeeld :
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
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Overwegende dat artikel 28 van de gecoördineerde wetten betreffende de
politie over het wegverkeer de "openbare plaats" omschrijft in met name de
volgende bewoordingen, "de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal
personen toegankelijk zijn";
Dat onder dit begrip, waaraan de wetgever dezelfde ruime betekenis heeft
willen geven die het had in artikel 2, §1, van de Wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en die het
heeft in artikel 2, §1, van de Wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de plaatsen
worden begrepen die, hoewel zij privé zijn, voortdurend toegankelijk zijn voor
bepaalde categorieën van personen, zoals aangestelden, klanten, leveranciers,
bezoekers of passanten;
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat de feiten op een parkeerterrein zijn gepleegd, dat voor een groot aantal personen toegankelijk is, welke er
voortdurend toegang toe hebben en die van daaruit de belangrijke openbare weg
kunnen oprijden waarmee het in verbinding staat, ook al staat er aan de ingang
van de parking een bord met de vermelding dat het een privé-eigendom betreft";
Overwegende dat als er, volgens de appelrechters, grond is om de aldus
beschreven plaats als een niet openbare plaats te beschouwen die echter voor een
zeker aantal personen toegankelijk is, in de zin van het voormelde artikel 28, op
grond van het feit dat elke plaats "waarlangs een openbare weg loopt en die
voortdurend toegankelijk is voor de eigenaars, de huurders en de bewoners van
het pand" aldus moet worden beschouwd;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de bewoners van een gebouw, ook
al zijn ze talrijk, voortdurend toegang hebben via een openbare weg die loopt
langs de privé-parking waarmee hij in verbinding staat, niet volgt dat dit een
openbare plaats is in de zin van het voormelde artikel 28;
Dat het vonnis, door uit die omstandigheid alleen het openbare karakter van de
plaats af te leiden, waarvan het vermeldt dat eiseres aldaar de bewezen
verklaarde feiten heeft gepleegd, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om de overige middelen te onderzoeken
die door eiseres zijn aangevoerd, welke niet tot ruimere vernietiging of tot
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden;
3. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die haar
uitspraak aanhoudt over de burgerlijke rechtsvordering van verweerster en het
onderzoek ervan sine die uitstelt :
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen die zijn gericht, enerzijds, tegen het vonnis van 15 november 2004, in zoverre dit het debat over de
burgerlijke rechtsvordering heropent, en, anderzijds, tegen dat van 16 maart
2005, in zoverre dit de uitspraak over die vordering aanhoudt en het onderzoek
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ervan sine die uitstelt;
Verwerpt voor het overige het cassatieberoep tegen het vonnis van 15
november 2004;
Vernietigt het vonnis van 16 maart 2005 in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering tegen eiseres wegens de telastleggingen A en B;
Verwerpt voor het overige het cassatieberoep daartegen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de kosten van het cassatieberoep tegen het vonnis van
15 november 2004 en in één vierde van de kosten van het cassatieberoep tegen
dat van 16 maart 2005;
Laat de overige drie vierden ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
12 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot. advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 505
2° KAMER - 12 oktober 2005

1º VERBERGING - BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VERBERGING BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP - AFLOPEND MISDRIJF
3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - AFLOPEND MISDRIJF - VERBERGING - BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET BEGRIP - AFLOPEND MISDRIJF
1º, 2° en 3° Het bedrieglijk opzet dat is vereist bij art. 508, tweede lid, Sw., bestaat erin
zichzelf of iemand anders een onrechtmatig voordeel te bezorgen; het aflopend misdrijf
dat in dit artikel wordt bedoeld is voltrokken vanaf het ogenblik dat de dader die
bedoeling heeft, wat kan samenvallen of volgen op de inbezitneming van de zaak.
(C. T. H..)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0852.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 mei 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert vier middelen en eiser één middel aan in een memorie, waarvan
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van eiseres :
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen haar
ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het een schending van de artikelen
716 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, zonder dat het daarbij
aangeeft waarin die schending bestaat, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, op de conclusie van eiseres
waarin zij aanvoert dat zij de eigendom van de in de telastlegging bedoelde titels
heeft verkregen op de wijze die in het voormelde artikel 716 is bepaald, enerzijds
antwoordt dat M. M., M. M. en M. L. de eigendom van de betwiste effecten door
aankoop en vervolgens door erfenis hebben gestaafd en, anderzijds, dat die titels,
op het ogenblik dat eiseres ze heeft bemachtigd, zich in een pand bevonden dat
aan M. L. toebehoorde;
Dat de appelrechters aldus hun beslissing volgens welke de titels die het voorwerp van de telastlegging uitmaken niet als een verborgen of bedolven zaak
kunnen beschouwd worden waarop niemand zijn recht van eigendom kan
bewijzen;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het bedrieglijk opzet dat is vereist bij artikel 508, tweede lid,
van het Strafwetboek erin bestaat zichzelf of iemand anders een onrechtmatig
voordeel te bezorgen;
Dat het aflopend misdrijf dat in dit artikel wordt bedoeld, voltrokken is vanaf
het ogenblik dat de dader die bedoeling heeft, wat kan samenvallen of volgen op
de inbezitneming van de zaak;
Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest voor het overige vermeldt dat de aard van de
gevonden waardepapieren en de omstandigheden waarin ze zijn ontdekt, eiseres
hadden moeten doen begrijpen dat die titels aan een derde toebehoorden; dat,
volgens de appelrechters, eiseres in plaats van op nuttige wijze inlichtingen in te
winnen over de draagwijdte van haar rechten of de eigenaar van het verkochte
pand vragen te stellen, " van bij de aanvang zorg ervoor heeft gedragen om haar
ontdekking te verbergen" zodat zij vervolgens, zonder dat dit werd opgeëist, de
volledige of gedeeltelijke opbrengst van de verkoop heeft kunnen ontvangen,
waardoor zij haar wil om zich te verrijken of voordeel te bezorgen laat kennen;
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Dat de appelrechters aldus het bij wet vereiste bedrieglijk opzet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt (pagina's vijf en zes) dat het koopaanbod
van 7 februari 1994, dat op 3 maart 1994 door verweerster is aanvaard, een clausule bevat waarbij de eigendomsoverdracht van het pand wordt uitgesteld tot het
verlijden van de authentieke akte, op 17 mei 1994;
Dat het arrest bijgevolg de wettelijke bepalingen die door het middel worden
aangevoerd niet schendt door te beslissen dat op 17 maart 1994, de dag waarop
de litigieuze waardepapieren werden weggenomen, eiseres geen eigenaar was
van het pand waarin zij deze heeft ontdekt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat eiseres zich ertoe heeft beperkt, op grond van artikel 27 van
de Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan
toonder, de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering te betwisten;
Overwegende dat de niet-ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling
geen gevolg heeft voor de inleiding van de strafvordering wanneer de procureur
des Konings de onderzoeksmagistraat heeft gevorderd om voor dezelfde feiten
een onderzoek in te stellen;
Dat de appelrechters bijgevolg, wat de strafvordering betreft, het voormelde
verweer niet dienden te beantwoorden;
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;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen
eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het overige van het vierde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het een schending aanvoert van artikel
27 van de voormelde wet zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre dit
geschonden wordt, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat eiseres een conclusie heeft neergelegd waarin de burgerlijke
rechtsvordering niet ontvankelijk wordt verklaard op grond dat verweerster zich
burgerlijke partij heeft gesteld na het verstrijken van de termijn waarover de
verzetdoende partij beschikt, op straffe van ambtshalve opheffing van het verzet,
om de teruggave te vorderen;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op die conclusie, op pagina 10
vermeldt dat die termijn "niet toepasselijk is op de burgerlijke rechtsvordering
voor het strafgerecht";
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
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B. Over het cassatieberoep van eiser :
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat in correctionele of in politiezaken, de beschikking tot
verwijzing van een onderzoeksgerecht of de dagvaarding om te verschijnen voor
het vonnisgerecht niet de kwalificatie die daarin wordt vermeld aanhangig maakt
bij de bodemrechter maar wel de feiten die liggen vervat in de stukken van het
gerechtelijk of van het vooronderzoek waarop de beschikking of de dagvaarding
zijn gegrond;
Overwegende dat die eerste kwalificatie voorlopig is; dat het vonnisgerecht het
recht en de plicht heeft om de feiten die het voorwerp van de telastlegging
uitmaken juist te kwalificeren, mits naleving van het recht van verdediging;
Overwegende dat de vaststelling van het vonnisgerecht dat het dezelfde feiten
betreft, een feitelijke en bijgevolg onaantastbare vaststelling is, onder voorbehoud van het toezicht van het Hof wat betreft het antwoord op de conclusie,
hetgeen de bodemrechter naar recht uit de feitelijke vaststellingen die hij
uiteenzet afleidt, en wat een eventuele miskenning van de bewijskracht van de
akten betreft;
Overwegende dat eiser, sinds de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank
van Charleroi van 29 april 2002, ervan werd verwittigd dat de telastlegging tegen
hem niet alleen de zes kapitalisatiebons in de beschikking tot verwijzing en de
dagvaarding betrof maar eveneens een reeks effecten aan toonder die na aanvullende onderzoeken zijn geïdentificeerd toen de zaak voor die rechtbank was vastgesteld;
Overwegende dat eiser noch voor de eerste rechter, noch voor het hof van
beroep een conclusie heeft neergelegd waarin hij aanvoert dat door de lijst te
voltooien van de waardepapieren die het voorwerp uitmaken van de bedrieglijke
verberging waaraan men hem verweet te hebben deelgenomen, de appelrechters
kennis zouden gekregen hebben van feiten die bij hen niet aanhangig waren
gemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt, na te hebben vastgesteld dat
eiser, ditmaal op de terechtzitting van het hof van beroep van 31 januari 2005,
verzocht werd om zich te verdedigen en zich effectief heeft verdedigd tegen de
vervolledigde telastlegging waarvan sprake hierboven, dat de aldus omschreven
feiten dezelfde zijn als die welke aan de oorspronkelijke vervolging ten grondslag lagen of die erin waren begrepen;
Overwegende dat het arrest dit verantwoordt met de vaststelling, op pagina
vijf, derde lid, dat "de effecten aan toonder uit de telastlegging" op 17 maart
1994 door C. C. werden ontdekt, verborgen achter een losse steen in de kelder
van het pand dat zij in Jumet betrok;
Overwegende dat uit die onaantastbare vaststelling die inhoudt dat de litigieuze waardepapieren door één enkele handeling zijn weggenomen, wat als
bedrieglijke verberging wordt omschreven, niet volgt dat de veroordeling die
tegen eiser wordt uitgesproken wegens deelneming aan dit aflopend misdrijf, een
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ander feit zou betreffen dan datgene wat in de stukken van het onderzoek,
waarop de beschikking tot verwijzing is gegrond, wordt bedoeld;
Overwegende ten slotte dat de appelrechters niet naar de voormelde beschikking verwijzen om de omvang van hun saisine te bepalen, zodat zij de bewijskracht van dit stuk niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
12 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot. advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. O. Bastyns, Brussel en Oosterbosch.

Nr. 506
2° KAMER - 12 oktober 2005

1º TAALGEBRUIK — ALLERLEI - STRAFZAKEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - NIETIGHEID DIE VOORTVLOEIT UIT EEN SCHENDING VAN DE TAALWET
GERECHTSZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BEROEPEN
BESLISSING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TAALGEBRUIK IN
GERECHTSZAKEN - NIETIGHEID DIE VOORTVLOEIT UIT EEN SCHENDING VAN DE TAALWET
GERECHTSZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BEROEPEN
BESLISSING

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE RECHTSMIDDEL TEGEN DE BESLISSING TOT WEIGERING VAN INVRIJHEIDSTELLING - AKTE VAN HOGER
BEROEP - TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP IN EEN ANDERE TAAL DAN
DIE VAN DE BEROEPEN BESLISSING

1º, 2° en 3° Uit art. 31, Wet Bescherming Maatschappij, die vermeldt dat, behoudens de
afwijkingen die zij bepaalt, de bepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele en
criminele zaken toepasselijk zijn op de bij deze wet voorgeschreven procedures, volgt dat
de akte waarbij de directeur van een strafinrichting of van een inrichting van sociaal
verweer, of zijn afgevaardigde, de verklaring van hoger beroep ontvangt die is opgesteld
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door de advocaat van een geïnterneerde, tegen een beslissing waarbij de Commissie tot
bescherming van de maatschappij het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt, wordt
geregeld door de Wet Taalgebruik Gerechtszaken, en niet door art. 13, § 1, Taalwet
Bestuurszaken; de akte van hoger beroep is nietig en het hoger beroep is bijgevolg niet
ontvankelijk wanneer, ongeacht het taalstelsel van de strafinrichting of van de inrichting
voor bescherming van de maatschappij, de directeur of diens afgevaardigde ze heeft
opgesteld in een andere taal dan deze van de beroepen beslissing, en dit ongeacht de
taal waarin de raadsman van de geïnterneerde de verklaring van hoger beroep heeft
gedaan en zelfs wanneer er een taalwijziging is gebeurd in de loop van de rechtspleging.
(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1225.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing die op 28 juli 2005 is
gewezen door de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat naar luid van artikel 30 van de Grondwet, het gebruik van de
in België gesproken talen vrij is; dat het niet kan worden geregeld dan door de
wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken;
Overwegende dat artikel 31 van de Wet van 9 april 1930 tot bescherming der
maatschappij vermeldt dat de bepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele en criminele zaken toepasselijk zijn op de bij deze wet voorgeschreven
procedures, behoudens de afwijkingen die zij bepaalt;
Dat daaruit volgt dat de akte waarbij de directeur van een strafinrichting of van
een inrichting tot bescherming van de maatschappij, of zijn afgevaardigde, de
verklaring van hoger beroep ontvangt die is opgesteld door de advocaat van een
geïnterneerde, tegen een beslissing waarbij de Commissie tot bescherming van
de maatschappij het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt, wordt geregeld door
de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en niet door
artikel 13, §1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van
de talen in bestuurszaken;
Overwegende dat krachtens de artikelen 24 en 40 van de voormelde wet van
15 juni 1935, voor alle rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, op
straf van nietigheid, gebruik gemaakt wordt van de taal waarin de bestreden
beslissing is gesteld;
Overwegende dat de akte van hoger beroep nietig en het hoger beroep bijge-
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volg niet ontvankelijk is wanneer, ongeacht het taalstelsel van de strafinrichting
of van de inrichting tot bescherming van de maatschappij, de directeur of diens
afgevaardigde ze heeft opgesteld in een andere taal dan die van de beroepen
beslissing, en dit ongeacht de taal waarin de raadsman van de geïnterneerde de
verklaring van hoger beroep heeft gedaan en zelfs wanneer er een taalwijziging
in de loop van de rechtspleging is gebeurd;
Overwegende dat de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij,
door te beslissen dat, vermits het in het Nederlands is ingesteld, het hoger beroep
tegen de in het Frans gewezen beslissing van de Commissie tot bescherming van
de maatschappij nietig is, noch artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten, noch artikel 19bis van de voormelde Wet tot
bescherming der maatschappij, schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser, in het kader van het middel, het Hof verzoekt het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen die ervan uitgaat dat artikel 24 van de
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken samen dient te
worden gelezen met artikel 13, §1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken; dat evenwel de toepassing
van één van de voormelde bepalingen de toepassing van de andere uitsluit;
Dat het Hof bijgevolg geen prejudiciële vraag dient te stellen die op een
verkeerde rechtsopvatting berust;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen enkele onregelmatigheid bevat die eiser schade kan berokkenen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
12 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot. advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A-L. Croonenberghs, Brussel en Th. Meireleire, Antwerpen.

Nr. 507
2° KAMER - 12 oktober 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND BEWIJSLAST
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT EN DE SCHADE, ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN - VOORWAARDE
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1º Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich
heeft voorgedaan1. (Artt. 1315, 1382 en 1383, B.W.; Art. 870, Ger.W.)
2º De rechter kan degene die de fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de
werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat onzekerheid blijft bestaan over het
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade; niet naar recht verantwoord is de
beslissing waarbij het arrest degene die een fout heeft begaan veroordeelt tot vergoeding
van de door de schadelijder aangevoerde schade, wanneer het arrest niet vaststelt dat
die schade zich zonder die fout niet had kunnen voordoen zoals ze zich heeft
voorgedaan2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(M. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0262.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 januari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen zijn en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
B. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er
tussen de fout en de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk
verband bestaat; dat dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich
niet had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan;
Dat de rechter degene die de fout begaat niet kan veroordelen tot vergoeding
van de werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat onzekerheid blijft bestaan
over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade;
1 Cass., 1 april 2004, C.01.0211.F-C.01.0217.F, nr 174, met concl. adv.-gen. WERQUIN.
2 Ibid.
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Overwegende dat de vordering te dezen tot doel heeft de schade wegens het
overlijden van E. B. te vergoeden, waarbij de eisers wordt verweten dat zij die
hebben veroorzaakt door hem geen hulp te bieden ofschoon ze wisten of hadden
moeten weten dat hij aan een groot gevaar blootstond;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "men uit de vaststellingen van de
wetsdokter niet kan afleiden dat een snellere tussenkomst van een dokter het
slachtoffer had kunnen redden; dat bijgevolg niet bewezen is dat het foutieve
gedrag van de [eisers] zeker en noodzakelijk ook aan de oorsprong van het overlijden lag; dat de schade waarvoor zij moeten instaan bijgevolg alleen bestaat in
het verlies van een overlevingskans" en dat de eisers dus in solidum met G. L.,
de agressor van E. B., alleen zijn gehouden" tot een derde van de bedragen aan
schadevergoeding" die door het arrest zijn bepaald;
Overwegende dat het arrest, noch door deze noch door enige andere overweging vaststelt dat, zonder de fout van de eisers, de schade die door de verweerders wordt aangevoerd zich niet had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan;
Dat het aldus zijn beslissing om de eisers in solidum tot een derde van het
bedrag van de schadevergoeding te veroordelen, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om het tweede onderdeel te onderzoeken
dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen de
eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 508
1° KAMER - 13 oktober 2005

ANATOCISME - GERECHTELIJKE AANMANING - VEREISTEN
Opdat interest interest zou opbrengen vanaf het ogenblik dat de kapitalisatie ervan in een
gerechtelijke aanmaning wordt gevorderd volstaat niet dat ook gerechtelijke interest
wordt gevorderd, maar is vereist dat de aanmaning aangeeft dat interest op interest of
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kapitalisatie van interest wordt gevorderd1. (Art. 1154, B.W.)
(V. T. FORTIS A.G. n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0442.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2004 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Gent, ingevolge het arrest van het Hof
van 4 november 1999.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter 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 1139, 1154, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst de vordering van eiser af in zoverre die ertoe strekte te horen
zeggen voor recht dat verweerster interest verschuldigd is op de gevorderde hoofdsom,
met ingang van 30 augustus 1978, datum van dagvaarding, op grond van de motieven
dat :
"1. Bij het arrest van 27 april 1995 van het Hof van Beroep te Brussel werd reeds definitief uitspraak gedaan omtrent de moratoire interest waarop (eiser) gerechtigd is. Het hof
(van beroep) stelde vast dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek verwezenlijkt waren. In aansluiting op het arrest van 20 november
1992 van het Hof van Cassatie oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat (eiser) zijn
recht op moratoire interest niet had verloren doordat in handen van de verzekeraar beslag
onder derden was gelegd op de hem toekomende bedragen, en dat de interest aldus bleef
doorlopen gedurende het beslag.
Het Hof van Beroep te Brussel kende vervolgens aan (eiser) volgende moratoire interest toe ad 8 pct. :
- op 63.252,64 euro (2.551.605 BEF) van 5 mei 1976 tot 27 januari 1977 of 5.060,20
euro (204.128 BEF)
- op 61.745,67 euro (2.490.814 BEF) van 27 januari 1977 tot 3 februari 1977 of 94,72
euro (3.821 BEF)
- op 1.506,97 euro (60.791 BEF) van 27 januari 1977 tot 24 mei 1977 of 38,57 euro
(1.556 BEF),
- hetzij in totaal 5.193,49 euro (209.505 BEF).
Verder werd geoordeeld dat de vordering strekkende tot betaling van gerechtelijke interest ongegrond is en dat de toekenning ervan zou betekenen dat interest op interest wordt
toegekend, nu de hoofdvordering enkel de betaling van moratoire interest tot voorwerp
heeft.
Bij het arrest van 4 november 1999 van het Hof van Cassatie werd het arrest van 27
1 Zie Cass., 5 feb. 1998, AR C.94.0342.N, nr 74.
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april 1995 van het Hof van Beroep te Brussel vernietigd in zoverre het de vordering van
(eiser) tot betaling van gerechtelijke interest als ongegrond afwees. Het Hof van Cassatie
verwees vooreerst naar artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek en overwoog verder dat
'de appèlrechters de vordering van eiser tot betaling van gerechtelijke interest als ongegrond afwijzen om de enkele reden dat de toekenning ervan zou betekenen dat interest op
interest wordt toegekend nu de hoofdvordering de betaling van moratoire interest tot voorwerp heeft' en de beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoord was.
Gelet op het arrest van 4 november 1999 van het Hof van Cassatie is het geschil tussen
partijen thans beperkt tot de gerechtelijke interest waarop (eiser) meent aanspraak te
kunnen maken.
2. (Eiser) vordert de veroordeling van (verweerster) 'tot de gerechtelijke interesten op
het bedrag van 5.193,49 euro (209.505 BEF) sedert 30 augustus 1998'. In zijn besluiten
neergelegd op 3 augustus 2001 bepaalt (eiser) de aanvangsdatum voor de gerechtelijke
interest op de 'datum van de inleidende dagvaarding'. De inleidende dagvaarding werd
betekend op 30 augustus 1978 zodat (eiser) in werkelijkheid gerechtelijke interest vanaf
deze datum vordert.
(Eiser) stelt vast dat (verweerster) er verkeerdelijk van uitgaat dat hij interest vordert op
grond van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, hoewel hij zelf deze bepaling na het
arrest van 4 november 1999 van het Hof van Cassatie heeft aangevoerd in zijn dagvaarding van 13 april 2000. Waar (eiser) de betaling van interest vordert op de bij het arrest
van 27 april 1995 toegekende moratoire interest, kan deze enkel verschuldigd zijn op
grond van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vervallen moratoire interest kan
immers slechts zelf interest opbrengen indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel
1154 van het Burgerlijk Wetboek.
(Eiser) verwerpt ten onrechte de toepasselijkheid van artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek op grond van de overweging dat de oorzaak van de vordering gelegen is in de
vergoeding voor geleden schade na brand gedekt door een polis in de medeverzekering.
Bij het arrest van 27 april 1995 werd definitief vastgesteld dat (eiser) gerechtigd is op
moratoire interest overeenkomstig artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en niet op
vergoedende interest zoals hij thans lijkt te suggereren.
(Eiser) merkt hierbij evenzeer ten onrechte op dat hij in de inleidende dagvaarding
'vergoedende en moratoire interesten' vorderde. Er werd enkel moratoire interest gevorderd. De bedragen waarop de interest berekend werd, betroffen trouwens de uitbetalingen
op grond van een verzekeringsovereenkomst en geen schadevergoedingen.
3. Overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek kan vervallen interest van
kapitalen slechts interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning
ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is.
Er bestaat geen betwisting dat ten deze tussen partijen geen bijzondere overeenkomst
bestaat waarin de kapitalisatie van de interest werd bedongen. De kapitalisatie van de interest op grond van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is verder slechts mogelijk
wanneer een specifiek op de kapitalisatie gerichte gerechtelijke aanmaning werd betekend
aan de schuldenaar.
Terecht stelt (verweerster) dat de inleidende dagvaarding van 30 augustus 1978 niet kan
beschouwd worden als een aanmaning in de zin van artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek. In deze inleidende dagvaarding werd de betaling gevorderd van een bedrag aan
moratoire interest, meer gerechtelijke interest sedert 24 mei 1977. In de dagvaarding werd
geen enkele melding gemaakt van de kapitalisatie van de interest. Evenmin werd in de
door (eiser) genomen besluiten toepassing gevraagd van artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek. De aandacht van (verweerster) werd niet gevestigd op de kapitalisatie van de
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interest. (Eiser) stelt trouwens zelf in hoofdorde dat de door hem gevorderde interest niet
onder de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek valt.
De vordering van (eiser) in betaling van gerechtelijke interest is bijgevolg ongegrond
(bestreden arrest, blz. 3-5)."
Grieven

(...)
1.3. Derde onderdeel
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interest zelf interest kan
opbrengen ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning, mits de aanmaning betrekking
heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar is verschuldigd.
De dagvaarding van 30 augustus 1978, waarin uitdrukkelijk wordt gevraagd om de
toekenning van de gerechtelijke interest op een hoofdsom die zelf uitsluitend was samengesteld uit interest, vormt een gerechtelijke aanmaning in de zin van de artikelen 1139 en
1154 van het Burgerlijk Wetboek.
De appèlrechters stellen op blz. 3 van het bestreden arrest vast dat de interest die de
hoofdsom vormde waarop eiser de toekenning van gerechtelijke interest had gevraagd,
betrekking had op verschillende perioden waarvan de laatste eindigde op 24 mei 1977,
zodat ze op het ogenblik van de dagvaarding van 30 augustus 1978 reeds meer dan een
jaar vervallen waren.
De appèlrechters stellen op blz. 3 van het bestreden arrest nog vast dat de interest die de
hoofdsom van de vordering vormt, is beginnen lopen op respectievelijk 5 mei 1976 en 27
januari 1977, zodat er op het moment dat zijn kapitalisatie voor het eerst werd gevraagd,
met name in de dagvaarding van 30 augustus 1978, reeds meer dan een jaar was
verstreken. De aanmaning had dan ook betrekking op interest die ten minste voor een
geheel jaar is verschuldigd.
Dientengevolge was aan alle voorwaarden voldaan om de gevraagde kapitalisatie toe te
kennen.
Door de vordering van eiser strekkende tot de toekenning van gerechtelijke interest af
te wijzen, op grond van de considerans alleen dat er in de dagvaarding geen melding
gemaakt werd van de kapitalisatie van de interest, verantwoorden de appèlrechters hun
beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 1139 en 1154 van het Burgerlijk
Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek interest
slechts interest opbrengt vanaf het ogenblik de kapitalisatie ervan in een bijzondere overeenkomst is bedongen of in een gerechtelijke aanmaning wordt gevorderd;
Dat het daartoe niet volstaat dat wanneer de vordering strekt tot het betalen
van interest ook gerechtelijke interest wordt gevorderd, maar vereist is dat een
aanmaning aangeeft dat interest op interest of kapitalisatie van interest wordt
gevorderd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de gedinginleidende dagvaarding dit
niet aangeeft;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Dubrulle. advocaat-generaal2
– Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Kirkpatrick.

Nr. 509
1° KAMER - 13 oktober 2005

1º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - REGELMATIGE AANGIFTE - BERICHT VAN RECHTZETTING MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - REGELMATIGE AANGIFTE - BERICHT VAN RECHTZETTING MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
3º WATERS - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP DE LOZING VAN AFVALWATER - REGELMATIGE
AANGIFTE - BERICHT VAN RECHTZETTING - MOTIVERINGSPLICHT – DRAAGWIJDTE
1°, 2° en 3° De uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen die de Wet
Motivering Bestuurshandelingen voorschrift, is niet van toepassing op het bericht van
rechtzetting dat krachtens art.35undecies, § 1, eerste lid, van de wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren aan de heffingsplichtige wordt ter kennis gebracht 1.(Art.35undecies,
§1, eerste lid, Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; art 6, Wet Motivering
Bestuurshandelingen)
(ASTRA SWEETS n.v.. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De betwisting betreft de lastens eiseres voor het heffingsjaar 1993 ingekohierde
milieuheffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Het bezwaar van eiseres tegen deze heffing werd afgewezen bij beslissing van 5
september 1994. Het fiscaal verhaal tegen deze afwijzingsbeslissing werd door het Hof
van Beroep te Gent bij het thans bestreden arrest van 4 februari 2003 ongegrond
verklaard.
(…)
4. Het tweede middel voert voorts schending aan van de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, omdat het arrest zich “niet wettig heeft kunnen vergenoegen met de
motiveringsverplichting zoals voorgeschreven in artikel 35undecies, § 1 van de wet van
2 Het O.M. was van oordeel dat ook dit onderdeel feitelijke grondslag misste.
1 Zie de conclusie van het O.M.
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26 maart 1971 te toetsen, dan wanneer de motiveringsplicht van de wet van 29 juli 1991
strenger is in de mate dat zij voorschrijft dat de akte zelf de motivering dient te bevatten.”.
Krachtens artikel 6 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, is deze wet slechts van toepassing op de
bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde
bestuurshandelingen is voorgeschreven,in zoverre deze regelingen minder strenge
verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorafgaande artikelen van die wet.
Ingevolge artikel 35 undecies, § 1, van de Oppervlaktewaterenwet is de
Milieumaatschappij, wanneer zij meent de tijdige en naar vorm regelmatige aangifte van
de heffingsplichtige te moeten rechtzetten, verplicht de rechtzetting die zij voorstelt aan
de heffingsplichtige per aangetekend schrijven ter kennis te brengen, en dit met
vermelding van de redenen die dit naar haar oordeel rechtvaardigen.
Het bericht van rechtzetting is dan ook aan verschillende vormvereisten onderworpen:
het moet schriftelijk zijn, per aangetekend schrijven worden verzonden, de voorgestelde
rechtzetting bevatten, de motieven vermelden waarom de aangifte naar het oordeel van de
Vlaamse Milieumaatschappij moet gewijzigd worden, en de modaliteiten vermelden die
de heffingsplichtige in acht moet nemen om het te beantwoorden (VAN PASSEL M. en
CUYPERS I., “Heffingen op waterverontreiniging in Vlaanderen: enkele knelpunten”,
T.M.R., 1999, 110, nr. IV.2; DEKETELAERE M. en HEYMAN J., “De heffingen op de
waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest”, R.W., 1992-1993, 1313, 1313, nr. 59).
Bedoelde voorschriften van artikel 35 undecies van de oppervlaktewaterenwet, ingevoegd bij artikel 44 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992 (B.S., 11 juli 1992), werden uitdrukkelijk geïnspireerd
door “het bericht van wijziging” zoals voorzien in artikel 251 W.I.B. 1964 (artikel 346
W.I.B. 1992) (M.v.T. bij het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, Gedr. St., Vl. R., B.Z. 1992, nr. 186/1, p. 25).
Krachtens de vaste rechtspraak van Uw Hof heeft het bericht van wijziging inzake
inkomstenbelastingen tot doel de belastingplichtige te informeren, met opgave van
redenen, over de inkomsten en andere gegevens die het bestuur zich voorneemt in de
plaats te stellen van die welke werden aangegeven of erkend, zodat de voorgenomen
wijziging kan worden onderzocht, bediscussieerd en verworpen of aangenomen. De
gegevens en de redenen van een bericht van wijziging moeten volgens Uw Hof de
belastingplichtige in staat stellen de voorgenomen wijziging te onderzoeken en te
betwisten, wat door de feitenrechter in feite en derhalve onaantastbaar wordt beoordeeld
(Cass., 16 oktober 1997, A.C., 1997, nr. 409; Cass., 27 maart 1997, A.C., 1997, nr. 168;
Cass., 28 januari 1994, A.C., 1994, 117; Cass., 25 juni 1990, A.C., 1989-90, 1379; Cass.,
15 mei 1989, A.C., 1988-89, 1068; Cass., 25 maart 1982, A.C., 1981-82, 924).
In de zaak F.98.0127.N had eiser onder het tweede onderdeel van het eerste middel
aangevoerd dat “artikel 251 W.I.B. 51964) (artikel 346 W.I.B. (1992)) een minder strenge
motiveringsverplichting aan de berichten van wijziging oplegt dan die bepaald in de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen, zodat deze laatste wet van toepassing is (…)”.
Bij arrest van 10 november 2000 verwierp Uw Hof dit verweer stellende dat “die
bepaling aan het bestuur geen minder strenge verplichtingen oplegt dan die bepaald in de
voornoemde wet van 29 juli 1991, zodat die wet te dezen niet toepasselijk is;” (Cass., 10
november 2000, F.J.F., nr. 2001/4, 8-11).
In dat arrest verwees Uw Hof weliswaar in de aan dit citaat voorafgaande alinea naar
artikel 351, tweede lid, W.I.B. 1992 inzake de kennisgeving voorafgaand aan de aanslag
van ambtswege, doch uit de context van het arrest en de draagwijdte van het middel blijkt
dat Uw Hof artikel 346 W.I.B. (1992) op het oog moet hebben gehad (Zie ook Cass., 2
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februari 2001, F.J.F., 2001, 551 inzake de kennisgeving voorafgaand aan de aanslag van
ambtswege).
Mutatis mutandis kan ten deze worden besloten dat de motivering vereist door artikel
35 undecies, § 1, Oppervlaktewaterenwet ten aanzien van het bericht van rechtzetting ,
anders dan door eiseres wordt voorgehouden, niet minder streng is dan de door de wet van
29 juli 1991 vereiste motivering.
Zoals verweerder terecht voorhoudt in zijn memorie van antwoord (punt 2.2, p. 7-10),
faalt het middel dat uitgaat van de toepasselijkheid van de wet van 29 juli 1991 op
bedoeld bericht van rechtzetting naar recht.
Besluit: VERWERPING
ARREST

(A.R. F.03.0020.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt omschreven :
1. Eiseres is onderworpen aan de milieuheffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Er werden metingen van het geloosde water
verricht door verweerster op verschillende data.
Eiseres diende voor het heffingsjaar 1993 een aangifte in en vroeg op 4 mei
1993 waarom alleen de resultaten van de metingen van 7, 13 en 14 februari 1993
in aanmerking kwamen.
Hierop stuurde de Vlaamse Milieumaatschappij op 4 augustus 1993 een eerste
bericht van rechtzetting, dat was ondertekend.
Hierin antwoordde de Vlaamse Milieumaatschappij dat alleen deze stalen
werden geanalyseerd en er van de andere metingen geen analyseresultaten voorhanden waren.
Op 1 oktober 1993 volgde een tweede bericht van rechtzetting, dat niet ondertekend was.
Het bericht werd in een omslag aangetekend toegezonden met een begeleidend
schrijven van dezelfde datum, dat wel was ondertekend door een ambtenaar, en
waarin is vermeld : "Bijgevoegd vindt u een formulier : Bericht van
rechtzetting".
Hierop liet eiseres weten niet akkoord te gaan.
Niettemin werd de heffing ingekohierd en verzonden op 31 december 1993 op
basis van 3.302,14 gemeten vervuilingseenheden, een heffing van 49.114,75
euro meebracht.
2. Het bezwaar van eiseres tegen deze heffing werd afgewezen bij beslissing
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van 5 september 1994.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest : "Ontvangt de voorziening doch verklaart ze ongegrond. Verwijst
(eiseres) in de kosten begroot op 7,76 euro",
op grond van de motieven (p. 5) :
"8. (...) dat (eiseres) verder opwerpt dat artikel 35undecies, §1, van de wet van 26 maart
1971 eveneens werd geschonden doordat het tweede bericht van rechtzetting van 1
oktober 1993 niet voldoende is gemotiveerd omdat niet verantwoord werd waarom geen
rekening werd gehouden met de dagdebieten van de andere meetdagen dan deze vermeld
door (verweerster) in het eerste bericht van rechtzetting;
(...) dat de heffingsplichtige te dezen zeker in staat was het bedoeld bericht van rechtzetting te weerleggen en haar zienswijze kenbaar te maken omtrent het voornemen van
(verweerster) aangehaald in dit bericht om de N1 component te berekenen op grond van
de dagdebieten gemeten op 7, 13 en 14 februari 1993; dat reeds in het bericht van rechtzetting van 4 augustus 1993 waarmede (eiseres) akkoord ging werd aangehaald dat van de
stalen genomen de andere dagen geen analyseresultaten beschikbaar waren zodat met
deze genomen stalen geen rekening kon worden gehouden;
(...) dat belastingplichtige aldus voldoende was geïnformeerd van het voornemen van
(verweerster) inzake de berekening van de heffing en omtrent de redenen waarom slechts
met de metingen van een beperkt aantal dagen rekening zou worden gehouden;
(...) dat trouwens (eiseres) in haar brief van 29 november 1993 heeft gereageerd op het
ingenomen standpunt van (verweerster) aangaande de wijze van berekening van de N1
component en haar niet akkoord daarmede liet kennen samen met haar eigen zienswijze".
Grieven
Krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurshandelingen van de administratieve overheden, zoals het bericht van rechtzetting voorzien in de artikelen 32bis en 35undecies, §1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging er een is, uitdrukkelijk moeten gemotiveerd zijn en dat die opgelegde afdoende motivering in de akte zelf de juridische en feitelijke overwegingen moet
vermelden die aan de beslissing ten grondslag ligt.
Krachtens artikel 6 van de genoemde wet van 29 juli 1991 voornoemde motiveringsplicht, zoals hiervoor beschreven, ook van toepassing is op de bijzondere regelingen,
waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, wanneer deze bijzondere regelingen minder strenge verplichtingen opleggen
dan die bepaald in voornoemde bepalingen.
De vereiste dat de motivering in de akte zelf dient vermeld te worden duidelijk strenger
is dan de in artikel 35undecies van de wet van 26 maart 1971 voorgeschreven verplichting
dat het bericht van rechtzetting de heffingsplichtige in staat moet stellen de voorgenomen
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wijziging te onderzoeken en te betwisten, hetgeen mogelijks kan via een verwijzing naar
andere stukken buiten het betrokken bericht zelf.
Eiseres in casu in derde conclusie (p. 5) opwierp : "3. Tot slot merkt (eiseres) op dat de
bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, (...) eveneens werden geschonden. (...) Met uitdrukkelijke motivering wordt bedoeld dat de redenen van de beslissing moeten worden weergegeven in de
beslissing zelf en met de beslissing aan de betrokkene moeten worden meegedeeld. Het
feit dat in het bestaande administratief dossier een voldoende motivering voor de
bestuurshandeling zou te vinden zijn, is op zich niet voldoende, vermits deze motivering
ook in de beslissing zelf moet worden opgenomen.
(...) Aangezien het bericht van rechtzetting van 1 oktober 1993 onvoldoende werd
gemotiveerd, is (eiseres) van oordeel dat de wijzigingsprocedure nietig is en dat de
aanslag die hierop is gevolgd, integraal moet worden vernietigd".
Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat met de aangehaalde motieven, noch met een
ander motief, niet heeft geantwoord op dit precies verweer van eiseres, dat het bericht van
rechtzetting onvoldoende gemotiveerd was bij gebreke van het feit dat niet alle motieven
in het bericht zelf vermeld stonden in strijd met het voorschrift van de wet van 29 juli
1991, niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet) en niet wettig zich heeft kunnen vergenoegen met de motiveringsverplichting zoals voorgeschreven in artikel 35undecies, §1, van de wet van 26 maart
1971 te toetsen, dan wanneer de motiveringsplicht van de wet van 29 juli 1991 strenger is
in de mate zij voorschrijft dat de akte zelf de motivering dient te bevatten (schending van
de aangehaalde artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 29 juli 1991).

V. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat eiseres een onvoldoende motivering van het tweede bericht
van rechtzetting afleidt uit de feitelijke omstandigheid dat in dit bericht van
wijziging nergens werd bepaald waarom voor de berekening van de N1-component alleen rekening is gehouden met de gemeten dagdebieten van 7, 13 en 14
februari 1992;
Overwegende dat het arrest overweegt dat "reeds in het bericht van rechtzetting van 4 augustus 1993 waarmede (eiseres) akkoord ging, werd aangehaald dat
van de stalen genomen de andere dagen geen analyseresultaten beschikbaar
waren zodat met deze genomen stalen geen rekening kon worden gehouden" en
op grond hiervan oordeelt "dat (eiseres) aldus voldoende was geïnformeerd van
het voornemen van (verweerster) inzake de berekening van de heffing en omtrent
de redenen waarom slechts met de metingen van een beperkt aantal dagen rekening zou worden gehouden"; dat het arrest zodoende het in het middel bedoelde
verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre het schending aanvoert van artikel 149 van de
Grondwet, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat onder bestuurshandeling in de zin van artikel 1 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, begrepen wordt de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking
die uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer
bestuurden of voor een ander bestuur;
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Overwegende dat, krachtens artikel 6 van voormelde wet van 29 juli 1991,
deze wet slechts van toepassing is op de bijzondere regelingen waarbij de
uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven,
in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die
bepaald in de voorafgaande artikelen van die wet;
Overwegende dat, krachtens artikel 35undecies, §1, eerste lid, van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren, zoals vervangen
door het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1992, wanneer de maatschappij meent de aangifte of melding te
moeten rechtzetten die door de heffingsplichtige is ingediend binnen de in artikel
35octies, §1 en §2, bepaalde termijn en die voldoet aan de vormvereisten, zij
hem de rechtzetting die zij voorstelt per aangetekende brief ter kennis brengt,
met vermelding van de redenen die dit naar haar oordeel rechtvaardigen;
Dat die bepalingen aan het bestuur geen minder strenge verplichtingen
opleggen dan die bepaald in de voornoemde wet van 29 juli 1991, zodat die wet
te dezen niet toepasselijk is;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs. advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Wouters en Geinger.

Nr. 510
1° KAMER - 13 oktober 2005

1º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - VUILVRACHT - BEREKENINGSMETHODE
2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - VUILVRACHT - BEREKENINGSMETHODE
3º WATERS - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP DE LOZING VAN AFVALWATER - VUILVRACHT BEREKENINGSMETHODE
1º, 2° en 3° Het bewijs van het volume en de samenstelling van de vuilvracht van het
geloosde afvalwater kan voor de toepassing van de in artikel 35quinquies, § 1, van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aangegeven berekeningsmethode enkel
geleverd worden door de wettelijk voorgeschreven meet- en bemonsteringsresultaten
verkregen via de wettelijk voorgeschreven procedure van monsterneming in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar, en niet door middel van vermoedens afgeleid uit meeten bemonsteringsresultaten verkregen in een ander jaar dan het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar. (Artt. 35ter, §1, 35quinquies,§§1,2en3,en35septies,eerste lid, Wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
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(VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VAN MAELE n.v. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

ARREST

(A.R. F.03.0066.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 35ter, §1, van de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, hierna
genoemd Oppervlaktewaterenwet, het bedrag van de heffing op de waterverontreiniging als volgt wordt vastgesteld :
H=N x T
waarin :
H= het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;
N= de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden berekend volgens één van
de in afdelingen 3, 4, 5 en 6 van de wet bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
T= het in §2 van de in dit artikel vermelde bedrag van het eenheidstarief van
de heffing;
Dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 35quinquies, Oppervlaktewaterenwet, de vuilvracht N op basis van meet- en bemonsteringsresultaten berekend wordt als volgt N= (k1 x N1) + (k2 x N2) + (k3 x N3) + Nk;
Dat N1 berekend wordt volgens de formule : N1 = Qd/180 x (a + 0,35 x
Zs/500 + 0,45 (2 x BZV + CVZ)/1350 x (0,40 + 0,60 x d), waarin N1 de vuilvracht is veroorzaakt door de lozing van zuurstofbindende stoffen en de
zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden, en waarin Qd het volume is
uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van
grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
Dat met betrekking tot component N1, artikel 35quinquies, §1, tweede lid,
Oppervlaktewaterenwet, bepaalt dat indien er in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd
van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosd afvalwater, dan als N1 het
rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten wordt
genomen;
Dat, krachtens artikel 35quinquies, §2, Oppervlaktewaterenwet, de bemonste-
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ring en de analyses van de in §1 bedoelde parameters moeten worden uitgevoerd
door een door de regering erkend laboratorium, zoals bepaald in het besluit van 6
februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning;
Dat, krachtens artikel 35quinquies, §3, Oppervlaktewaterenwet, de regering de
nadere regels kan vaststellen aangaande de wijze waarop de gegevens met
betrekking tot het geloosde afvalwater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de in §1 aangegeven berekeningsmethode;
Dat die regels werden vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Executieve
van 16 februari 1993;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 35septies, eerste
lid, Oppervlaktewaterenwet, voor zover de gegevens met betrekking tot het
geloosde afvalwater die nodig zijn voor de toepassing van de in artikel 35quinquies, §1, aangegeven berekeningsmethode voor het heffingsjaar niet of onvolledig voorhanden zijn, de vuilvracht wordt berekend op basis van omzettingscoëfficiënten, waarbij meer bepaald de vuilvracht voor één of meer van de termen
N1, N2 en N3 wordt berekend volgens de formule N= (k1 x N1) + (k2 x N2) +
(k3 x N3) + Nk;
Overwegende dat uit het geheel van voormelde wettelijke bepalingen volgt
dat, anders dan het middel aanvoert, het bewijs van het volume en de samenstelling van de vuilvracht van het geloosde afvalwater, voor de toepassing van de in
artikel 35quinquies, §1, Oppervlaktewaterenwet, aangegeven berekeningsmethode enkel kan geleverd worden door de wettelijk voorgeschreven meet- en
bemonsteringsresultaten verkregen via de wettelijk voorgeschreven procedure
van monsterneming en dus niet door middel van vermoedens afgeleid uit meeten bemonsteringsresultaten verkregen in een ander jaar dan het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van honderd achttien euro eenendertig cent
jegens de eisende partij.
13 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs. advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. B. Van Dorpe, Kortrijk en Geinger.

Nr. 511
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1º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - HEFFINGSREGELING - STATUUT VAN NULLOZER - LOZING - BEGRIP
2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE LOZING VAN AFVALWATER - HEFFINGSREGELING - STATUUT VAN NULLOZER - LOZING - BEGRIP
3º WATERS - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP DE LOZING VAN AFVALWATER - HEFFINGSREGELING
- STATUUT VAN NULLOZER - LOZING - BEGRIP
1º, 2° en 3° Het begrip "lozing" in art. 35ter, § 4, Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
bedoelt elke lozing ongeacht waar en op welke wijze ze in het milieu terechtkomt 1. (Artt.
35bis, § 3 en 35ter, § 4, Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
( DOBBELS-POLLET n.v. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Het enig cassatiemiddel komt op tegen de beslissing waarbij het bestreden arrest
eiseres voor het heffingsjaar 1996 weigert het statuut van zogenaamde ‘nullozer’ in de zin
van artikel 35ter, § 4, van de Oppervlaktewaterenwet toe te kennen, krachtens welke
bepaling voor elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of
zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het
productieproces, het bedrag van de heffing op de waterverontreiniging wordt gelijkgesteld
aan het minimumbedrag vermeld in § 3 van dat artikel.
(…)
3. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat de doorsijpeling van afvalwater uit een
vijver naar de ondergrond niet kan worden beschouwd als een “lozing” in de zin van de
Oppervlaktewaterenwet, en dat voor de toepassing van het begrip “niet-lozing” in artikel
35ter, § 4, van die wet dan ook geen rekening mag gehouden worden met het afvalwater
dat vanuit een vijver doorsijpelt naar de ondergrond.
Het onderdeel gaat uit van de premisse dat in artikel 35ter, § 4, van de
Oppervlaktewaterenwet geen bijzondere omschrijving wordt gegeven van het begrip
“lozing”, en dat aan dit begrip dan ook dezelfde betekenis zou moeten gegeven worden
als deze die geldt voor de gehele Oppervlaktewaterenwet, en inzonderheid deze vermeld
in de verbodsbepaling van artikel 2 van die wet.
3.1. Zoals verweerster in haar memorie van antwoord omstandig en deskundig
uiteenzet, heeft het begrip “lozing” in hoofdstuk IIIbis van de Oppervlaktewaterenwet een
voor de heffingsregeling eigen draagwijdte, ruimer, en onderscheiden van de betekenis
van dat begrip voor de toepassing van artikel 2 van die wet.
Zoals blijkt uit de vaststellingen van het arrest maakte eiseres aanspraak op het statuut
van “nullozer” waarin artikel 35ter, § 4, van de oppervlaktewaterenwet voorziet.
Deze paragraaf werd ingevoerd door artikel 36 van het decreet van 22 december 1993
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993).
In de memorie van toelichting bij dit decreet werd ter verantwoording van deze
vrijstelling aangevoerd: “ Uit de ervaring blijkt dat een aantal bedrijven door hoge
investeringen – in recyclage van het water – komen tot niet-lozing van het productiewater.
Gelet op het feit dat de belastbare grondslag thans omschreven wordt als enerzijds het
lozen en anderzijds het verbruiken van water betalen deze bedrijven een zeer hoge
heffing. Dit brengt mee dat deze bedrijven ontmoedigd worden om dergelijke
1 Zie de conclusie van het O.M.
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investeringen te doen” (M.v.T., Gedr. St. Vlaamse Raad, 1993-94, nr. 415/1, p. 12).
Verder werd verduidelijkt dat de vrijstelling (eigenlijk een minimumheffing van 7, 44
EUR) werd geïnspireerd door “billijkheidsredenen”, en dat ze alleen onder “zeer strikte
normen” kon gebeuren (Verslag DESMET, Gedr. St. Vlaamse Raad, 1993-94, nr. 415/12,
p. 19).
3.2. Volgens het bestreden arrest moet lozing van water, in de zin van de
heffingsregeling, omschreven worden als “het laten wegvloeien of afvoeren, uitwerpen,
verwijderen of zich ontdoen van overtollig of afvalwater” (arrest, folio 887, derde laatste
alinea).
Verwijzend naar het in artikel 35bis, § 2, in algemene bewoordingen omschreven
belastbaar feit – het lozen van water op het grondgebied van het Vlaamse Gewest –
oordeelt het bestreden arrest dat de lozing, wat de vorm betreft, kan gebeuren via
“puntlozing, diffuse lozing, rechtstreeks of onrechtstreeks”, en wat de plaats betreft, kan
gebeuren in “zee, rivier, riool, beek, vijver, akkers of weide” (arrest, folio 887, voorlaatste
alinea).
Het arrest benadrukt in deze context terecht dat de heffingsregeling zoals opgenomen
onder hoofdstuk IIIbis van de Oppervlaktewaterenwet, “een ander t.a.v. art. 1 van de wet
van 26 maart 1971 afwijkend toepassingsgebied (specifieert) in die zin dat als belastbaar
feit wordt aanzien elke lozing die gebeurt op het Vlaamse grondgebied, dus niet alleen in
het hydrografisch net of de kustwateren” (arrest, folio 888, derde laatste alinea).
3.3. Noch uit de bewoordingen van de Oppervlaktewaterenwet, noch uit de
doelstellingen en historiek van de actuele heffingsregeling blijkt immers dat de door
hoofdstuk IIIbis van de oppervlaktewaterenwet voorziene “heffing op de
waterverontreiniging” noodzakelijk vereist dat afvalwater wordt “geloosd” in wateren van
het openbaar hydrografisch net of in de kustwateren bedoeld in artikel 1 van de
Oppervlaktewaterenwet.
In de oorspronkelijke versie van de Oppervlaktewaterenwet bestond geen heffing op de
waterverontreiniging.
Er was slechts een bijdrageregeling voorzien in de financieringskosten van de zuivering
van het rioolwater, via een bijdrage in de beheers- en werkingskosten van de
waterzuiveringsmaatschappijen, te betalen door de provincies en door ondernemingen die
hun afvalwater in een openbare riool of in een moerriool van de maatschappij loosden (zie
artt. 20-21 Oppervlaktewaterenwet) (DEKETELAERE, e.a., “Milieu en administratief
recht”, in Handboek Milieurecht, DEKETELAERE , K. (ed.), Brugge, Die Keure, 2001,
774).
In deze bijdrageregeling waren ondernemingen die oppervlaktewateren verontreinigden
via rechtstreekse puntlozingen of via diffuse bronnen geen bijdrage verschuldigd. Alleen
de ondernemingen waarvan het afvalwater in de installaties van de
waterzuiveringsmaatschappijen werden behandeld, dienden aldus een bijdrage te betalen
(M.v.T. bij het later decreet van 20 december 1989, Gedr. St. Vlaamse Raad, 1989-90, nr.
265/1, 3 en 7; zie DRUYTS R., “De financiering van de zuivering van
oppervlaktewateren in Vlaanderen: een brug over troebel water?”, R.W., 1989-90, (729),
733; HEYMAN J., “Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging,
grondslag en berekening”, T.B.P., 1991, 715).
In de aanloop van de invoering van een heffingsregeling op waterverontreiniging werd
bij decreet van 20 december 1989 (B.S., 30 december 1989) een overgangsregeling
voorzien met enerzijds behoud van de bijdrageplicht voor ondernemingen aangesloten op
een riool, en anderzijds de invoering van een forfaitaire heffing voor:
- natuurlijke personen (art. 32quaterdecies, 1°);
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- varkensfokkerijen, inrichtingen voor het fokken of vetmesten van gevogelte, stallen
voor runderen en kalveren (art. 32quaterdecies, 2°);
- hinderlijke inrichtingen (art. 32quaterdecies, 3°).
Bij decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede
bepalingen tot begeleiding van de begroting (B.S., 29 december 1990), werd een nieuw
hoofdstuk IIIbis ingevoegd in de Oppervlaktewaterenwet houdende “bijzondere
bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging”. Deze
volledig nieuwe regelgeving is op geen enkele manier nog te vergelijken met de vroegere
bijdrageregeling of de regeling in het overgangsregime waarvan hoger sprake (HEYMAN
J., “Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en
berekening”, T.B.P., 1991, 716; DEKETELAERE K., Milieu en fiscaliteit. Het gebruik
van economische instrumenten in het milieubeleid van het Vlaamse Gewest, Brugge, Die
Keure, 1991, 65-69).
Het door het decreet van 21 december 1990 ingevoerde nieuwe stelsel van heffingen op
waterverontreiniging werd op ingrijpende wijze gewijzigd en bijgestuurd door het decreet
van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992
(B.S., 11 juli 1992; DEKETELAERE M. en HEYMAN J., “De heffingen op de
waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest”, R.W., 1992-1993, 1313, nr. 1).
3.4. Artikel 35bis van hoofdstuk IIIbis van de Oppervlaktewaterenwet, zoals ingevoegd
door het decreet van 25 juni 1992, geeft voor de eerste maal in de wetsgeschiedenis van
de Oppervlaktewaterenwet een omschrijving van de heffingsplichtige, namelijk “elke
natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van een
openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning heeft
beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water”.
Zoals ook blijkt uit de voorbereidende werken van het decreet van 25 juni 1992 “(is) de
omschrijving van het begrip ‘heffingsplichtige’ bewust zeer algemeen gehouden en heeft
als bedoeling de personen (…) aan te duiden die de heffing verschuldigd zijn daar zij het
belastbaar feit, dit is het verbruik en/of de lozing van water in het grondgebied van het
Vlaamse Gewest, hebben veroorzaakt” (Gedr. St. Vlaamse Raad, Bijz. Zitt. 1992, nr.
186/1, p. 20).
De heffingsplichtige en het belastbaar feit werden derhalve geenszins omschreven met
verwijzing naar lozingen in de openbare riolen of in de in artikel 1 van de
Oppervlaktewaterenwet bedoelde wateren, maar wel met verwijzing naar waterverbruik
(door waterafname of waterwinning), “of de lozing van water op het grondgebied van het
Vlaamse Gewest” (vgl. met art. 2 Oppervlaktewaterenwet, waarin daarentegen wel wordt
verwezen naar “de in artikel 1 bedoelde wateren”).
De decreetgever heeft aldus geen bijkomende voorwaarden gesteld aan “de lozing”,
behoudens de vereiste dat ze moet gebeuren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg is er sprake van een “lozing” zodra men zich van verontreinigd water ontdoet
door het in het milieu te brengen, weze het door puntlozingen of diffuse lozingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, weze het in rivieren, riolen, beken, vijvers, akkers, weiden,
enz., zoals terecht door het bestreden arrest aangenomen (arrest, folio 887, zevende en
achtste alinea; folio 888, derde laatste alinea).
De aldus aan het begrip “lozing” gegeven betekenis stemt overeen met de gebruikelijke
betekenis van deze term (cfr. van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal). Aangezien de term “lozing” in de zin van de heffingsregeling van hoofdstuk IIIbis van de
Oppervlaktewaterenwet, niet door de decreetgever werd gedefinieerd, en ook niet blijkt
dat de decreetgever van de gebruikelijke betekenis van deze term heeft willen afwijken,
dient deze term in die betekenis te worden geïnterpreteerd (CLAES A., “Ook diffuus
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lozen is heffingsplichtig lozen”, noot bij Gent, 14 oktober 2003, T.F.R., 2004, 648-649,
nrs. 9 en 122).
Het hof van beroep heeft zodoende ook in onderhavige zaak “op correcte wijze
toepassing gemaakt van de letterlijke en strikte interpretatie van de bestaande (duidelijke)
wetteksten (‘dura lex, sed lex’). Fiscale wetsbepalingen zijn immers enkel voor een strikte
interpretatie vatbaar.” (A. CLAES, o.c., nr. 12, p. 649).
Inzake deze interpretatieregel kan voorts verwezen worden naar de vaste rechtspraak
van Uw Hof (cfr. Cass., 10 november 1997, J.D.F., 1998, 11O-115; Cass., 6 november
2001, www.cass.be; Cass., 27 april 1999, A.C., 1999, nr. 242).
3.5. Het “nullozersstatuut” impliceert dat de heffingsplichtige door investeringen in het
productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot “een totale niet-lozing van
afvalwater uit het productieproces”.
Wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij “beschikt over gegevens omtrent enige
lozing uit dit productieproces wordt de heffing bepaald conform artikel 35quinquies of
artikel 35septies” (art. 35ter, § 4, derde alinea, Oppervlaktewaterenwet; tekstmarkering
toegevoegd).
“Enige lozing uit het productieproces” brengt met zich dat een “totale niet-lozing” niet
bewezen is, en dat geen aanspraak kan gemaakt worden op het nullozersstatuut.
Ook het begrip “lozing” in de zin van dat voorschrift moet begrepen worden op
dezelfde manier als het begrip “lozing” in de zin van de heffingsregeling vervat in
hoofdstuk IIIbis van de oppervlaktewaterenwet, en niet zoals het begrip lozing in de zin
van artikel 2 van die wet.
3.6. De “doorsijpeling van water naar de ondergrond” voldoet dan ook aan het begrip
“lozing” in de zin van de artikelen 35bis en 35ter, § 4, van de Oppervlaktewaterenwet,
zoals terecht werd aangenomen door het bestreden arrest.
Dat voor de toepassing van de heffingsregeling, en inzonderheid het nullozersstatuut,
water dat in de ondergrond terechtkomt (en aldus, onvermijdelijk, ook in het grondwater)
ook een vorm van lozing uitmaakt, vormt vaste rechtspraak van het Hof van Beroep te
Gent (cfr. supra, sub nr. 3.4. waarin verwezen wordt naar Gent, 14 oktober 2003, met
goedkeurende noot van A. CLAES, “Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen”, T.F.R.,
2004, 643).
Een dergelijke interpretatie van het begrip “lozing” komt overigens logisch voor: de
heffingsplichtige die op het nullozersstatuut aanspraak maakt recycleert het afvalwater uit
zijn productieproces. Wanneer blijkt dat een deel van het water toch in het milieu
terechtkomt, zoals te dezen ingevolge de doorsijpeling naar de ondergrond wegens het
niet aanwenden van een waterdicht bassin, kan moeilijk voorgehouden worden dat er een
totale “niet-lozing” is van het afvalwater uit het productieproces.
Het tweede onderdeel, waarin voor de heffingsregeling het begrip “lozing” niettemin
beperkt wordt tot de lozingen beoogd in artikel 2 van de oppervlaktewaterenwet, faalt dan
2 In die zaak interpreteerde het hof het begrip ‘lozing’, bij gebreke aan wettelijke bepaling in de Wet
van 26 maart 1971, in zijn spraakgebruikelijke betekenis. Lozing zou betekenen, ‘laten wegvloeien’.
De heffingsplichtige betwistte in die zaak niet dat het afvalwater (sproeiwater) niet werd opgevangen
zodat het volledige bedrijfsterrein als diffuus lozingsgebied fungeerde. Het hof nam aan dat het
sproeiwater door de neerslag ervan op de kolen vervuilend werkt in de ondergrond. Het Hof onderschreef bijgevolg ook in die zaak de stelling van de V.M.M. dat het vervuilde sproeiwater via het
natuurlijke afwateringssysteem direct of indirect, vroeg of laat in het grondwater terechtkomt zodat
de omstandigheid dat dit gebeurt via diffuse lozing niet verhindert dat deze lozing onderworpen is
aan de heffing. Vermits er bijgevolg sprake was van een ‘lozing’, kon de heffingsplichtige niet
genieten van het statuut van ‘nullozer’. Ook de verdamping moet volgens het hof geacht worden een
‘lozingsvorm’ te zijn.
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ook naar recht.
(…)
Besluit: VERWERPING
ARREST

(A.R. F.04.0046.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten en voorafgaande rechtspleging
Overeenkomstig het verzoekschrift in cassatie, kunnen de feiten en de procedurele voorgaanden van de zaak als volgt samengevat worden :
De Vlaamse Milieumaatschappij vestigde ten laste van eiseres de heffing op de
waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1996 (werkingsjaar 1995) voor een
bedrag van 335.938 frank (8.823,47 euro).
Tegen die aanslag tekende eiseres bezwaar aan bij de adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij overeenkomstig artikel 35quinquiesdecies, §1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (hierna te noemen Oppervlaktewaterenwet).
Bij besluit van 24 oktober 1997 werd dit bezwaar afgewezen. Hiertegen
tekende eiseres een voorziening aan bij het Hof van Beroep te Gent, overeenkomstig artikel 35quinquiesdecies, §3, Oppervlaktewaterenwet.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 26, §1, 3°, en 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof;
- artikel 1 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging;
- artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, in de versie vóór de wijziging ervan bij artikel 9 van het Vlaams
decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996;
- de artikelen 35bis, §3, en 35ter, §4, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
- artikel 35quinquies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in de versie vóór de wijziging bij artikel 19 van het
Vlaams decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting van 1998 en andere latere wijzigingen;
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- artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in de versie vóór de wijziging bij artikel 19 van het
Vlaams decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1998 en andere latere wijzigingen.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep wijst de voorziening van eiseres af als ongegrond, en verwerpt
daartoe het middel waarin eiseres aanvoerde dat zij beschouwd moet worden als een
"nullozer" in de zin van artikel 35ter, §4, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, op grond van volgende motieven :
"1. (...) dat moet worden onderzocht of de eiseres al dan niet kan beschouwd worden als
nullozer in de zin van artikel 35ter, §4, van de wet van 26 maart 1971.
(...) dat voormelde bepaling luidt als volgt :
'§4. Voor elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in
zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, wordt het
bedrag van de heffing gelijksteld aan het minimumbedrag vermeld in §3 van dit artikel.
Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, dient
daartoe een door een milieudeskundige, erkend krachtens artikel 7, §5, van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, opgesteld dossier bij de aangifte
bedoeld in artikel 35octies, §1, te voegen. De heffingsplichtige mag bovendien op 1
januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar niet beschikken over een milieu- of
lozingsvergunning die hem toelaat ander afvalwater dan normaal huisafvalwater te lozen.
Indien de Vlaamse Milieumaatschappij evenwel beschikt over gegevens omtrent enige
lozing uit het productieproces wordt de heffing bepaald conform art. 35quinquies of
artikel 35 septies (...) ';
(...) dat eiseres daartoe steunt op een rapport van de BVBA Esher waaruit moet blijken
dat zij in juli 1992 zuiveringstechnische werken liet uitvoeren, zijnde de bouw van een
biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, dewelke volgens haar resulteerden in een
totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces, welk dossier blijkens de stukken
reeds aan de VMM werd meegedeeld op 12 maart 1993;
(...) dat volgens dit verslag de zuiveringsinstallatie bestaat uit een mobiele container die
naast de bezinkingsvijvers werd geplaatst; dat het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen
van wortelen eerst over een zeefbocht wordt gestuurd om vervolgens geloosd te worden in
put 1 (alwaar de meeste gronddeeltjes bezinken), die overloopt in put 2 en van waaruit het
afvalwater door middel van een dompelpomp naar de zuiveringsinstallatie wordt gepompt
om na zuivering te worden overgepompt naar de vijver alwaar het opnieuw onttrokken
wordt om gebruikt te worden in het wasproces; dat volgens dit verslag het gezuiverde
water in de volledige campagne kan worden hergebruikt doch dat niettemin de waterverliezen dienden gecompenseerd te worden; dat gesteld werd dat 'deze verliezen afkomstig
zijn van verdamping, lekverliezen bij de opslag en afvoer van wortelen en doorsijpeling
naar de ondergrond';
(...) dat de VMM alleen reeds op grond van dit verslag besluit tot de weigering van het
nullozersstatuut daar het deskundig verslag zelf aangeeft dat er waterverliezen moeten
worden gecompenseerd : lekverliezen, verdamping en doorsijpeling naar de ondergrond;
2. (...) dat eiseres betwist dat doorsijpeling van zuiver water uit de vijver naar de ondergrond als een lozing van afvalwater in het oppervlaktewater kan worden beschouwd
omdat : (1) het water uit de vijver geen afvalwater is (2) de doorsijpeling van water naar
de ondergrond niet als een lozing van afvalwater kan worden beschouwd (3) en evenmin
als een lozing van afvalwater in oppervlaktewater;
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2.1. (...) dat eiseres vooreerst volhoudt dat het water uit de vijver geen afvalwater is
omdat in de vijver geen verontreinigd water komt, maar wel het gezuiverd afvalwater uit
de biologische waterzuiveringsinstallatie;
(...) dat eiseres daartoe verwijst naar de definitie van afvalwater in artikel 1, 9°, Vlarem
I waar afvalwater wordt gedefinieerd als 'verontreinigd water waarvan men zich ontdoet,
zich moet ontdoen of de intentie heeft van zich ontdoen, met uitzondering van hemelwater
dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen';
(...) dat hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 als belastbaar feit niet vereist
dat er afvalwaters zouden worden geloosd in de zin van artikel 1, 9°, Vlarem I om onderworpen te zijn aan de heffing; dat in voormeld hoofdstuk enkel sprake is van het lozen
van : 'water op het grondgebied van het Vlaams Gewest, ongeacht de herkomst van het
water', hetgeen een ruimere omschrijving uitmaakt dan deze voorzien in Vlarem I;
(...) dat bovendien bij gebrek aan meet- en bemonsteringsresultaten de kwaliteit van het
gezuiverde water niet bekend is;
(...) dat de grief van eiseres dat het water in de vijver geen afvalwater zou zijn derhalve
niet bewezen voorkomt;
2.2. (...) dat eiseres in een tweede middel laat gelden dat de doorsijpeling van water
naar de ondergrond niet als een lozing van afvalwater kan worden beschouwd; dat eiseres
daartoe verwijst naar artikel 1.1.2 van Vlarem II alwaar de lozing van afvalwater staat
beschreven als 'de emissie van afvalwater door daartoe bestemde afvoerkanalen';
(...) dat blijkens de uiteenzetting van eiseres er enkel lozing zou mogen worden in
aanmerking genomen wanneer dat gebeurt via een buis (puntlozing);
(...) dat lozing van water kan worden omschreven als het laten wegvloeien of afvoeren,
uitwerpen, verwijderen of zich ontdoen van overtollig of afvalwater;
(...) dat artikel 35bis, §3, van de wet van 26 maart 1971 elke lozing beoogt zolang deze
maar binnen de grenzen van het Vlaams Gewest gebeurt; dat deze algemeenheid van tekst
een absolute draagwijdte heeft zowel naar de vorm (puntlozing, diffuse lozing, rechtstreeks of onrechtstreeks) van de lozing als naar de plaats van de lozing (zee, rivier, riool,
beek, vijver, akkers of weide);
(...) dat eiseres tevergeefs verwijst naar artikel 1.1.2 van Vlarem II; dat immers Vlarem
dat een Besluit is van de Vlaamse Regering, het toepassingsgebied van een decreet niet
kan beperken terwijl bovendien Vlarem een reglementering betreft m.b.t. vergunningen en
niets van doen heeft met de fiscale heffingsreglementering; dat zelfs Vlarem I in (de artikelen) 1, 26 en 28, waar het een onderscheid maakt tussen directe en indirecte lozing van
grondwater, lozing omschrijft als een inleiding van stoffen via welk kanaal ook; dat daar
dus ook het doorsijpelen van afvalwater naar de ondergrond onder valt;
2.3. (...) dat eiseres in een derde middel aanvoert dat de doorsijpeling van water niet als
een lozing van afvalwater in oppervlaktewater kan worden beschouwd;
(...) dat overeenkomstig artikel 1, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet dit artikel de
bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren
tegen verontreiniging regelt, waaronder luidens artikel 1, tweede lid, moet worden
verstaan 'de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de wateren
van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in het algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein';
(...) dat eiseres aanvoert dat op grond van deze definitie de doorsijpeling van water naar
het grondwater toe niet als een lozing in oppervlaktewater kan worden aangezien;
(...) dat de VMM terecht opwerpt dat hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971
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niet vereist dat de afvalwaters geloosd of verspreid worden in oppervlakte of kustwateren;
dat de heffingsreglementering ruimer is voor het in aanmerking nemen van de belastbare
feiten zodat het desbetreffend volstaat te verwijzen naar artikel 35bis, §3, dat aangeeft wat
als belastbaar feit moet worden aangezien :
'Voor de toepassing van dit decreet wordt als een aan de heffing onderworpen heffingsplichtige beschouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar
voorafgaand van het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest water heeft
afgenomen van het openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen
waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de
herkomst van het water';
(...) dat anders gezegd de heffingsreglementering als hoofdstuk IIIbis werd ingevoerd
via de decreten die in artikel 35bis een ander t.a.v. artikel 1 van de wet van 26 maart 1971
afwijkend toepassingsgebied specificeren, in die zin dat als belastbaar feit wordt aanzien
elke lozing die gebeurt op het Vlaams grondgebied, dus niet alleen in het hydrografisch
net of de kustwateren;
(...) dat overigens niet blijkt dat de term op het grondgebied van het Vlaams Gewest
werd ingelast omwille van wetmatigheden van de grondwettelijke bevoegheidsverdeling;
(...) dat in tegenstelling tot wat eiseres voorhoudt een doorsijpeling van water naar de
ondergrond wel onder de Oppervlaktewaterenwet van 26 maart 1971 ressorteert;
3. (...) dat nu het (hof van beroep) heeft aanvaard dat de heffingsreglementering ook
van toepassing is op diffuse lozingen in de ondergrond meent eiseres dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel geschonden is doordat de wet slechts twee mogelijkheden voor de
berekening van de heffing voorziet, nl. op basis van meet- en bemonsteringsresultaten
hetzij op basis van omzettingscoëfficiënten; dat immers volgens eiseres de ongelijkheid
erin zou bestaan dat het voor haar onmogelijk is te bemonsteren zodat zij steeds zou belast
worden op omzettingscoëfficiënten;
(...) dat eiseres ten onrechte voorhoudt dat zij niet op basis van meet- en bemonsteringsresultaten kan worden belast; dat het technisch moet mogelijk zijn de afvalwaters te
bemonsteren alvorens ze in contact komen met de natuur; dat te dezen de afvalwaters na
het productieproces niet worden gestockeerd in een van de natuur afgescheiden bezinkingsbekken, doch wel terechtkomen in een vijver die verbonden is met de natuur, die
geen wanden of bodem heeft die ondoordringbaar werd gemaakt via folie of beton zodat
te dezen het lozingspunt zich bevindt op de plaats waar de afvalwaters in de vijvers
worden ingebracht;
(...) dat eiseres derhalve wel in de mogelijkheid is de afvalwaters te bemonsteren voor
zover daartoe de technische voorzieningen worden aangebracht (meetgoot of debietsmeeten bemonsteringsapparatuur);
(...) dat nu het uitgangspunt van eiseres verkeerd is niet kan ingegaan worden op het
stellen van een prejudiciële vraag (...);
4. (...) dat nu uit wat voorafgaat volgt dat er in de realiteit geen sprake is van een nullozing nu zelfs niet wordt betwist dat eiseres (zich van) een deel van haar afvalwaters
ontdoet via insijpeling in de grond; dat de andere voorwaarden om aanspraak te maken op
het nullozerstatuut niet moet worden onderzocht" (bestreden arrest, folio 885-889).
Grieven

(...)
2. Tweede onderdeel
Artikel 35ter, §4, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging bepaalt dat voor elke heffingsplichtige die door investe-
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ringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een totale
niet-lozing van afvalwater uit het productieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, het bedrag van de heffing op de waterverontreiniging wordt
gelijkgesteld aan het minimumbedrag vermeld in §3 van dat artikel.
Bij gebreke aan enige bijzondere omschrijving in de betrokken bepaling, dient het
begrip "lozing" in deze bepaling dezelfde betekenis te krijgen als deze die geldt voor de
gehele wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.
Artikel 2 van deze wet verbiedt onder meer het lozen van verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren, behalve, onder meer, de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend
overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Artikel 1, tweede lid, van deze wet definieert de wateren van het openbaar hydrografisch net als de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de
wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of
onderbroken afvoer, alsook, in 't algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het
openbaar domein.
Artikel 1, derde lid, definieert de kustwateren als de wateren van de territoriale zee,
d.w.z. de wateren van de zee langs de kusten over een breedte van drie geografische
mijlen naar rato van zestig mijlen per breedtegraad vanaf de laagwaterlijn.
Noch het grondwater, noch de ondergrond valt aldus onder de definitie van de wateren
van het openbaar hydrografisch net, of onder de definitie van de kustwateren.
De doorsijpeling van (afval)water naar de ondergrond en/of het grondwater wordt door
de wet van 26 maart 1971 niet onderworpen aan een vergunning.
De doorsijpeling van (afval)water uit een vijver naar de ondergrond kan dan ook niet
worden beschouwd als een "lozing" in de zin van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Voor de toepassing van artikel 35ter, §4, van deze wet mag voor de invulling van het
begrip "niet-lozing van afvalwater uit het productieproces" dan ook geen rekening
gehouden worden met het (afval)water dat vanuit een vijver doorsijpelt naar de ondergrond.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt dat de heffingsplichtige wiens
(afval)water doorsijpelt naar de ondergrond, geen beroep kan doen op de uitzonderingsregeling van artikel 35ter, §4, van de wet, de artikelen 1, 2, 35bis, §3, en 35ter, §4, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinigingen schendt.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 35ter, §4, Oppervlaktewaterenwet,
voor elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in
zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit
het productieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, het bedrag van de heffing wordt gelijkgesteld aan het minimumbedrag
vermeld in paragraaf 3 van die wetsbepaling;
Overwegende dat, krachtens artikel 35bis, §3, Oppervlaktewaterenwet, als een
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aan de heffing onderworpen heffingsplichtige wordt beschouwd, elke natuurlijke
of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest water heeft afgenomen van een
openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning
heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst
van dit water;
Dat uit die wetsbepaling, alsmede uit de wetsgeschiedenis van de bepalingen
van Hoofdstuk IIIbis "Bijzondere bepalingen voor het Vlaams Gewest inzake
heffingen op de watervoorziening" van de Oppervlaktewaterenwet, ingevoerd bij
de decreten van 21 december 1990 en 25 juni 1992, volgt dat het begrip "lozing",
onder meer in artikel 35ter, §4, Oppervlaktewaterenwet, niet verwijst naar artikel
2 van dezelfde wet, maar elke lozing bedoelt ongeacht waar en op welke wijze ze
in het milieu terechtkomt;
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de doorsijpeling van
afvalwater uit een vijver naar de ondergrond geen lozing is die onderworpen is
aan heffing en dus niet in aanmerking kan genomen worden om eiseres het voordeel van artikel 35ter, §4, Oppervlaktewaterenwet, te ontzeggen, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs. advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING - SPANJE - REGELMATIGHEID DER BETEKENING - GEVOLG
Wanneer de betekening van een beslissing in Spanje niet geschiedt via de territoriaal
bevoegde instantie, die is aangewezen met toepassing van de EG-verordening
1248(2000) van 29 mei 2000, of wanneer ze geschiedt op een verkeerd adres, is zij
onregelmatig en doet ze de cassatietermijn niet ingaan1. (Art. 1073, Ger.W.)
(W. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0307.F)

I. Bestreden beslissing
1 Zie concl. O.M., Pas., 2005, nr.512.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 mei 2003 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
uittreksel aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan :
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerd en volgens hetwelk het te laat is ingesteld :
Overwegende dat verweerder betoogt dat het bestreden arrest op 22 augustus
2003 is betekend aan de eisers en dat derhalve het cassatieberoep, daar het op 30
juni 2004 is neergelegd ter griffie van het Hof, is ingesteld buiten de bij artikel
1073 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn;
Overwegende dat, krachtens de (EG)- verordening nr. 1348/2000 van de Raad
van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de Lid-Staten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken,
wanneer een gerechtelijk stuk ter betekening of ter kennisgeving van de ene LidStaat aan de andere moet worden overgezonden, de overzending kan geschieden
met name, volgens artikel 4, door de verzendende aan de ontvangende instantie
of, volgens artikel 14, door rechtstreekse toezending per post aan de geadresseerde;
Overwegende dat verweerder aanvoert beide wijzen van overzending te
hebben gebruikt;
Overwegende dat het exploot van de betekening dat door de verzendende aan
de ontvangende instantie is overgezonden, werd geadresseerd aan de "Subdireccion general de cooperacion juridica internacional, Ministerio de Justicia" te
Madrid die "de centrale instantie" is in de zin van artikel 3 van de verordening,
terwijl "de ontvangende instantie", die door Spanje werd aangewezen om de
betekeningen van gerechtelijke stukken te verrichten te Torrevieja, waar de
eisers hun woonplaats hebben, het "Secretario Judicial des Juzgado Decano t/
Tomilla, 2, 03180 Torreviaja" is; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan niet blijkt dat "de centrale instantie" een aanvraag voor betekening heeft
doen toekomen aan "de bevoegde ontvangende instantie" zoals zij daartoe het
recht had krachtens artikel 3.c), van de verordening, en evenmin dat een certificaat van gedane betekening overeenkomstig artikel 10 aan de verzendende
instantie is gezonden;
Overwegende dat het exploot dat via de post werd betekend, bij twee aangetekende brieven met ontvangstbewijs werd toegezonden aan de eisers op het adres
"Vial de Ronda Torresol, 1 - 3188 Torrevieja - Spanje" wat eiseres betreft, en op
het adres "Vial de Ronda Torresol, 1, 3188 Torrevieja, 5300 Andenne Belgique"
wat eiser betreft, ofschoon het gemeenschappelijke en volledige adres van de
eisers, dat in het bestreden arrest vermeld staat, "Vial de Ronda Torresol 1, 3/08/
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E - 03188 Torrevieja SCC1, Spanje" is; dat de eisers een certificaat van de Post
te Andenne overleggen waaruit blijkt dat beide aangetekende zendingen op 3
september 2003 werden teruggestuurd naar hun afzender, de gerechtsdeurwaarder Bodart ,
Dat de betekening bijgevolg niet regelmatig is geschied;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben gezegd " dat de burgerlijke rechter, enkel wanneer vaststaat dat de vrijspraak [door het hof van assisen]
gegrond is op het niet bestaan van het aan de beschuldigde verweten feit, dat feit
niet langer als een burgerrechtelijke fout in aanmerking kan nemen", beslist dat
het noodzakelijk is het openbaar ministerie uit te nodigen om het blad van de
terechtzitting van het hof van assisen waarin de vragen waarop de jury heeft
moeten antwoorden, samen met de antwoorden, vermeld worden , bij het dossier
van de rechtspleging te voegen;
Overwegende dat het bestreden arrest dat vonnis niet bevestigt, maar zegt dat
"de voorrang van het strafrechterlijk gewijsde op het burgerrechtelijk gewijsde
de burgerlijke rechter bij wie achteraf een rechtsvordering tot vergoeding wordt
ingesteld, niet verbiedt te zeggen dat [verweerder] , gelet op de aan het hof van
assisen voorgelegde feiten, een fout heeft begaan waarvoor hij een quasidelictuele aansprakelijkheid draagt, mits de burgerrechtelijke fout niet met de strafrechtelijke fout samenvalt (...)" en vervolgens, zonder zich te baseren op het stuk
waarvan de overlegging door het bestreden vonnis gevraagd was, beslist dat de
eisers niet aantonen dat verweerder een burgerrechtelijke fout, los van de strafrechtelijke fout, heeft begaan;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het beroepen arrest het bestreden
vonnis bevestigt, berust op een onjuiste lezing van het arrest en derhalve feitelijke grondslag mist;
Tweede middel :
Overwegende dat het arrest, door te vermelden dat de eisers niet aantonen dat
verweerder een burgerrechtelijke fout los van de strafrechtelijke fout heeft
begaan, niet zegt dat verweerder niet zelf de dader is die de schoten heeft gelost
welke het leven hebben gekost aan de rechtsvoorganger van de eisers en
evenmin dat verweerder niet ontkende die schoten zelf te hebben gelost;
Overwegende voor het overige dat het middel ervan uitgaat dat het arrest
aanneemt dat de daad van verweerder een onopzettelijke doodslag oplevert, die
is begaan door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg;
Dat het arrest zulke beschouwing niet inhoudt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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14 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht– Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 513
1° KAMER - 14 oktober 2005

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEVESTIGING VAN EEN DOOR DE EERSTE RECHTER
BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - WIJZIGING VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP - GEVOLG
2º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENVORDERING - TEGENVORDERING
VOOR DE EERSTE MAAL IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID
1º De appelrechter die, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard, het beroepen
vonnis wijzigt en uitspraak doet over het geschil zelf, dient de zaak niet naar de eerste
rechter te verwijzen wanneer hij zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al had het
beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen (Art. 1068, Ger.W.)1.
2º Een tegenvordering kan voor de eerste maal in hoger beroep worden ingesteld, indien zij
berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd of wanneer zij een verweer
vormt op de hoofdvordering of strekt tot schuldvergelijking (Artt. 80 tot 810, art.1042,
Ger.W.)2.
(ING INSURANCE n.v. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0408.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 maart 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel .
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de hogere beroepen ontvankelijk, het principaal beroep zeer ten dele gegrond en het
incidenteel beroep ten dele gegrond te hebben verklaard, vernietigt het Hof van Beroep te
1 Zie Cass., 29 jan. 2004, AR C.01.0537.N, nr 53 en concl. adv.-gen. THIJS.
2 Zie Cass., 22 jan. 2004, AR C.02.0506.N, nr 39.
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Brussel in zijn arrest van 15 maart 204 het aangevochten vonnis, dat [de] Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel op 28 februari 1997 heeft gewezen, behalve in zoverre het de
vorderingen ontvankelijk verklaart, een geneeskundig deskundigenonderzoek als principe
vooropstelt en de uitspraak over de kosten aanhoudt.
Het hof van beroep, dat het aangevochten vonnis voor het overige wijzigt, veroordeelt
eiseres tot betaling van schadevergoeding aan de verweerders, wijst, alvorens uitspraak te
doen over de overige schadeposten, meer bepaald over de schade van R. B., dokter Alain
Heureux aan als gerechtsdeskundige ter vervanging van de deskundige Pierre Fabecq die
zijn activiteiten heeft stopgezet, en belast hem met de volgende opdracht :
"- na de partijen en hun raadsman te hebben opgeroepen en zich hun dossier, inzonderheid het voorlopig verslag van dokter Pierre Fabecq, te hebben doen overhandigen, na
inzage te hebben genomen van alle stukken, na inlichtingen te hebben ingewonnen, en, zo
nodig, na alle gespecialiseerde onderzoeken te hebben doen uitvoeren;
- R. B. te onderzoeken en zijn toestand alsook de evolutie ervan sedert de laatste onderzoeken door de deskundige Fabecq en de door hem geraadpleegde specialisten te
omschrijven; aldus de daden, gebaren en bewegingen te omschrijven die ten gevolge van
het ongeval van 5 mei 1990 moeilijk, ja zelfs ten dele of geheel onmogelijk geworden zijn
zowel in het dagelijks leven als in de uitoefening van een toekomstige beroepswerkzaamheid;
- de graad en de duur te bepalen van de eventuele tijdelijke arbeidsongeschiktheid
sedert de neerlegging van de voorlopige bevindingen door de deskundige Pierre Fabecq;
- de consolidatiedatum en de graad van de blijvende functionele arbeidsongeschiktheid
van R. B. te bepalen; te preciseren of die ongeschikt-heid een weerslag heeft op zijn
vermogen op de arbeidsmarkt en, in dat geval, die weerslag te ramen;
- een gedetailleerd advies uit te brengen over de moeilijkheden of onmogelijkheid voor
de getroffene om sport en vrijetijdsactiviteiten te beoefenen;
- advies uit te brengen over de omvang van de lichamelijke klachten en het ongemak
die te wijten zijn aan de letsels zelf en aan de medische behandeling ervan zowel voor als
na de consolidatie;
- advies uit te brengen over het bestaan van esthetische schade, die schade en de
evolutie ervan te omschrijven en te ramen en de therapeutische behandeling ervan te
beoordelen;
- advies uit te brengen over de mogelijkheid en het bestaan van seksueel en psychologisch nadeel;
- te zeggen of de getroffene na de consolidatie nog voortdurende medische verzorging
zal nodig hebben; in dat geval die verzorging te omschrijven en de kostprijs ervan te
ramen;
- aan te geven in welke mate de toestand van de getroffene de bijstand van een derde
vergt; de aard en de frequentie alsook de vereiste bekwaamheid te preciseren;
- te zeggen of er specifieke hulpmiddelen nodig zijn; in dit geval de kostprijs ervan en
de frequentie van vernieuwing te ramen;
- de aanpassingen aan de woning die nodig of nuttig zijn wegens de resterende letsels
van de getroffene te omschrijven; de kostprijs en de frequentie van de vernieuwing ervan
te ramen;
- aan te geven in hoeverre er op medisch gebied voorbehoud moet worden gemaakt
voor de toekomst;
- te antwoorden op alle nuttige vragen van de partijen; vragenlijsten op te maken en aan
hen voor te leggen voor opmerkingen;
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- van het geheel een beredeneerd en onder ede bevestigd verslag op te maken, een en
ander overeenkomstig de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek, en dat
verslag ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel neer te leggen binnen
zes maanden te rekenen van de dag waarop hij op verzoek van de meest gerede partij van
zijn opdracht op de hoogte zal zijn gebracht".
Met toepassing van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst het
hof van beroep de zaak naar de eerste rechter (het arrest vermeldt onderaan p. 15 ten
gevolge van een verschrijving "artikel 1062, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek").
Het hof van beroep stelt dienaangaande vast "dat, aangezien de door [ieder van de
verweerders] geleden schade enkel zal kunnen worden geraamd na de volledige uitvoering van het geneeskundig deskundigenonderzoek van R. en die onderzoeksmaatregel ten
dele is bevestigd, de zaak met toepassing van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek naar de eerste rechter moet worden verwezen; (dat) evenwel (...) de partijen
hebben verklaard dat de deskundige Fabecq zijn werkzaamheden heeft stopgezet zodat in
zijn vervanging moet worden voorzien en de opdracht van de hieronder aangewezen
deskundige overeenkomstig het dictum van dit arrest moet worden aangepast".
Grieven
1. Krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek maakt hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de
rechter in hoger beroep. Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt.
De appèlrechter die niet alleen het aangevochten vonnis maar ook de bevolen onderzoeksmaatregel vernietigt, hervormt of wijzigt, is derhalve gehouden de zaak zelf te
behandelen.
2. De in artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde verplichting
tot verwijzing hangt af van een formeel criterium. Er kan geen sprake zijn van een "bevestiging" in de zin van die wetsbepaling, wanneer de rechter in hoger beroep het aangevochten vonnis vernietigt, hervormt of wijzigt, opnieuw uitspraak doet en vervolgens een
onderzoeksmaatregel beveelt. Het feit dat die onderzoeksmaatregel identiek is met die van
de eerste rechter doet hieraan niet af.
3. In het bestreden arrest
- vernietigt het Hof van Beroep te Brussel het aangevochten vonnis, behalve in zoverre
het de vorderingen ontvankelijk verklaart, een geneeskundig deskundigenonderzoek als
principe vooropstelt, en de uitspraak over de kosten aanhoudt,
- wijzigt het hof het aangevochten vonnis voor het overige,
- veroordeelt het eiseres tot betaling van schadevergoeding aan de verweerders,
- wijst het, alvorens uitspraak te doen over de overige schadeposten, dokter Alain
Heureux aan tot deskundige ter vervanging van de door de eerste rechter aangewezen
deskundige Pierre Fabecq, die zijn activiteiten heeft stopgezet,
- omschrijft het de opdracht van de aangewezen deskundige.
Aangezien het hof van beroep :
- het aangevochten vonnis vernietigt in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid
van de vorderingen, dokter Fabecq aanwijst tot medisch deskundige en de opdracht van de
deskundige omschrijft,
- opnieuw uitspraak doet over de gegrondheid van de vorderingen,
- een andere dan de door de eerste rechter aangewezen deskundige aanwijst - dokter
Heureux ,
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- de deskundige Heureux belast met een opdracht die gelijkt op maar niet identiek is
met de door de eerste rechter aan de deskundige Fabecq gegeven opdracht (de opdrachten
van de deskundigen verschillen onder andere hierin dat de deskundige Heureux zich het
voorlopig verslag van dokter Fabecq moet doen overhandigen, de toestand van R. B.
sedert de laatste, door de deskundige Fabecq gedane onderzoeken moet beschrijven en de
graad alsook de duur van de eventuele arbeidsongeschiktheid sedert de neerlegging van de
voorlopige bevindingen door de deskundige Fabecq moet bepalen),
kon het hof de zaak niet wettig naar de eerste rechter verwijzen.
Door de zaak onder de hierboven omschreven omstandigheden naar de eerste rechter te
verwijzen, schendt het hof van beroep artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 14, 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de hogere beroepen ontvankelijk, het principaal hoger beroep zeer ten dele gegrond
en het incidenteel hoger beroep ten dele gegrond te hebben verklaard, vernietigt het Hof
van Beroep te Brussel in zijn arrest van 15 maart 2004 het aangevochten vonnis dat [de]
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 28 februari 1997 gewezen heeft, behalve in
zoverre het de vorderingen ontvankelijk verklaart, een geneeskundig deskundigenonderzoek als principe vooropstelt en de uitspraak over de kosten aanhoudt.
Het hof van beroep, dat het aangevochten vonnis voor het overige wijzigt, verklaart de
oorspronkelijke vorderingen gegrond en veroordeelt, blijkens de bewoordingen van het
dictum van het arrest, eiseres met name om aan [de eerste twee verweerders], handelend
als beheerders van de persoon en de goederen van hun minderjarige zoon R. B. , een
provisie van 125.000 euro (of 40.000 euro, zoals aangegeven in de motivering van het
arrest, p. 10, in medio) vermeerderd met de moratoire interest vanaf die dag tot de volledige betaling, te betalen, berekend op een schadebedrag dat onder voorbehoud is geraamd
op 2.500.000 euro, en wijst dokter Heureux aan tot medisch deskundige alvorens
uitspraak te doen over de overige schadeposten en, meer bepaald, over de schade van R.
B.
Het verklaart de door eiseres tegen [de eerste twee verweerders] ingestelde vordering
"tot vrijwaring" niet ontvankelijk .
Na te hebben beslist dat het litigieuze ongeval, dat R. B. is overkomen, te wijten is aan
de fouten van de verzekerde van eiseres (die artikel 40.2 van het Wegverkeersreglement
heeft overtreden) en van de [eerste] verweerder (die een onvoorzichtigheid heeft begaan
door niet op te treden toen zijn twee jonge kinderen rumoerig bleken te worden) en dat
[laatstgenoemde] de helft van de aansprakelijkheid draagt, beslist het hof van beroep op
de vordering tot vrijwaring die eiseres had ingesteld teneinde [de eerste verweerder] (en
zijn echtgenote de tweede verweerster) te doen veroordelen om [haar] te vrijwaren tegen
de veroordelingen die zijn uitgesproken om de jonge R. te vergoeden in hoofdsom, interesten en kosten, naar rato van het aansprakelijkheids-percentage dat hem ten laste is
gelegd :
"[...] dat het in casu niet uitmaakt of het kind R. B. al dan niet een objectief onrechtmatige daad heeft begaan, aangezien hij de jaren des onderscheids nog niet had bereikt; dat
hij geen schade heeft veroorzaakt;
dat (de verweerders) trouwens terecht aanvoeren dat die vordering, welke neerkomt op
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een "vordering tot bijdrage", niet ontvankelijk is, aangezien zij voor de eerste maal voor
het [hof van beroep] is ingesteld;
dat voor het overige, wanneer schade wordt veroorzaakt door de fout van een derde en
door het gedrag van de getroffene die, als kind dat nog niet tot de jaren des onderscheids
is gekomen, niet burgerrechtelijk aansprakelijk is, die derde moet worden veroordeeld tot
volledige vergoeding van die schade (cf. Cass., 3 mei 1978, A.C., 1978, 1037, en 13
oktober 1999, A.C., 1999, nr. 528)".
Grieven
1. Eiseres voerde in haar tweede aanvullende conclusie die ze op 18 juni 2003 op de
griffie van het Hof van Beroep te Brussel had neergelegd in verband met de fout van de
ouders het volgende aan :
"3. Wat betreft de fout van de ouders
[...] voor het overige moet de fout [van de eerste verweerder] in aanmerking genomen
worden daar hij tekortgeschoten is in zijn elementaire plicht tot toezicht;
Bovendien zijn ook de ouders van de kleine R. wegens diens gedrag aansprakelijk voor
het ongeval op grond van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
Zelfs als het hof [van beroep] een fout bewezen zou achten aan de zijde van de verzekerde van (eiseres), quod non, zou het ook de ouders aansprakelijk moeten stellen en
bijgevolg de bedragen moeten verminderen die [de eerste twee verweerders] zowel in
eigen naam als in hun hoedanigheid van beheerders van de persoon en de goederen van
hun minderjarige kinderen hebben gevorderd;
4. Vordering tot vrijwaring
[...] indien het [hof van beroep], wat onmogelijk is, van oordeel zou zijn dat de aansprakelijkheid van de ouders niet kon worden tegengeworpen (aan de eerste twee verweerders), handelend in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon R., zou het dan de in deze conclusie tegen de ouders gedane oproeping tot
vrijwaring van (eiseres) ontvankelijk en gegrond moeten verklaren (...)".
Eiseres preciseerde in haar derde aanvullende conclusie, die zij op 13 februari 2004 op
de griffie van het hof van beroep had neergelegd, dat zij zich beriep op een persoonlijke
fout van de vader die tekortgeschoten was aan zijn elementaire plicht tot toezicht.
3.1 Eerste onderdeel
Volgens artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek is de tegenvordering een tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken.
Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die voor de
rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak
genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs
indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt dat de partijen in elke stand van het
geding, zelfs bij verstek, de interesten, rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren,
sedert de instelling van de vordering verschuldigd of vervallen, kunnen vorderen en zelfs
de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen, onverminderd de geldsommen bij
schuldvergelijking verschuldigd.
Krachtens artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden tussen de partijen in het
geding de tussenvorderingen ingesteld bij conclusies, die ter griffie worden neergelegd en
aan de overige partijen overgelegd zoals bepaald in de artikelen 742 tot 746 van dat
wetboek.
Artikel 810 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat, indien de tegenvordering de
berechting van de hoofdvordering te zeer zou kunnen vertragen, de twee vorderingen
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afzonderlijk worden berecht.
Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de bovenaangehaalde artikelen 807 tot 810 eveneens van toepassing in hoger beroep.
Uit de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de tegenvorderingen voor de eerste maal in hoger beroep kunnen worden ingesteld wanneer zij
voldoen aan de in die wetsbepalingen vervatte vereisten voor de ontvankelijkheid van
nieuwe vorderingen, namelijk wanneer zij berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd of wanneer zij een verweer vormen op de hoofdvordering of strekken tot
schuldvergelijking.
Door te beslissen dat de verweerders terecht aanvoeren dat de door eiseres tegen [de
eerste verweerder] ingestelde vordering tot vrijwaring die neerkomt op een "vordering tot
bijdrage", niet ontvankelijk is, aangezien zij voor de eerste maal voor het hof van beroep
is ingesteld", zonder daarbij na te gaan of die vordering berustte op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, een verweer op de hoofdvordering was of strekte tot schuldvergelijking, schendt het bestreden arrest de artikelen 14, 807 tot 810 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek.
3.2 Tweede onderdeel
3. Ingeval het Hof zou oordelen dat het hof van beroep zijn beslissing waarin het de
door eiseres tegen [de eerste verweerder] ingestelde vordering tot vrijwaring verwerpt ook
hierop grondt :
- dat het niet uitmaakt of het kind R. al dan niet een objectief onrechtmatige daad heeft
begaan, aangezien hij de jaren des onderscheids nog niet had bereikt en geen schade heeft
veroorzaakt;
- dat, wanneer schade wordt veroorzaakt door de fout van een derde en door het gedrag
van de getroffene die als kind dat niet tot de jaren des onderscheids was gekomen, niet
aansprakelijk is, die derde moet worden veroordeeld tot volledige vergoeding van die
schade ;
- quod non - de beslissing evenmin naar recht verantwoord is.
4. Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens,
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is
ontstaan, deze te vergoeden. Naar luid van artikel 1383 van dit wetboek is ieder aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij
door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
Wanneer schade wordt veroorzaakt door de onderscheiden fouten van verschillende
personen, is ieder van hen jegens de benadeelden die zelf geen fout hebben begaan
gehouden tot algehele vergoeding van de schade.
In hun onderlinge betrekkingen zijn de aansprakelijke partijen niettemin gehouden
elkaar te vrijwaren naar rato van hun deel van de aansprakelijkheid.
5. In casu beslist het hof van beroep dat het aan R. B. overkomen ongeval te wijten is
aan de fout van de verzekerde van eiseres en aan de fout [van de eerste verweerder].
Hoewel R. B., meer bepaald zijn ouders, handelend als wettelijke beheerders van zijn
persoon en zijn goederen, enkel een vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld tegen
eiseres (artikel 12 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, voor de wijziging ervan bij de wet van 22
augustus 2002, en artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst waarbij aan de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar) en niet tegen [de
eerste verweerder] wordt toegekend, veroordeelt het hof van beroep alleen eiseres tot
betaling van schadevergoeding [aan de eerste twee verweerders], handelend in hun hoeda-
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nigheid van wettelijke beheerders van de persoon en de goederen van hun minderjarig
kind R. B.
De omstandigheid dat geen vordering tot schadevergoeding is ingesteld tegen [de eerste
verweerder] belet nochtans niet dat [de eerste verweerder] in de onderlinge betrekkingen
tussen [hemzelf] en eiseres, gehouden is om eiseres tegen de veroordeling ten gunste van
R. B te vrijwaren naar rato van het percentage aansprakelijkheid dat hem ten laste is
gelegd.
6. De omstandigheid dat de getroffene R. B. geen fout of objectief onrechtmatige daad
heeft begaan en geen schade heeft veroorzaakt en dat de aansprakelijke derde tot algehele
vergoeding van de schade van R. B. moet worden veroordeeld, heeft geen invloed op de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering van eiseres die ertoe strekte [de
eerste verweerder] (die, blijkens de vaststelling van het hof van beroep, een fout in oorzakelijk verband met het litigieuze ongeval heeft begaan) te doen veroordelen om haar te
vrijwaren tegen de veroordelingen die zijn uitgesproken om de jonge R. te vergoeden in
hoofdsom, interesten en kosten, naar rato van het percentage aansprakelijkheid dat hem
ten laste is gelegd.
Door aldus die vordering tot vrijwaring te verwerpen, schendt het hof van beroep de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de rechter verwijst,
indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat het arrest, na het hoofdberoep en het incidenteel beroep
gedeeltelijk gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt door de
aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval, in strijd met wat de eerste rechter
beslist, ten laste te leggen van de eerste verweerder en de verzekerde van eiseres;
dat het zoals de eerste rechter een onderzoeks-maatregel beveelt om de schade
van de getroffene R. B. te bepalen;
Dat het arrest zich aldus niet ertoe beperkt een door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen; dat het derhalve, door
de zaak naar die rechter te verwijzen, artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
2. Tweede middel :
(...)
3. Derde middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, de tegenvorderingen voor de eerste maal in hoger beroep kunnen
worden ingesteld, indien zij berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd of wanneer zij een verweer vormen op de hoofdvordering of strekken tot
schuldvergelijking;
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Overwegende dat het arrest de door eiseres in hoger beroep tegen de eerste
twee verweerders ingestelde vordering tot vrijwaring niet ontvankelijk verklaart
op grond dat die vordering "die neerkomt op een 'vordering tot bijdrage', niet
ontvankelijk is, aangezien zij voor de eerste maal voor het hof [van beroep] is
ingesteld", zonder daarbij na te gaan of die vordering berust op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd, een verweer vormt op de hoofdvordering of strekt
tot schuldvergelijking; dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het derde middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de provisies vaststelt die aan
ieder van de eerste twee verweerders persoonlijk en aan hen, handelend in hun
hoedanigheid van beheerders van de persoon en de goederen van hun minderjarige zoon R. B., moeten worden toegekend, de vordering tot vrijwaring van
eiseres tegen de eerste twee verweerders niet ontvankelijk verklaart, uitspraak
doet over de kosten en de zaak naar de eerste rechter verwijst;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
14 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht– Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 514
3° KAMER - 17 oktober 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - PACHT TOEGESTAAN DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER - VERPACHTING
VOOR LANGER DAN NEGEN JAAR - EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK - VERKORTING VAN DE
PACHTDUUR DOOR DE EIGENAAR

2º VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - ONROEREND GOED - PACHT
TOEGESTAAN DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER - VERPACHTING VOOR LANGER DAN NEGEN JAAR - EINDE
VAN HET VRUCHTGEBRUIK - VERKORTING VAN DE PACHTDUUR DOOR DE EIGENAAR
1° en 2° Het vonnis dat beslist dat de blote eigenaar, die t.g.v. het einde van het
vruchtgebruik volle eigenaar is geworden, in geen geval is vrijgesteld van de verplichting
om opzegging te doen onder de bij de Pachtwet opgelegde voorwaarden, is niet naar
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recht verantwoord1. (Art. 595, tweede lid, B.W.)
(U. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0591.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Voorgaande rechtspleging
Het Hof heeft bij arrest van 30 april 2004 beslist de uitspraak aan te houden tot
het Arbitragehof de in het dictum van dat arrest gestelde prejudiciële vraag zal
hebben beantwoord.
Het Arbitragehof heeft bij arrest nr. 85/2005 van 4 mei 2005 geantwoord.
III. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
IV. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepaling
-artikel 595 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis weigert in te gaan op de rechtsvordering van de eisers, die ertoe
strekte de duur van de litigieuze pachtovereenkomst tussen de partijen te beperken tot de
negenjarige periode die loopt bij het eindigen van het vruchtgebruik van de heer N., op
grond :
“dat (de eisers) beweren dat ook al werd tussen de (verweerders) en wijlen N… een
pachtovereenkomst gesloten, de gevolgen ervan krachtens artikel 595 van het Burgerlijk
Wetboek, beperkt moeten worden tot een periode van negen jaren en hen bijgevolg alleen
tegenstelbaar zijn voor de resterende tijd van de eerste periode ; dat de pachtovereenkomst
aldus diende te verstrijken op 30 juni 1998 zonder dat een vordering tot beperking van de
pachtovereenkomst vereist was ;
dat ‘de blote eigenaar die door het einde van het vruchtgebruik volle eigenaar is
geworden in geen geval is vrijgesteld van de verplichting de overeenkomst onder de in de
in Pachtwet vastgelegde opzeggingsvoorwaarden op te zeggen’ (…) ;
dat moet worden vastgesteld dat de (eisers) niet aantonen dat zij aan de (verweerders)
kennis zouden hebben gegeven van de opzegging ;
dat dus niet kan worden aangenomen dat de pachtovereenkomst op 30 juni 1998 is
beëindigd en dat de plaats sinds die datum zonder recht noch titel door de (verweerders)
wordt ingenomen”.
Grieven
Artikel 595, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat “verhuring door de
vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaren, ingeval het vruchtgebruik ophoudt,
1 Cass., 30 april 2004, AR C.01.0591.F, nr 229.
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ten aanzien van de blote eigenaar slechts verbindend is voor de tijd die nog overblijft
hetzij van de eerste periode van negen jaren, indien partijen zich nog daarin bevinden,
hetzij van de tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft
op het genot gedurende de gehele periode van negen jaren, waarin hij zich bevindt”.
Die bepaling geldt voor alle soorten huurovereenkomsten en gaat voor op alle bepalingen inzake pachtovereenkomsten, inzonderheid die inzake de opzegging die de eigenaar moet meedelen aan de pachter om het genot van zijn goed te herkrijgen. Het volstaat
dat de blote eigenaar, die door het einde van het vruchtgebruik volle eigenaar is
geworden, vraagt dat de pachtovereenkomst tot de op dat ogenblik lopende periode van
negen jaren wordt beperkt opdat zulks van rechtswege zou gebeuren zonder dat hij
daartoe de pachter moet opzeggen.
Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat “de blote eigenaar die door het einde van het
vruchtgebruik volle eigenaar is geworden in geen geval is vrijgesteld van de verplichting
de overeenkomst onder de in de in Pachtwet vastgelegde opzeggingsvoorwaarden op te
zeggen ; (…) dat dus niet kan worden aangenomen dat de pachtovereenkomst op 30 juni
1998 is beëindigd en dat de plaats sinds die datum zonder recht noch titel door de
(verweerders) wordt ingenomen”, artikel 595, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
schendt.

Over het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 595, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, de blote eigenaar die door het einde van het vruchtgebruik eigenaar is
geworden, kan vragen de pachtduur te beperken tot de negenjarige periode die
loopt bij het eindigen van het vruchtgebruik, zelfs als die huurovereenkomst
wordt geregeld door de Pachtwet, zonder daarbij gebonden te zijn door de gronden vormvoorwaarden die deze wet inzake opzegging door de verpachter oplegt
en zonder dat de pachter zich daartegen op grond van artikel 4, tweede lid, van
die wet kan verzetten ;
Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 30 april 2004 een prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof heeft gesteld om te weten of artikel 595, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, aldus uitgelegd, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt ;
Overwegende dat het arrest nr. 85/2005 van 4 mei 2005 van het Arbitragehof
die vraag negatief heeft beantwoord;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de blote eigenaar
die door het einde van het vruchtgebruik volle eigenaar is geworden, in geen
geval vrijgesteld is van het geven van een opzegging onder de bij de Pachtwet
bepaalde voorwaarden en dat dus niet kan worden aangenomen dat de pachtovereenkomst op 30 juni 1998 is beëindigd, artikel 595 van het Burgerlijk Wetboek
schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis ;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter
over ;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting
houdend in hoger beroep.
17 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 515
3° KAMER - 17 oktober 2005

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - SCHEIDING VAN MEER DAN
VIJF JAAR - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG - AANPASSING OF AFSCHAFFING
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOTEN - SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR - UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD - BEDRAG - AANPASSING OF AFSCHAFFING
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN
BESLISSING - AANGEVOCHTEN REDENEN - ANDERE REDENEN - BESCHIKKEND GEDEELTE NAAR
RECHT VERANTWOORD - GEVOLG
4º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE BELANG - BESTREDEN BESLISSING - AANGEVOCHTEN REDENEN - ANDERE REDENEN BESCHIKKEND GEDEELTE NAAR RECHT VERANTWOORD - GEVOLG
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIEEL GESCHIL HOF VAN CASSATIE - BELANG - BESTREDEN BESLISSING - AANGEVOCHTEN REDENEN - ANDERE
REDENEN - BESCHIKKEND GEDEELTE NAAR RECHT VERANTWOORD - GEVOLG
1º en 2° Hoewel art. 307bis, B.W. bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud krachtens
de artt. 306 en 307 wordt aangepast of afgeschaft al naar de wijzigingen in de behoeften
en de bestaansmiddelen van partijen, sluit het de toepassing niet uit van de algemene
regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet vrijwillig in een situatie mag stellen
die het hem mogelijk zou maken aan zijn wettelijke verplichting te ontsnappen 1. (Artt.
301, § 3, 306, 307, en 307bis, B.W.)
3º Het middel dat in verschillende onderdelen kritiek uitoefent op bepaalde redenen van de
bestreden beslissing, terwijl het beschikkende gedeelte naar recht verantwoord wordt
door een andere reden die vergeefs bekritiseerd wordt door een ander onderdeel van het
middel, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang2.
4º en 5° Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel in verschillende van zijn onderdelen, niet ontvankelijk is
om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure3.
(D. T. T.)

1 Zie Arbitragehof, 26 juni 2002, nr 105/2002, A.A., p. 1297; A.A., 27 nov. 2002, A.A., p. 2063.
2 Zie Cass., 18 nov. 1996, AR S.95.0129.F, nr 439.
3 Cass., 29 april 2003, AR P.02.1459.N - P.02.1578.N, nr 268.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0057.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 19 november 2002 in
hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 26, § 1, 3°, en § 2, eerste en derde lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, zoals zij van kracht waren vóór de wijziging ervan bij de wet
van 9 maart 2003;
- de artikelen 301, § 1 en 4, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1975, 306 en 307bis, gewijzigd bij de wet van 1 juli 1974, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de rechter geen beslissing, en met name
geen rechtsregel, kan toepassen die een hogere bepaling schendt, welk beginsel inzonderheid is vastgelegd in de artikelen 142 en 159 van de Grondwet, 8, 9, 26, § 2, en 28 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, met de voormelde artikelen 8 en
26, § 2, zoals zij van kracht waren zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 9
maart 2003.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over de bijkomende vordering van eiser, die
ertoe strekt de door hem aan verweerster verschuldigde uitkering te zien beperken tot een
bedrag dat niet meer bedraagt dan een derde van zijn inkomsten, te dezen 25.687 BEF of
636,76 euro per maand, verklaart die vordering ongegrond, op grond dat eiser "geen
beroep kan doen op het arrest van 3 mei 2000 van het Arbitragehof betreffende de begrenzing van de uitkering die na de echtscheiding wordt toegekend op grond van artikel 232,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de bovengrens van een derde van de
inkomsten niet was bereikt bij het bepalen van het oorspronkelijk bedrag en daarenboven
blijkt dat de vermindering van zijn inkomsten sinds die bepaling ogenschijnlijk vrijwillig
is geschied".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet leggen het beginsel van de gelijkheid van de
burgers voor de wet en het verbod op elke discriminatie vast.
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1975,
bepaalt dat de rechtbank de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in
staat kan stellen op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven in zijn bestaan te
voorzien; artikel 301, §3, derde lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij dezelfde wet,
bepaalt dat de rechtbank de uitkering kan verminderen of opheffen indien de toestand van
de uitkeringsplichtige, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, een ingrijpende wijziging heeft ondergaan; artikel 301, §4, van datzelfde wetboek, gewijzigd bij
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dezelfde wet, bepaalt dat het bedrag van de uitkering in geen geval hoger mag zijn dan
een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot; artikel 306 van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juli 1974, bepaalt dat, voor de toepassing
van artikel 301, de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van het eerste lid
van artikel 232, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken; artikel 307bis van datzelfde wetboek, gewijzigd bij dezelfde wet, bepaalt dat de
uitkering tot levensonderhoud krachtens artikel 306 een derde gedeelte van de inkomsten
van de schuldenaar te boven mag gaan en mag worden aangepast of afgeschaft al naar de
wijzigingen in de behoeften en de bestaansmiddelen van de partijen.
Het nieuwe artikel 26, §2, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, bepaalt dat indien
een prejudiciële vraag, met name betreffende de schending van een artikel van titel II van
de Grondwet, "De Belgen en hun rechten", wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dit
college het Arbitragehof dan moet verzoeken over deze vraag uitspraak te doen.
Artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet
van 9 maart 2003, bepaalt dat het rechtscollege daartoe niet gehouden is wanneer het
Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde
onderwerp.
Door zijn arresten nrs. 48/2000 van 3 mei 2000 en 163/2001 van 19 december 2001
heeft het Arbitragehof voor recht gezegd dat artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, in
zoverre het bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud krachtens artikel 306 van
datzelfde wetboek een derde van de inkomsten van de schuldenaar te boven mag gaan, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het een onevenredig groot verschil in
behandeling ten nadele van die schuldenaar invoert, ten aanzien van de situatie van de
schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is krachtens artikel
301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, en die in geen geval een derde van de inkomsten
van die schuldenaar mag overschrijden.
Het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de vordering tot vermindering van de door
eiser aan verweerster verschuldigde uitkering tot levensonderhoud en dat weigert rekening
te houden met de bovengrens van een derde van eisers inkomsten, op grond van de regel
die vervat is in artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, verleent aldus uitwerking aan
een wetsbepaling die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en schendt
bijgevolg die grondwettelijke bepalingen.
Eiser beroept zich voor het Hof op de schending van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet door artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre die wetsbepaling
een discriminatie invoert ten nadele van de schuldenaar van de krachtens die rechtsregel
verschuldigde uitkering tot levensonderhoud, ten aanzien van de schuldenaar van de
uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is krachtens artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek, welke schending is vastgesteld door de arresten van 3 mei 2000 en 19 december
2001 van het Arbitragehof.
Overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, en artikel 26, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003, moet dit Hof bijgevolg zelf het
Arbitragehof de aldus door eiser opgeworpen prejudiciële vraag stellen. Overeenkomstig
artikel 26, §2, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 9 maart 2003, is het Hof daartoe echter niet gehouden indien het vaststelt dat het Arbitragehof, door zijn arresten van 3 mei 2000 en 19 december 2001, reeds
uitspraak heeft gedaan over een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp en, door die
arresten, voor recht heeft gezegd dat artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het een verschil in behandeling
invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend krachtens
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de artikelen 306 en 307 van het Burgerlijk Wetboek, die meer mag bedragen dan een
derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot
levensonderhoud verleend op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, die, met
toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de
inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot.
Indien het Hof beslist geen gebruik te maken van de hiervoor vermelde vrijstelling, is
de door eiser aldus opgeworpen prejudiciële vraag verwoord in de aanhef van het
verzoekschrift.
2. Tweede onderdeel
Artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zoals
het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 9 maart 2003, bepaalde dat het
Arbitragehof, bij wijze van prejudiciële beslissing, bij wege van arrest uitspraak doet op
vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de
Grondwet bedoelde regel van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet.
Artikel 26, §2, eerste lid, van dezelfde wet, zoals het van kracht was vóór de wijziging
ervan bij de wet van 9 maart 2003, bepaalde dat indien een vraag te dien aanzien wordt
opgeworpen voor een rechtscollege, dit college het Arbitragehof dan moet verzoeken op
deze vraag uitspraak te doen.
Artikel 26, §2, derde lid, 1°, van dezelfde wet, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 9 maart 2003, bepaalde dat het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of
beroep tot vernietiging bij de Raad van State, niet ertoe gehouden is het Arbitragehof te
verzoeken over de voor hem opgeworpen prejudiciële vraag uitspraak te doen, wanneer
het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met een identiek
onderwerp.
De bewering die eiser vooropgesteld had in zijn regelmatig aan de appelrechters voorgelegde conclusie, volgens welke artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt wegens de discriminatoire aard van die wetsbepaling,
zoals dit is vastgesteld in het voormelde arrest van 3 mei 2000 van het Arbitragehof, is
een vraag bedoeld in artikel 26, §2, eerste lid, van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 9 maart 2003,
en dus op de datum van het bestreden vonnis. Hieruit volgt dat de appelrechters, die
kennisgenomen hadden van een dergelijke vraag, hetzij het Arbitragehof dienden te
verzoeken bij wijze van prejudiciële beslissing over die vraag uitspraak te doen, hetzij
vast te stellen dat het Arbitragehof, met zijn voormelde arresten van 3 mei 2000 en 19
december 2001, reeds uitspraak had gedaan over een vraag of een beroep met hetzelfde
voorwerp en dienden ze zich in dat geval te schikken naar het door die arresten reeds
beslechte rechtspunt. Het bestreden vonnis, dat de prejudiciële vraag, opgeworpen door
eisers bewering volgens hetwelk artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt, niet aan het Arbitragehof stelt, en zich daarenboven
niet schikt naar het rechtspunt dat in de voormelde arresten was beslecht door het Arbitragehof, dat uitspraak deed over een vraag met hetzelfde voorwerp, schendt bijgevolg
artikel 26, §1, 3°, en §2, eerste en derde lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989,
zoals die artikelen van kracht waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 9 maart 2003.
3. Derde onderdeel
Het stelsel van de krachtens de artikelen 306 en 307bis van het Burgerlijk Wetboek
verschuldigde uitkering tot levensonderhoud verwijst, onder voorbehoud van de daarin
vervatte specifieke regels, naar het door artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde stelsel.
De begrenzing, bepaald in het nieuwe artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, tot
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een derde van de inkomsten van de schuldenaar van de krachtens artikel 301, §1, van
datzelfde wetboek, verschuldigde uitkering tot levensonderhoud, is een algemene begrenzing. Die begrenzing heeft enerzijds betrekking op het oorspronkelijke bedrag van die
uitkering, zoals die door de rechtbank is vastgesteld krachtens het voormelde artikel 301,
§1. Die begrenzing heeft anderzijds betrekking op het verhoogde of verlaagde bedrag dat
aangevoerd wordt voor de toepassing van artikel 301, §3, van datzelfde wetboek, waarbij
de inkomsten van de schuldenaar waarmee in dat geval rekening moet worden gehouden,
de inkomsten zijn zoals zij zijn vastgesteld door de rechtbank, die kennisneemt van de
vordering die naar aanleiding van die wijziging van de inkomsten van de schuldenaar is
ingesteld.
Wegens het ongrondwettelijk karakter van het ontbreken van een begrenzing tot een
derde van de inkomsten van de schuldenaar - vastgelegd in het nieuwe artikel 307bis van
het Burgerlijk Wetboek -, moet de rechtbank die uitspraak dient te doen over de vordering
tot aanpassing van de uitkering tot levensonderhoud verschuldigd krachtens de nieuwe
artikelen 306 en 307 van het Burgerlijk Wetboek, weigeren aan die ongrondwettelijke
regel uitwerking te verlenen, en moet zij bijgevolg uitwerking verlenen aan de begrenzing
tot een derde van de inkomsten van de uitkeringsplichtige, welke begrenzing is vastgelegd
in artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek, waarbij zij rekening moet houden met de
inkomsten van de schuldenaar op het ogenblik van de aanpassing.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat weigert rekening te houden met de begrenzing tot een derde van eisers inkomsten, zoals hij deze op de datum van dat vonnis had
aangegeven, teneinde uitspraak te doen over de vordering tot vermindering van het bedrag
van de uitkering tot levensonderhoud die hij aan verweerster verschuldigd was, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, die elke discriminatie, met name door de wet,
verbieden, en daarenboven artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek schendt, in zoverre
het ongrondwettelijk karakter van de daarin vervatte regel die de begrenzing tot een derde
van de inkomsten weigert, geen uitwerking mag hebben. Het schendt daarenboven artikel
301, §4, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre de in die bepaling vastgelegde begrenzing
tot een derde van de inkomsten van de schuldenaar, zoals deze op de datum van het
vonnis bestaat, uitwerking moet hebben, zowel ten aanzien van de uitkeringen tot levensonderhoud bedoeld in artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, als ten aanzien van de
uitkeringen tot levensonderhoud bedoeld in de artikelen 306 en 307bis van datzelfde
wetboek.
4. Vierde onderdeel
De arresten nrs. 48/2000 van 3 mei 2000 en 163/2001 van 19 december 2001 van het
Arbitragehof hebben voor recht gezegd dat het nieuwe artikel 307bis van het Burgerlijk
Wetboek, in zoverre het bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud krachtens artikel
306 van datzelfde wetboek een derde van de inkomsten van de schuldenaar te boven mag
gaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het een onevenredig groot
verschil in behandeling ten nadele van die schuldenaar invoert, ten aanzien van de situatie
van de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is krachtens
artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, en die in geen geval een derde van de inkomsten van die schuldenaar mag overschrijden.
Het gezag dat krachtens artikel 26, §2, derde lid, 3, 1°, van de bijzondere wet van 6
januari 1989, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9
maart 2003, aan een prejudicieel arrest van het Arbitragehof kleeft dat, vóór de inwerkingtreding van de wet van 9 maart 2003, het rechtscollege waarvan de beslissingen voor
hoger beroep vatbaar waren, vrijstelde van de verplichting om het Arbitragehof een voor
dat hof opgeworpen prejudiciële vraag te stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak
had gedaan over een vraag of een beroep met hetzelfde voorwerp, is een specifiek gezag.
Hoewel dit gezag niet tot gevolg heeft dat het een rechtsregel uit de rechtsorde laat
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verdwijnen die volgens de vaststellingen van een dergelijk arrest een grondwettelijke
regel schendt, impliceert het niettemin de vaststelling van het ongeldige karakter van die
rechtsnorm en dus het ontbreken aan verbindende kracht van die norm. Het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen beslissing, en met name geen rechtsregel,
kan toepassen die een hogere bepaling schendt, verplicht elk rechtscollege dat van de
betrokken vrijstelling gebruik maakt om zich te schikken naar de vaststelling van
ongrondwettelijkheid die in een dergelijk prejudicieel arrest is gemaakt, en de ongrondwettelijk verklaarde rechtsnorm elke uitwerking te ontzeggen.
Wanneer het Arbitragehof zelf de gevolgen van een dergelijke, in een prejudicieel
arrest gemaakte vaststelling van ongrondwettelijkheid ten aanzien van de andere
geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de ongrondwettelijk verklaarde
rechtsnorm, niet in de tijd beperkt, is die vaststelling dus bindend voor elk rechtscollege,
zonder dat rekening dient te worden gehouden met de rechtstoestand zoals die, onder
vigeur van de ongrondwettelijk verklaarde rechtsnorm, vóór het prejudicieel arrest kon
bestaan. Dit is te dezen het geval, aangezien de gevolgen van de prejudiciële arresten van
het Arbitragehof van 3 mei 2000 en 19 december 2001 niet in de tijd zijn beperkt.
Het bestreden vonnis, dat verklaart rekening te houden met de omstandigheid dat de
bovengrens van een derde van de inkomsten niet was bereikt bij het bepalen van het
oorspronkelijk bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, en eiser dus geen beroep kon
doen op het arrest van 3 mei 2000 van het Arbitragehof, schendt bijgevolg artikel 26, §2,
derde lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zoals het van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 9 maart 2003.
5. Vijfde onderdeel
In de conclusie die eiser aan de appelrechters had voorgelegd, heeft hij erkend dat hij
het onvrijwillig karakter van de vermindering van zijn inkomsten moest aantonen om het
voordeel van zijn hoofdvordering te verkrijgen, te weten de vermindering van de litigieuze uitkering tot een bedrag van 20.000 BEF of 495,79 euro per maand, naar gelang van
de wijziging in de behoeften en de bestaansmiddelen van de partijen. Eiser heeft daarentegen niet erkend dat hij het onvrijwillig karakter van de vermindering van zijn inkomsten
moest aantonen om het voordeel te verkrijgen van zijn bijkomende vordering, te weten de
vermindering van de litigieuze uitkering tot een bedrag dat een derde van zijn huidige
inkomsten niet te boven ging.
Artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 1 juli 1974,
bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud krachtens de artikelen 306 en 307 van
hetzelfde wetboek aangepast of afgeschaft mag worden al naar de wijzigingen in de
behoeften en de bestaansmiddelen van de partijen, maar bepaalt niet dat er met de vermindering van de bestaansmiddelen van de uitkeringsplichtige slechts rekening mag worden
gehouden als die vermindering van onopzettelijke aard is.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, ongeacht het feit dat het arrest van 3 mei 2000
van het Arbitragehof volgens dat vonnis niet de grondslag kan vormen voor de weigering
om de bovengrens van een derde van eisers inkomsten in aanmerking te nemen, zijn
beslissing om die bovengrens niet in aanmerking te nemen hierop steunt dat de vermindering van eisers inkomsten ogenschijnlijk vrijwillig is geschied, en aldus het aannemen van
de vordering tot vermindering van de uitkering afhankelijk maakt van een voorwaarde die
het nieuwe artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek niet bevat, zodat het die wetsbepaling schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Vijfde onderdeel
Overwegende dat artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, door te bepalen
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dat de uitkering tot levensonderhoud krachtens de artikelen 306 en 307 mag
worden aangepast of afgeschaft al naar de wijzigingen in de behoeften en de
bestaansmiddelen van partijen, de toepassing niet uitsluit van de algemene regel,
volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet vrijwillig in een situatie mag
stellen die het hem mogelijk zou maken aan zijn wettelijke verplichting te
ontsnappen;
Dat het onderdeel, dat eigenlijk het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
De vier eerste onderdelen samen
Overwegende dat de reden van het bestreden vonnis die door het vijfde onderdeel vergeefs bekritiseerd wordt, volstaat om de beslissing van het bestreden
vonnis te verantwoorden die de vermindering van de door eiser verschuldigde
uitkering tot levensonderhoud weigert;
Dat die onderdelen, die niet kunnen leiden tot cassatie, bijgevolg ontbloot zijn
van belang en dus niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat die onderdelen niet ontvankelijk zijn om een reden die
eigen is aan de cassatieprocedure, zodat de door eiser opgeworpen prejudiciële
vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te worden gesteld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal– Advocaat:
mr. Mahieu.

Nr. 516
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º GEESTRIJKE DRANKEN - OPENINGSBELASTING OP EEN SLIJTERIJ VAN GEGISTE DRANKEN NIEUWE WET - BELASTING TOT NUL EURO GEREDUCEERD - GEVOLG VOOR DE
STRAFBAARSTELLINGEN DIE BIJ ART.35, K.B. 3 APRIL 1953 TOT SAMENORDENING VAN DE
WETSBEPALINGEN INZAKE DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN ZIJN BEPAALD

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN OPENINGSBELASTING OP EEN SLIJTERIJ VAN GEGISTE DRANKEN - NIEUWE WET - BELASTING TOT
NUL EURO GEREDUCEERD - GEVOLG VOOR DE STRAFBAARSTELLINGEN DIE BIJ ART. 35, K.B. 3
APRIL 1953 TOT SAMENORDENING VAN DE WETSBEPALINGEN INZAKE DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE
DRANKEN ZIJN BEPAALD

3º GEESTRIJKE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - WERKING VAN DE WET
IN DE TIJD - AFSCHAFFING VAN DE BEPALINGEN INZAKE HET VERGUNNINGSRECHT EN VAN DE
TELASTLEGGING NIET-BETALING VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLG - GEVOLG VOOR DE
STRAFBAARSTELLINGEN INZAKE DE VERGUNNING EN DE AANGIFTE BETREFFENDE DE SLIJTERIJEN VAN
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GEGISTE DRANKEN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE BEPALINGEN INZAKE HET
VERGUNNINGSRECHT EN VAN DE TELASTLEGGING NIET-BETALING VAN HET VERGUNNINGSRECHT GEVOLG - GEVOLG VOOR DE STRAFBAARSTELLINGEN INZAKE DE VERGUNNING EN DE AANGIFTE
BETREFFENDE DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN

5º GEESTRIJKE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE
TELASTLEGGING NIET-BETALING VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLG VOOR HET INNEN VAN DE
BELASTING DIE VERSCHULDIGD WAS VÓÓR DE NIEUWE WET VAN KRACHT WERD

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET-BETALING VAN
HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLG VOOR HET INNEN VAN DE BELASTING DIE VERSCHULDIGD WAS
VÓÓR DE NIEUWE WET VAN KRACHT WERD

1º en 2° Door de openingsbelasting van een slijterij van gegiste dranken vanaf 1 januari
2002, op nul euro vast te leggen, schaft art. 2 ordonnantie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest van 10 januari 2002 tot wijziging van de wetsbepalingen inzake
slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, expliciet noch impliciet
de verplichting voor de nieuwe slijter af om de belasting te betalen zoals die vóór die
datum was vastgelegd, noch om bij de bevoegde ontvanger der accijnzen de bij art. 23,
K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, bedoelde aangifte in te dienen; bijgevolg trekt de voormelde
ordonnantie de strafbaarstellingen die bij art. 35 van het voormelde K.B. zijn bepaald, niet
in.
3º en 4° De W. 17 mei 2004 tot wijziging van de W. 28 februari 1983 betreffende het
verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, in werking getreden
op 14 juni 2004, heft alle bepalingen op van deze laatste wet inzake het
vergunningsrecht en trekt door de opheffing van art. 25, § 1, van die wet, de
strafbaarstelling niet-betaling van het vergunningsrecht in; daarentegen heft zij de
verplichting niet op tot het verkrijgen van de vergunning en tot het indienen van de
aangifte die is opgelegd vooraleer men met de uitbating kan beginnen en het nietnaleven van die verplichting blijft krachtens art. 26, § 1, W. 28 december 1983
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, strafbaar.
5º en 6° De afschaffing van de strafbaarstelling niet-betaling van het vergunningsrecht
verbiedt elke veroordeling dienaangaande voor feiten die vóór de inwerkingtreding van
de nieuwe wet zijn gepleegd maar de opheffing bij W. 17 mei 2004 van alle bepalingen
inzake het vergunningsrecht heeft niet tot gevolg dat het innen van het vóór de
inwerkingtreding van die wet verschuldigde vergunningsrecht verboden is.
(DE BELGISCHE STAAT (FINANCIEN) T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0069.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de strafvordering die,
1. verweerder veroordeelt :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
2. verweerder vrijspreekt :
a. voor de telastlegging van feit I :
Over het ambtshalve aangevoerde middel dat is afgeleid uit de schending van
de artikelen 2, tweede lid, van het Strafwetboek, en 35, §1, van het Koninklijk
besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken :
Overwegende dat verweerder wordt tenlastegelegd dat hij "in Elsene [...], na
30 april 1998, met name op 27 februari 1999, een slijterij van gegiste dranken
heeft opengehouden [...] zonder, ten minste vijftien dagen voordat hij met de
uitbating ervan begon, de voorgeschreven aangifte te hebben ingediend en de
openingsheffing aan de bevoegde ontvanger van accijnzen te hebben betaald en
zonder van hem de openingsvergunning te ontvangen, en tot op heden verzuimd
te hebben de voormelde openingsheffing van 1.380.000 BEF of 34.209,31 euro
te hebben betaald";
Overwegende dat naar luid van artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek,
indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde
van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 10 januari 2002 tot wijziging van de wetsbepalingen
inzake slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en in
werking getreden op 1 januari 2002, in die wetsbepalingen de aanslagvoet van de
belastingen die zijn bepaald in hoofdstuk III, waaronder de artikelen 8 tot 25ter
ressorteren, in hoofdstuk IV, waaronder artikel 26 ressorteert, en in hoofdstuk V,
waaronder artikel 27 ressorteert, op nul euro is vastgesteld;
Overwegende dat krachtens artikel 35, § 1, van het koninklijk besluit van 3
april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, elke handeling, verzuim of praktijk die tot gevolg heeft of ten
doel heeft de door deze wetten bepaalde belastingen geheel of gedeeltelijk te
ontgaan, wordt gestraft met een geldboete van tweemaal van de in 't spel zijnde
belasting, onverminderd de betaling van die belasting;
Dat met toepassing van de tweede paragraaf, 1° en 3°, van dat artikel, met
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name onder de eerste paragraaf vallen, enerzijds, de exploitatie van een slijterij
van gegiste of van geestrijke dranken zonder bij de bevoegde ontvanger der
accijnzen de in artikel 23 bedoelde aangifte te hebben ingediend en, anderzijds,
de niet-betaling, binnen de wettelijke termijnen, van de door de voormelde gecoördineerde wetten bepaalde belastingen;
Overwegende dat, door de belasting die vanaf 1 januari 2002 is verschuldigd
op nul euro vast te leggen, artikel 2 van de voormelde ordonnantie, expliciet
noch impliciet de verplichting afschaft voor de nieuwe slijter om de belasting te
betalen zoals die vóór die datum was vastgesteld, noch deze die hij bij het voormelde artikel 23 verschuldigd is, noch de straffen die de schending van deze
verplichtingen bestraffen; dat de bovenbedoelde ordonnantie bijgevolg de strafbepalingen in artikel 35 niet afschaft; dat daarenboven de verplichting die bij
artikel 23 is bepaald, gezien de inhoud ervan, niet alleen de inning van de
openingsheffing tot doel heeft;
Dat de beschikking van 10 januari 2002 alleen tot gevolg heeft dat het bedrag
van de belasting die vanaf 1 januari 2002 is verschuldigd tot nul wordt herleid;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat door de openingsheffing op nul euro
vast te leggen, artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 10 januari 2002, bijgevolg impliciet de strafrechtelijke bepalingen
afschaft die het gebrek aan betaling van de voormelde belasting bestraffen" en
dat "aangezien de verplichting die door het voormelde artikel 23 wordt opgelegd
intrinsiek verbonden is met de inning van de openingsheffing, vermits ze in staat
moet stellen het bedrag ervan vast te stellen, [...] zonder voorwerp is geworden
sinds de voormelde belasting nul is";
Dat het arrest door die vermeldingen zijn beslissing dat "aangezien artikel 35
van de Wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken door het
Brussels Gewest sinds de ordonnantie van 10 januari 2002 is afgeschaft, de
vervolgingen voor feit I geen wettelijke grond hebben en bijgevolg als niet
ontvankelijk moeten worden beschouwd", niet naar recht verantwoordt;
b. wegens de telastleggingen voor de feiten II B en III B in zoverre die betrekking hebben op het houden van een slijterij zonder de aangifte die is voorgeschreven :
Over het ambtshalve aangevoerde middel dat is afgeleid uit de schending van
de artikelen 2, tweede lid, van het Strafwetboek, en 26, §1, van de Wet van 28
december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank :
Overwegende dat verweerder wordt ten laste gelegd dat hij in Elsene, enerzijds, "na 14 april 1998, met name op 30 april 1998, een slijterij van gegiste
dranken heeft opengehouden [...] zonder, ten minste vijftien dagen voordat hij
met de uitbating ervan begon, de voorgeschreven aangifte te hebben ingediend
en het vergunningsrecht aan de bevoegde ontvanger van accijnzen te hebben
betaald, een recht dat overeenkomstig artikel 14, § 1 en 2, [van de Wet van 28
december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank] is vastgesteld op 40.500 BEF, d.i. 1.003,97 euro, en tot dan toe verzuimd
te hebben om de voormelde heffing te betalen" (feit II, B), anderzijds, "na 1
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januari 1999, met name op 27 februari 1999, een slijterij van gegiste dranken te
hebben opengehouden [...] zonder, ten minste vijftien dagen voordat hij met de
uitbating ervan begon, de voorgeschreven aangifte te hebben ingediend en het
vergunningsrecht aan de bevoegde ontvanger van accijnzen te hebben betaald,
recht dat overeenkomstig artikel 14, § 1 en 2, [van de Wet van 28 december 1983
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank] is vastgesteld
op 43.240 BEF, d.i. 1.071,89 euro, en tot dan toe verzuimd te hebben om de
voormelde heffing te betalen" (feit III, B) ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek,
indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde
van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;
Overwegende dat de wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de wet van 28
december 1983, in werking getreden op 14 juni 2004, alle bepalingen van deze
laatste wet inzake het vergunningsrecht opheft; dat artikel 14, 1°, door artikel 25,
§ 1, van die wet af te schaffen, de strafbaarstelling van niet-betaling van het
vergunningsrecht opheft;
Dat, daarentegen, de wet van 17 mei 2004 de verplichting niet heeft afgeschaft
tot het verkrijgen van de vergunning en tot het indienen van de aangifte die is
opgelegd vooraleer men met de uitbating kan beginnen en de niet-naleving van
die verplichting strafbaar blijft krachtens artikel 26, § 1, van de wet van 28
december 1983;
Overwegende dat het arrest, door de vervolging wegens de feiten II B en III B
niet ontvankelijk te verklaren, in zoverre die betrekking hebben op het houden
van een slijterij zonder indienen van de voorgeschreven aangifte, op de grond dat
de wettelijke bepaling waarop zij gegrond zijn is afgeschaft, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
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;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen die uitspraak
doen op de vorderingen tot inning die door eiser zijn ingesteld :
a. waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de vordering tot inning van de openingsheffing :
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de redenen van het ambtshalve middel sub A, 2, a, volgt
dat de appelrechters door zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van
de vordering tot inning op de grond dat artikel 35 van de wet van 3 april 1953
inzake de slijterijen van gegiste dranken is opgeheven, hun beslis-sing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
b. waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de vordering tot inning van het vergunningsrecht :
Over het tweede middel :
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Overwegende dat de wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de wet van 28
december 1983, in werking getreden op 14 juni 2004, alle bepalingen van die
laatste wet inzake het vergunningsrecht opheft; dat artikel 14, 1°, door artikel 25,
§1, van die wet af te schaffen, de strafbaarstelling van niet-betaling van het
vergunningsrecht intrekt;
Dat met toepassing van artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek, de afschaffing van die strafbaarstelling elke veroordeling dienaangaande voor feiten die
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn gepleegd, verbiedt;
Overwegende evenwel dat die afschaffing niet tot gevolg heeft dat de inning
van het vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 17 mei 2004
verschuldigde vergunningsrecht verboden is;
Overwegende dat de appelrechters door zich onbevoegd te verklaren om
kennis te nemen van de vordering van eiser tot inning van het vergunningsrecht,
hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het verweerder veroordeelt
voor de telastleggingen die in de feiten II A en III A worden bedoeld en hem
vrijspreekt voor de telastleggingen die in de feiten II B en III B worden bedoeld
in zoverre deze betrekking hebben op het niet-betalen van de vergunningsrechten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in een derde van de kosten en verweerder in de overige twee
derden;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 517
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - PROEFTIJD - DUUR
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - GEWOON
UITSTEL - PROEFTIJD - DUUR
1º en 2° Naar luid van art. 8, § 1, derde lid, Probatiewet, mag de duur van het uitstel niet
minder dan een jaar bedragen, met ingang van de datum van het vonnis of het arrest; de
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beslissing waarbij een beklaagde wordt veroordeeld tot het verval van het recht om enig
motorrijtuig te besturen gedurende vijftien dagen met zeven dagen uitstel, is bijgevolg
onwettig.
(DE PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0730.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 12 april 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Bergen in hoger beroep is gewezen en is beperkt tot
de beslissing die het uitstel van de tenuitvoerlegging van het verval van het recht
tot sturen toekent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat naar luid van artikel 8, §1, derde lid, van de Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, de duur van het
uitstel niet minder dan een jaar mag bedragen, met ingang van de datum van het
vonnis of het arrest;
Overwegende dat het vonnis de beroepen beslissing bevestigt met de wijziging
dat verweerster wordt veroordeeld tot een verval van het recht om enig motorrijtuig te besturen gedurende vijftien dagen met zeven dagen uitstel;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de onwettigheid van de beslissing die het uitstel beveelt, een
maatregel die de tenuitvoerlegging van de straf beïnvloedt, de vernietiging ervan
meebrengt; dat, aangezien het verval van het recht tot sturen een element is van
de enkele straf voor onvrijwillige slagen en verwondingen en voor overtreding
van het Wegverkeersreglement, de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele straf
alsook tot de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de gehele
straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
zitting houdende in hoger beroep.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 518
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 69 — ARTIKEL 69BIS - WERKING IN DE TIJD - GELIJKHEID EN NIETDISCRIMINATIE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ARTIKEL 69BIS, WEGVERKEERSWET GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE
1º en 2° De beslissing waarbij, voor misdrijven die vóór 1 maart 2004 zijn gepleegd, de bij
art. 69bis, Wegverkeerswet, bepaalde vervangende straf van verval van het recht tot
sturen, wordt uitgesproken, geeft aan die wetsbepaling een retroactieve toepassing die
volgens het Arbitragehof in strijd is met de artt. 10 en 11 G.W1.
(P. C. J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0741.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 16 maart 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet :
Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nummer 138/2005 van 19 juli
2005 zegt voor recht dat "Artikel 33 van de wet van 7 februari 2003 houdende
verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, dat een artikel 69bis heeft
ingevoegd in de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in zoverre het van toepassing is op misdrijven die vóór 1 maart
1 A.A., 19 juli 2005, arrest nr 138/2005.
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2004 zijn gepleegd";
Overwegende dat de appelrechters, door het beroepen vonnis te bevestigen,
eiser met name veroordelen tot een geldboete van 400 euro, gebracht op 2000
euro, of een vervangend verval van het recht tot sturen van een maand, wegens,
op 31 maart 2003, overtreding van de artikelen 34, §2, 1°, van de Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, in staat van herhaling (telastlegging A),
8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement (telastlegging B) en 8.3, eerste
lid, van voormeld wetboek (telastlegging C);
Dat door de vervangende straf van verval van het recht tot sturen uit te spreken
die bij het voormelde artikel 69bis is bepaald, zij aan die wetsbepaling een retroactieve toepassing geven die volgens het Arbitragehof in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het een vervangende straf van
verval van het recht tot sturen uitspreekt ;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de drie vierden van de kosten en laat het overige vierde
ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal.

Nr. 519
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK FINALITEIT
2º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND - OVERLEGGEN VAN GEGEVENS DIE DOOR HET
ONDERZOEK OF HET DESKUNDIGENONDERZOEK AAN HET LICHT ZIJN GEBRACHT - WETTIGHEID
3º ONTVOERING VAN EEN KIND - VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK DIE DOOR DE JEUGDRECHTER ZIJN
BEVOLEN - OVERLEGGEN VAN GEGEVENS DIE DOOR HET ONDERZOEK OF HET
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- WETTIGHEID

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - NOODTOESTAND - TOEPASSING - VEREISTEN
1º Ingevolge de artt. 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de stukken van de
procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, en met name de maatschappelijke en medisch-psychologische
onderzoeken die met toepassing van voormeld art. 50 zijn bevolen, enkel tot doel uit te
maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt
zijn1.
2º en 3° De algemene opzet van de Jeugdbeschermingswet en de finaliteit van de
onderzoeken die in dit kader worden bevolen en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een
strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt door
een beklaagde tot staving van zijn verweer2. (Art. 55, Jeugdbeschermingswet)
4º De rechter kan wettig beslissen de noodtoestand uit te sluiten als hij vaststelt dat de
beklaagde zelf de toestand waarop hij zich beroept tot stand heeft gebracht om het
misdrijf te plegen3. (Art. 71, Sw.)
(D. T. C.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd (vertaling):
In het eerste middel verwijt eiseres de appelrechters dat zij hebben beslist geen
rekening te kunnen houden met het deskundigenverslag dat door de beroepskamer van de
jeugdrechtbank is bevolen en dat bijgevolg het verzoek om uitstel van eiseres niet
verantwoord is.
Ingevolge art. 50 Jeugdbeschermingswet heeft de jeugdrechtbank het recht om al het
onderzoek te verrichten, met name een maatschappelijk onderzoek of een medischpsychologisch onderzoek, dat nodig is om de persoonlijkheid van de betrokkene en het
milieu waarin hij wordt grootgebracht, te kennen en zulks alleen maar om met kennis van
zaken de beslissing te kunnen nemen die het best de belangen van de minderjarige dient.
Krachtens art. 55 van dezelfde wet mogen de stukken die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft, noch aan hem noch
aan de burgerlijke partij medegedeeld worden. Het ligt voor de hand dat dit verbod
eveneens t.a.v. derden geldt.
Daaruit volgt dat dergelijke stukken niet inbeslaggenomen kunnen worden en bij het
strafdossier worden gevoegd dat aan de gemeenrechtelijke rechtscolleges wordt
voorgelegd. Indien dat is gebeurd moeten zij uit het debat worden geweerd (Brussel
(K.I.), 18 febr. 1993, Rev. Dr. Pén. Crim., 1993, p. 666).
In een arrest van 12 mei 1999 (A.R. P.99.0036.F, A.C. 1999, nr. 280) heeft het Hof
geoordeeld dat de stukken die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de betrokken
minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, met name de maatschappelijke en
medisch-psychologische onderzoeken, in het kader van een strafvervolging niet mochten
worden voorgelegd. In dat geval had het bestreden arrest gesteund op uittreksels uit het
verslag van het maatschappelijk onderzoek en van de medisch-psychologische
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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onderzoeken om de telastlegging niet afgifte van een kind bewezen te verklaren. Die
gegevens werden dus in aanmerking genomen als bewijs ten laste om de telastleggingen
bewezen te verklaren.
Verschilt de toestand als diezelfde stukken à décharge worden aangevoerd?
Met betrekking tot het onwettig of onregelmatig bewijs heeft het Hof aangenomen dat
de beklaagde het recht had zijn verweer op een dergelijk bewijs te steunen (Cass., 13 jan.
1998, A.R. P.97.1534.N, nr. 23; Cass., 3 nov. 1999, A.R. P.99.0295.F, nr. 583, Rev. Dr.
Pén. Crim., 1999, p. 736 - zie ook Arbitragehof 8 mei 2002, B.S., 24 mei 2002). In dat
geval gaat men ervan uit dat de verdediging voorrang heeft en dat de onregelmatigheid die
kleeft aan het bewijs à décharge de beklaagde niet mag schaden.
De finaliteit verschilt echter in het geval van art. 55 Jeugdbeschermingswet: hier
bestraft men geen onwettigheid of onregelmatigheid maar wil men beletten dat gegevens
verspreid worden die confidentieel werden ingewonnen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de wetgever, met het oog op
"het bijzondere karakter van de rechtspleging voor minderjarigen", bepalingen heeft
aangenomen die afwijken van het gemeen burgerlijk en strafprocesrecht, onder meer om
"te voorkomen dat gegevens over de persoonlijkheid in handen vallen van derden, door
het dossier in twee te verdelen: een deel met betrekking tot de feiten en de rechtspleging,
een tweede deel met betrekking tot de persoonlijkheid en het sociale milieu; mededeling
van het tweede deel aan derden of aan de burgerlijke partij is verboden" (A.A., nr.
45/2002, 20 febr. 2002, B.S., 28 mei 2002; Parl. St., Kamer, 1963-1964, nr. 637/7, p. 9).
Om de overlegging te regelen van de dossiers voor welker samenstelling de
jeugdrechtbanken bevoegd zijn krachtens artikel 50 van de wet van 8 april 1965 heeft de
wetgever een onderscheid gemaakt tussen de stukken betreffende de feiten en de
rechtspleging en die betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en zijn sociaal
milieu. Met laatstgenoemde stukken wordt uitsluitend beoogd te bepalen wat het belang
vereist van diegenen over wie zij handelen en de nadere regelingen voor het bestuur over
hun persoon vast te stellen. Zij zijn opgesteld vanuit de enkele bezorgdheid de
betrokkenen te beschermen. Het gebruik ervan met andere doeleinden, zelfs door de
partijen aan wie de in het geding zijnde bepaling de overlegging toestaat, kan de
doeltreffendheid van het onderzoek naar aanleiding waarvan zij zijn opgesteld in het
gedrang brengen - de betrokkenen zouden niet vrijuit praten mochten de gegevens die
kenbaar zouden worden gemaakt, nadien tegen hen kunnen worden gebruikt - en maakt op
de eerbiediging van het privé-leven van de betrokkenen een inbreuk die de wet enkel heeft
toegestaan om de jeugd te beschermen (A.A., nr. 56/98, 20 mei 1998, B.S., 2 sept. 1998).
Die bezorgdheid om minderjarigen te beschermen en hun privé-leven te eerbiedigen,
zelfs ten koste van bepaalde andere belangen, bleek ook nog duidelijk uit de wijziging van
art. 55 Jeugdbeschermingswet bij W. 2 febr. 1994 (Gedr. St., Kamer, buitengewone
zitting, 1991-1992, nr. 532/9, p. 15 en Senaat, 1992-1993, nr. 633-2, p. 91).
Aldus vormen de bescherming van het privé-leven van de minderjarige en zijn
omgeving en het noodzakelijk vertrouwelijk karakter van de onderzoeken naar de
persoonlijkheid en het leefmilieu van de minderjarige een finaliteit die het verbod
verantwoordt om die verslagen buiten dat beschermingskader te gebruiken, met name in
het kader van eender welke strafvervolging (Zie in dat verband, L. NOUWYNCK, "Le
secret professionnel et ses implications sur l'utilisation des rapports d'expertise, d'enquêtes
sociales, d'études sociales et de rapports de guidance sociale dans des procédures
distinctes de celles dans lesquelles ils ont été établis", Rev. dr. pén. crim. , 2002, p. 625 tot
642).
Bijgevolg faalt het middel volgens mij naar recht aangezien het betoogt dat de stukken
waarvan sprake in de artt. 50 en 55, derde lid, Jeugdbeschermingswet in andere
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procedures kunnen worden voorgelegd wanneer een partij ze tot haar verdediging
aanvoert.
In het tweede middel verwijt eiseres de bestreden beslissing te hebben beschouwd dat
zodra een aangevoerde toestand mede door toedoen van de beklaagde is totstandgekomen,
hij geen noodtoestand meer kan uitmaken in de zin van art. 71 SW. Zij verwijt de
appelrechters eveneens dat zij niet hebben vastgesteld dat haar houding als een bewuste
en opzettelijke daad diende te worden beschouwd en dat zij niet hebben nagegaan of zij
wist dat zij door die daad een toestand tot stand bracht die haar op voorzienbare wijze
voor een dilemma kon plaatsen.
De noodtoestand is de toestand waarin een persoon zich bevindt die, gelet op de
respectieve waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van
een ernstig en dreigend gevaar voor anderen, redenen had om te oordelen dat hem ter
vrijwaring van een hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd was voor alle andere te
beschermen, geen andere weg openstond dan de hem ten laste gelegde feiten te plegen
(Cass., 13 mei 1987, A.R. 5728, A.C. 1986-87, nr. 535).
Het betreft hier een rechtvaardigingsgrond die verschilt van de morele dwang.
Laatstgenoemde grond van niet-toerekenbaarheid impliceert dat de dader niet meer over
een vrije wil beschikt, terwijl bij noodtoestand er sprake is van een bewuste en
opzettelijke keuze tussen twee conflicterende waarden. (F. TULKENS en M. van de
KERKCHOVE, Introduction au droit pénal, Brussel, Kluwer, 2003, p. 306).
Bij het toezicht op het bestaan van een rechtvaardigingsgrond, gaat het Hof na of uit de
door de feitenrechter onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden een
rechtvaardigingsgrond, met name het bestaan van een noodtoestand, naar recht valt af te
leiden (Cass., 13 mei 1987, A.R. 5728, A.C. 1986-87, nr. 535).
Bij het onderzoek naar de omstandigheden van de noodtoestand moet in voorkomend
geval de vraag worden beantwoord naar de invloed van de voorafgaandelijke fout of naar
het voorafgaandelijk gedrag van de dader op het totstandkomen van de noodtoestand.
Zolang de noodtoestand werd gelijkgesteld met overmacht of met een toestand van
morele dwang was het logisch te besluiten dat er geen sprake kon zijn van noodtoestand
wanneer die werd veroorzaakt door het optreden van de dader.
Wanneer men daarentegen de noodtoestand beschouwt als een objectieve
rechtvaardigingsgrond wordt de nood niet noodzakelijk opgeheven door de voorafgaande
fout. In voormeld arrest van 13 mei 1987 heeft het Hof in die zin beslist door te oordelen
dat "wanneer de voorwaarden voor het bestaan van een noodtoestand vervuld zijn, sluit
het feit dat de dader door eigen schuld de situatie heeft veroorzaakt waaruit hij de
noodtoestand afleidt, in beginsel niet uit dat hij zich toch op die rechtvaardigingsgrond
kan beroepen". De woorden "in beginsel" zijn hier belangrijk aangezien zij ruimte laten
voor een genuanceerde beoordeling, zoals uit de latere rechtspraak van het Hof blijkt.
Sommige auteurs maken dienaangaande een onderscheid tussen de onderstelling waarin
de daad die de noodtoestand heeft totstandgebracht door degene die hem aanvoert is
gewild en het geval waarin zij het gevolg is van onvoorzichtigheid of nalatigheid. Het
bestaan van de noodtoestand zou enkel in de eerste onderstelling zijn uitgesloten, althans
in het geval van het plegen van opzettelijke misdrijven (zie A. DE NAUW; "La
consécration jurisprudentielle de l'état de nécessité", noot onder Cass., 13 mei 1987,
R.C.J.B., 1989, P.606).
Voor de opzettelijke misdrijven dient mijns inziens een onderscheid te worden gemaakt
tussen drie toestanden t.a.v. het opzettelijk verband tussen het optreden van de dader en
het ontstaan van de noodtoestand (Zie dienaangaande concl. proc.-gen. DE SWAEF, toen
adv.-gen., voor Cass., 13 nov. 2001, P.00.0366.N, nr. 613)
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Wanneer de noodtoestand onopzettelijk door de fout van de dader is totstandgebracht
kan men hem achteraf niet verwijten dat hij ervoor heeft gekozen een hoger belang te
vrijwaren als de voorwaarden voor het bestaan van de noodtoestand vervuld waren. Het
klassieke voorbeeld is dat van brand door de onvoorzichtigheid van een roker: hij kan de
noodtoestand aanvoeren als hij nadien woonstschending pleegt om personen te redden.
De tweede toestand ligt moeilijker: de dader heeft zich door een opzettelijke handeling
in de toestand gebracht die tot de noodtoestand heeft geleid maar hij heeft niet voorzien
dat die toestand zou leiden tot een conflict tussen verschillende waarden waardoor hij
gedwongen wordt een waarde op te offeren voor een andere. Het arrest van 24 maart 1999
van uw Hof oordeelt dat in die onderstelling de noodtoestand kon worden afgewezen
aangezien de dader zichzelf in de noodstand had geplaatst. In dat geval had het Hof
geweigerd de beslissing van de appelrechters teniet te doen die deze redenering hadden
gevolgd zonder dat daaruit evenwel met stelligheid kan worden afgeleid dat er geen
sprake is van noodtoestand zodra die te wijten is aan het opzettelijk handelen van de
dader: volgens mij is hier ruimte voor een beoordeling in feite.
Die toestand kan worden vergeleken met die van zelfverdediging: zelfverdediging na
zelfverdediging is niet mogelijk, maar er kan wel sprake zijn van zelfverdediging ook al is
er voordien provocatie geweest van de dader.
In het derde geval, dat aan de orde is in uw arrest van 13 nov. 2001 (A.R. P.00.0366.N,
nr. 613), lijkt het antwoord overduidelijk: als de dader welbewust, zonder daartoe
gedwongen te zijn geweest, zich in een toestand plaatst waarvan kan worden verwacht
dat hij zal uitlopen op een belangenconflict, kan hij geen noodtoestand aanvoeren
aangezien in een dergelijk geval de eerbiediging van de strafrechtelijk gesanctioneerde
plicht gebiedt dat de dader zich niet in die toestand plaatst. A fortiori, wanneer de dader
zelf de toestand heeft tot stand gebracht met de bedoeling het misdrijf te plegen, kan er
geen sprake zijn van noodtoestand.
In casu voerde eiseres de noodtoestand aan die het gevolg was van de angst van het
kind in het vooruitzicht van een ontmoeting met zijn vader.
Het bestreden arrest verwerpt dat verweer niet alleen op grond dat die vrees door het
optreden van eiseres wordt veroorzaakt die haar eigen vrees aan het kind heeft
overgedragen zonder dat deze vraag objectief te verantwoorden was door traumatiserende
gebeurtenissen, die daadwerkelijk hadden plaatsgegrepen en niet verzonnen waren, maar
ook op grond van de motieven van de eerste rechter die de appelrechters verklaren over te
nemen.
Welnu de eerste rechter stelt met name vast dat eiseres, in het kader van de poging tot
strafbemiddeling van het parket, haar verbintenissen niet is nagekomen en het contact
tussen vader en kind niet heeft bevorderd, terwijl de contacten die er zijn geweest zeer
goed zijn verlopen. Hij voegt daaraan toe dat uit het dossier blijkt dat eiseres blijkbaar
haar dochter niet heeft aangemoedigd om haar vader te ontmoeten en geen enkel positief
beeld van de vader heeft opgehangen. Volgens de eerste rechter heeft eiseres geen enkele
spijt betuigd over haar gedrag. Hij leidt daaruit af dat haar gedrag welbewust erop was
gericht de gerechtelijke beslissingen te dwarsbomen.
De appelrechters hebben door die overwegingen die impliceren dat eiseres welbewust
de ingeroepen toestand heeft totstandgebracht en daarbij zeer goed wist dat zij daardoor
het misdrijf zou gaan plegen, hun beslissing om de aangevoerde noodtoestand uit te
sluiten regelmatig en naar recht verantwoord.
Het middel kan volgens mij niet worden aangenomen.
Ik besluit bijgevolg tot verwerping van de voorziening
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0807.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 5 oktober 2005 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
Eiseres heeft op 18 oktober 2005, met toepassing van artikel 1107, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, een noot neergelegd in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep tegen de beslissing op de strafvordering is
gericht :
Over het eerste middel :
Overwegende dat ingevolge de artikelen 50 en 55 van de Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming de stukken van de procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de
betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt grootgebracht, en met
name de maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken die met
toepassing van voormeld artikel 50 zijn bevolen, enkel tot doel hebben, in het
belang van de minderjarige, de modaliteiten te bepalen voor het beheer van zijn
persoon of de maatregelen die voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn;
Overwegende dat de algemene opzet van de voormelde wet en de finaliteit van
de onderzoeken die zij toestaat, eraan in de weg staan dat die stukken in het
kader van een strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan
gevraagd wordt door een beklaagde tot staving van zijn verweer;
Overwegende immers dat de aard van het psychosociaal of medisch onderzoek
dat door de jeugdrechtbank wordt bevolen, de inmenging die het betekent in het
privé- en familieleven en de vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent teneinde
de overdracht van een volledig opsporingsonderzoek te garanderen aan de
opdrachtgevende overheid, de aanwending van het verslag van dit onderzoek
verbieden voor om het even welk ander doeleinde dan dat waarvoor het werd
uitgevoerd;
Overwegende dat dit verbod, om dezelfde redenen, van toepassing is op de
voorafgaande onderzoeken bij het kind op verzoek van de jeugdrechtbank, die
uitspraak moet doen over een geschil dat in artikel 374 van het Burgerlijk
Wetboek wordt bedoeld;
Dat het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Over het tweede middel :
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Overwegende dat, teneinde het verweer van eiseres te verwerpen, die uit de
angst van het kind in het vooruitzicht van een ontmoeting met haar vader, een
noodtoestand afleidt die het niet afgeven van dat kind aan verweerder verantwoordt, het arrest niet alleen vermeldt dat die angst te wijten is aan het feit dat
eiseres "haar eigen vrees heeft overgedragen zonder dat er objectieve gebeurtenissen zijn die werkelijk zijn gebeurd en niet verzonnen werden"; dat het arrest
ook de redenen van de eerste rechters overneemt volgens welke eiseres haar
verbintenissen niet is nagekomen en het contact tussen het kind en haar vader
niet heeft bevorderd, terwijl de contacten die er zijn geweest "zeer positief" zijn
verlopen, zij bij haar dochter geen enkel positief beeld van verweerder heeft
opgehangen en door haar gedrag dat door geen enkel objectief gegeven werd
verantwoord "welbewust gepoogd heeft de gerechtelijke beslissingen te dwarsbomen";
Overwegende dat de appelrechters door die overwegingen die impliceren dat
eiseres zelf, met de bedoeling het misdrijf te plegen, de toestand waarop ze zich
beroept heeft totstandgebracht, hun beslissing om de aangevoerde noodtoestand
uit te sluiten, regelmatig en naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal– Advocaat: mr. Ph. Traest, Brussel.

Nr. 520
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADELOOSSTELLING GEGROND OP
ART. 29BIS W.A.M.-WET - VERGOEDINGSVERPLICHTING - VOORWAARDE
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSVORDERING GEGROND
OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFRECHTER – RECHTSVORDERING
GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - BEVOEGDHEID
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4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - STRAFRECHTER – RECHTS
VORDERING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - BEVOEGDHEID
1º De bij art. 29bis W.A.M.-wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat
wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is,
en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan1.
2º, 3° en 4° De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op art. 29bis
W.A.M.-wet gegronde verplichting tot schadeloosstelling; hij kan t.a.v. de verzekeraar van
de beklaagde alleen volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid
uitspraak doen2. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989; Art. 138, Sv.; Art. 601bis, Ger.W.)
( WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN n.v..T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0858.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 10 mei 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat krachtens de artikelen 3 en 4 van de Wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, de strafrechter aan de burgerlijke partij slechts schadevergoeding kan toekennen in
zoverre de vordering die deze instelt, strekt tot herstel van de schade die door een
misdrijf is veroorzaakt;
Overwegende dat de verplichting tot schadeloosstelling, opgelegd bij artikel
29bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bestaat wanneer niet kan worden
bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is, en niet gegrond is
op een overtreding die hij zou hebben begaan;
Dat bijgevolg de op die verplichting gegronde rechtsvordering niet tot de
bevoegdheid van de strafrechter behoort, die ten aanzien van de verzekeraar van
de beklaagde alleen volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid uitspraak kan doen;
Overwegende dat de appelrechters door te beslissen dat eiseres, met toepassing
van het voormelde artikel 29bis, de lichamelijke schade van verweerster diende
1 Cass., 12 dec. 2001, AR P.01.1236.F, nr 695; Cass., 29 mei 2002, AR P.02.0323.F, nr 326.
2 Ibid.
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te vergoeden, de regels van de bevoegdheid van de strafgerechten schenden, die
van openbare orde zijn;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 521
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º STRAF — ALLERLEI - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - ONTZETTING UIT BEPAALDE RECHTEN CORRECTIONELE VEROORDELING WEGENS AANRANDING VAN DE EERBAARHEID OF VERKRACHTING VERPLICHT KARAKTER VAN DE ONTZETTING
4º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - CORRECTIONELE
VEROORDELING - ONTZETTING UIT BEPAALDE RECHTEN - VERPLICHT KARAKTER VAN DE ONTZETTING
5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERPLICHTE STRAF VAN ONTZETTING UIT BEPAALDE
RECHTEN - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - VERPLICHTE STRAF VAN ONTZETTING UIT BEPAALDE RECHTEN BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT
7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - MOTIVERINGSPLICHT - VERMELDING VAN DE
TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALINGEN - DRAAGWIJDTE
8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALINGEN - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De rechter moet alleen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zoverre hij,
enerzijds, een straf wil opleggen die hij niet diende uit te spreken, en hij, anderzijds, een
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straf wil opleggen die zwaarder is dan het wettelijk minimum1.
3º en 4° Krachtens art. 378 Sw., in de versie die van toepassing was vóór de
inwerkingtreding W. 28 nov. 2000, moet de ontzetting uit de rechten die in de nummers 1,
3, 4 en 5 van art. 31 Sw. staan opgesomd, tegen eenieder worden uitgesproken die voor
feiten van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting is veroordeeld, zelfs bij
correctionalisering wegens verzachtende omstandigheden2. (Artt. 31, 33 en 378, Sw.)
5º en 6° Wanneer de bijkomende straf van ontzetting uit bepaalde rechten verplicht is, geldt
daarvoor geen bijzondere motiveringsplicht.
7º en 8° De rechter die tegen een beklaagde de ontzetting uit bepaalde rechten uitspreekt
moet de wettelijke bepalingen niet vermelden die de duur van die bijkomende straf
vastleggen, op voorwaarde dat hij deze vermeldt die de bestanddelen van de bewezen
verklaarde misdrijven en de erop gestelde straffen bepalen3.
(V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0900.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 19 april 2004 en 25 mei
2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling en correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
In een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht, voert eiser twee middelen aan die uitsluitend tegen het tweede
arrest zijn gericht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest, op 19 april 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling :
Overwegende dat de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht
zijn nageleefd;
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest, op 25 mei 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter alleen aan de bijzondere motiveringsplicht moet
1 Zie Cass., 1 maart 2000, AR P.99.1604.F, nr 149.
2 Cass., 29 sept. 1992, AR 7060, nr 636.
3. R. DECLERCQ, R.P.D.B., Complément IX, v° Procédure pénale, nr 1412.
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voldoen in zoverre hij, enerzijds, een straf wil opleggen die hij niet diende uit te
spreken, en hij, anderzijds, een straf wil opleggen die zwaarder is dan het wettelijk minimum;
Overwegende dat eiser schuldig werd bevonden aan aanrandingen van de
eerbaarheid, gepleegd op zijn dochter tussen 1 februari 1998 en 15 januari 2001;
Overwegende dat krachtens artikel 378 van het Strafwetboek, zoals het van
toepassing was op het ogenblik van de feiten, de schuldige aan bovenvermelde
telastlegging wordt veroordeeld tot ontzetting van de rechten die in de nummers
1°, 3°, 4° en 5° van artikel 31 van voormeld wetboek zijn genoemd;
Overwegende dat die ontzetting zelfs bij correctionalisering wegens verzachtende omstandigheden moet worden uitgesproken;
Overwegende dat op zichzelf de beslissing om aan de veroordeelden tot
correctionele straffen de bijkomende straf op te leggen die bij de artikelen 31, 33
en 378 van het Strafwetboek is bepaald, bijgevolg niet in het bijzonder moet zijn
gemotiveerd;
Dat dit onderdeel faalt naar recht;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat de tijdelijke ontzetting die wordt opgelegd aan eenieder die
tot een correctionele straf is veroordeeld in de gevallen die in boek II - titel VII hoofdstuk V van het Strafwetboek zijn bedoeld, niet met toepassing van artikel
84, tweede lid, van dat wetboek, doch op grond van de artikelen 31, 33 en 378
wordt uitgesproken;
Dat voormeld artikel 84, tweede lid, niet tot gevolg heeft dat de bijkomende
straf van ontzetting die de rechter in deze gevallen moet opleggen facultatief
wordt;
Overwegende dat de appelrechters bijgevolg de ontzetting uit de rechten die in
de nummers 1°, 3°, 4° en 5° van artikel 31 van het Strafwetboek zijn opgesomd
niet in het bijzonder met redenen moeten omkleden;
Dat dit evenwel niet geldt voor die welke in de nummers 2° en 6° van voormeld artikel zijn bedoeld;
Overwegende dat artikel 11 van de wet van 28 november 2000 betreffende de
strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen, dat artikel 378 van het Strafwetboek heeft gewijzigd door de lijst aan te vullen van de rechten waarvan de
ontzetting moet worden uitgesproken, immers slechts op 27 maart 2001 van
kracht is geworden, m.a.w. nadat de tegen eiser bewezen verklaarde feiten
werden gepleegd;
Dat op het ogenblik waarop die feiten werden gepleegd, de ontzetting uit de
rechten die in de nummers 2° en 6° van artikel 31 van het Strafwetboek zijn
opgesomd, nog niet verplicht doch enkel facultatief was, zodat de appelrechters
door die straf uit te spreken, deze met redenen dienden te omkleden;
Overwegende dat het arrest aan deze verplichting voldoet aangezien de appelrechters, na te hebben onderstreept dat eiser, gedurende lange tijd, zijn dochter
heeft gebruikt om bepaalde driften te bevredigen, waardoor hij de fysieke inte-
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griteit van een erg jong kind aantast, naar de aard van het aldus beschreven
misdadig gedrag verwijzen, teneinde de ontzetting met redenen te omkleden; dat,
in tegenstelling tot wat eiser aanvoert, die motivering niet abstract is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Derde onderdeel :
Overwegende dat de rechter die tegen een beklaagde de ontzetting uit bepaalde
rechten uitspreekt de wettelijke bepalingen niet moet vermelden die de duur van
die bijkomende straf vastleggen, op voorwaarde dat hij deze vermeldt die de
bestanddelen van de bewezen verklaarde misdrijven en de erop gestelde straffen
bepalen;
Overwegende dat het arrest inzonderheid melding maakt van de artikelen 31,
373, 37 (lees 377) en 378 van het Strafwetboek;
Dat het arrest aldus, ofschoon het geen melding maakt van de wettelijke bepaling die de minimumduur van de bijkomende straf op vijf jaar vaststelt, hier
voldoet aan de motiveringsplicht die door de in het middel aangegeven wettelijke
bepalingen wordt voorgeschreven;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om, enerzijds, te vermelden dat er
omstandigheden zijn die een uitstel rechtvaardigen, en, anderzijds, dit uitstel aan
de hoofdgevangenisstraf en niet aan de bijkomende straf toe te kennen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal– Advocaat: mr. A. Masset, Verviers..
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- TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN

Om te kunnen worden aangenomen, moet de prejudiciële exceptie bedoeld in art. 17
V.T.Sv., niet alleen gegrond zijn op een deugdelijk schijnende titel of op welbepaalde
feiten van bezit, maar moeten de overgelegde titels of de aangevoerde feiten bovendien
elk karakter van misdrijf aan het feit waarop de vervolging berust, ontnemen. (Art. 17,
derde lid, V.T.Sv.)
(D. T. D. en C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0933.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert drie middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiseres het arrest verwijt dat het de zaak niet naar het burgerlijk gerecht verwijst ofschoon zij tegen de tegen haar ingestelde vervolgingen
wegens kwaadwillige verkeersbelemmering, deugdelijk schijnende titels en
welbepaalde feiten van bezit heeft aangevoerd die haar eigendom van de in de
telastlegging bedoelde woning bewijzen;
Overwegende dat, om te kunnen worden aangenomen, de prejudiciële exceptie
bedoeld in artikel 17 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, niet alleen gegrond moet zijn op een
deugdelijk schijnende titel of op welbepaalde feiten van bezit; dat naar luid van
het derde lid van voormelde bepaling, de overgelegde titels of de aangevoerde
feiten bovendien elk karakter van misdrijf aan het feit waarop de vervolging
berust, moeten ontnemen;
Overwegende dat de eigendom van de bedding van een weg niet van aard is
om het feit dat erin bestaat het verkeer aldaar gevaarlijk of onmogelijk te maken,
te doen ophouden een misdrijf te zijn, wanneer die weg, waarop een erfdienstbaarheid van openbaar nut rust, een verkeersweg is in de zin van artikel 406 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest, door een feitelijke beoordeling, vaststelt dat de
litigieuze weg, zelfs indien hij eigendom is van eiseres, een weg is die openstaat
voor het openbaar verkeer en dat het openbaar karakter van die weg niet beperkt
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is tot de breedte van één meter zestig zoals de Atlas van de buurtwegen oplegt;
Dat de appelrechters aldus de prejudiciële exceptie die door eiseres is aangevoerd naar recht verwerpen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat de beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat het arrest niet beslist dat de opeising door eiseres van haar
eigendomsrecht een daad van deelneming aan het misdrijf is;
Dat het arrest zich ertoe beperkt, wat niet hetzelfde is, om in de wijze waarop
eiseres dit recht heeft opgeëist, het bewijs te zien van een uitlokking waaruit de
morele medewerking zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 66 van het Strafwetboek ontstaat; dat het arrest preciseert waarin die medewerking heeft bestaan,
daar het immers vermeldt, met overname van de redenen van de eerste rechter,
dat de materiële dader heeft gehandeld "onder leiding van zijn echtgenote", hier
eiseres, en met eigen redenen, dat "door haar echtgenoot ertoe aan te zetten en
aan te sporen om die handelingen te stellen, heeft [eiseres], tijdens de incriminatieperiode, met een kwaadwillige bedoeling, de toegangsweg naar de eigendom
van [de verweerders] maximaal willen versmallen";
Dat de appelrechters aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiseres, die laatste veroordeelt hun het bedrag
van 11.899,85 euro te betalen tot herstel van hun materiële schade ;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en elk
van de verweerders tot een vierde van de voormelde kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal– Advocaat: mr. G. Lefebvre, Doornik.

1978

HOF VAN CASSATIE

Nr. 523 - 19.10.05
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2° KAMER - 19 oktober 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - MOTIVERING VAN DE STRAF GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
2º STRAF — ALLERLEI - REDENGEVING - CASSATIEMIDDEL - GERECHTELIJK VERLEDEN VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - CASSATIEMIDDEL - GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
4º STRAF — ALLERLEI - REDENGEVING - GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING INLICHTINGENBULLETIN EN STRAFBLAD - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - INLICHTINGENBULLETIN EN STRAFBLAD
1º, 2° en 3° Het middel dat aanvoert dat eiser, in strijd met wat het bestreden arrest
vaststelt, geen gerechtelijk verleden had, vereist een onderzoek van feitelijke gegevens
waarvoor het Hof niet bevoegd is1.
4º en 5° Aangezien de bestreden beslissing niet naar het signalisatieblad, het
inlichtingenbulletin of het strafblad van de beklaagde verwijst, kan zij de bewijskracht van
die akten niet miskennen.
(D.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd (vertaling) :
(...)
Over het derde middel:
In het eerste onderdeel voert het middel aan dat het tegenstrijdig is om ter
verantwoording van een straf, enerzijds te oordelen dat een beklaagde een gerechtelijk
verleden heeft en, anderzijds, dat de feiten waarvan de rechter kennis moet nemen, samen
met deze die als antecedenten worden beschouwd, uit eenzelfde misdadig opzet in de zin
van artikel 65 van het Strafwetboek voortvloeien. Het tweede onderdeel verwijt de
bestreden beslissing dat zij de bewijskracht van de akten miskent, met name de
bewijskracht van het inlichtingenbulletin en het strafblad van eiser waaruit zou blijken dat
hij geen enkel gerechtelijk verleden heeft.
Om de maat en de aard van de straffen die op de beklaagden, en met name op eiser,
moeten worden toegepast, met redenen te omkleden, verklaart het arrest onder meer
rekening te houden "met het gerechtelijk verleden van eiser" en "met de veroordeling door
het arrest van het Hof van Beroep (te Luik) van 13 januari 2005 voor feiten die uit
eenzelfde misdadig opzet voortvloeien".
De eerste vraag die hier wordt gesteld is of het onderzoek naar het al dan niet bestaan
van een gerechtelijk verleden een onderzoek van feitelijke gegevens betreft waarvoor het
Hof niet bevoegd is.
In een arrest van 11 oktober 2000 (AR P.00.1245.F, nr. 542), heeft het Hof geoordeeld
dat het middel niet ontvankelijk is als het opkomt tegen de bevoegdheid van het hof van
1 Zie de concl. van adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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beroep, waarbij een gecorrectionaliseerde misdaad is aanhangig gemaakt, op grond van
het bestaan van vroegere veroordelingen in hoofde van de beklaagde, terwijl het bestreden
arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, vaststelt dat die beklaagde
geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek van dat middel een onderzoek
van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd was.
Daarenboven heeft het Hof, in een arrest van 26 mei 1998 (AR P.97.0087.N, nr. 273),
een arrest vernietigd dat iemand veroordeelde voor een gecorrectionaliseerde misdaad,
omdat de verwijzing naar de correctionele rechtbank gegrond was op verzachtende
omstandigheden waarvan bewezen werd dat die feitelijk onjuist waren. Te dezen baseerde
het Hof zich op het middel dat naar een faxbericht verwees dat door het centrale
strafregister was toegezonden.
Volgens mij bestaan er verschillende situaties waarin het Hof voor zijn toezicht op de
wettigheid, ertoe kan worden gebracht om het al dan niet bestaan van een gerechtelijk
verleden van de beklaagde na te gaan op grond van stukken uit het dossier (aangezien dat
gegeven niet noodzakelijk voor de appelrechters is opgeworpen). Ik denk met name aan
de volgende hypothetische gevallen:
- wanneer de onwettigheid wordt aangevoerd van een uitstel of van een opschorting van
de uitspraak van de veroordeling wegens antecedenten die dit ongeldig maken;
- wanneer de straf met redenen is omkleed die gegrond zijn op een veroordeling die
werd uitgewist of waarvoor eerherstel werd verkregen2 ;
- wanneer de motivering van de straf uitdrukkelijk steunt op een gerechtelijk verleden
dat verkeerdelijk aan de veroordeelde werd toegeschreven (bijvoorbeeld, als de
appelrechters, per vergissing, het gerechtelijk verleden van een medebeklaagde in
aanmerking nemen om de straf van een beklaagde te rechtvaardigen. In deze hypothese,
heeft de beklaagde, in de regel, dat gegeven niet voor de appelrechters kunnen aanvoeren
aangezien hij een dergelijke vergissing niet kon voorzien).
Bijgevolg ben ik van mening dat het Hof in het kader van zijn toezicht, met de
vermeldingen op het strafblad of op gelijkaardige stukken rekening zou moeten kunnen
houden.
Te dezen blijkt uit de stukken in de map "Identiteit en gerechtelijk verleden" van eiser
(mapje 26), dat hij voordien in België verschillende veroordelingen onder een alias heeft
opgelopen, en dat hij daarenboven, onder zijn eigen identiteit, op 16 februari 1999, door
de rechtbank te Tirana tot een gevangenisstraf van 12 jaar werd veroordeeld.
Bijgevolg missen de beide onderdelen die volledig op de veronderstelling berusten dat
het strafdossier in hoofde van eiser geen enkel gerechtelijk verleden aantoont, feitelijke
grondslag.
Ik besluit dus tot verwerping van het cassatieberoep.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1041.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2005 gewezen door
2 R. DECLERCQ (R.P.D.B., Complément IX, V° Procédure pénale, onder de afdeling "Motivation des
peines et des mesures", p. 657) vermeldt verschillende arresten waarin het Hof beslissingen tot
veroordeling vernietigt waarin rekening werd gehouden met vroegere uitgewiste veroordelingen.
Hoewel dat niet uitdrukkelijk uit die arresten blijkt, zou de vaststelling dat de veroordelingen
uitgewist waren, volgen uit het nazicht door het Hof van gegevens uit het strafregister of uit andere
evenwaardige stukken.
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het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de veroordeling :
(...)
Over het derde middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat krachtens artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, dat
volgens het arrest van toepassing is, wanneer de feitenrechter vaststelt dat
misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane
beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de
eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig opzet, hij bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds
uitgesproken straffen;
Overwegende dat het arrest om "de strafmaat en de aard van de straf die" aan
de beklaagden en met name aan eiser "dienen opgelegd te worden", met redenen
te omkleden, o.m. verklaart rekening te houden met "het gerechtelijk verleden
van [eiser]" en "met [diens] veroordeling bij arrest van het Hof [van Beroep te
Luik] van 13 januari 2005 voor feiten die de uiting zijn van een zelfde misdadig
opzet";
Overwegende dat het onderdeel dat aanvoert dat eiser geen gerechtelijk
verleden had, een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is;
Overwegende dat het onderdeel, voor het overige, in zoverre het ervan uitgaat
dat de appelrechters artikel 65, tweede lid in fine, van het Strafwetboek hebben
toegepast op grond van dezelfde vroegere veroordeling als die waarop zij zich
eveneens hebben gegrond om de straf met aanneming van een gerechtelijk
verleden te bepalen, uitgaat van een interpretatie van het arrest waarvan het
onderzoek eveneens een onderzoek van feitelijke gegevens vereist;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat aangezien het arrest niet naar het signalisatieblad, het inlichtingenbulletin of het strafblad van eiser verwijst, het de bewijskracht van die
akten niet miskent;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gedeeltelijk andersluidend conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal– Advocaten: mrs. L. Kennes, Brussel en M. Uyttendaele, Brussel.

Nr. 524
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN PERSONEN - NIET-NALEVING VAN DE
REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET ZIJN OPGELEGD - GEVOLG
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERHOOR VAN PERSONEN - NIETNALEVING VAN DE REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET ZIJN OPGELEGD - GEVOLG
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERHOOR VAN PERSONEN BEWIJSWAARDE
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - MEDEDELING VAN
PROCESSEN-VERBAAL AAN DE INSPECTEURS VAN HET R.I.Z.I.V. - MACHTIGING VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL
1º en 2° Behoudens schending van de regels die toepasselijk zijn inzake taalgebruik, leidt
het niet eerbiedigen van de overige regels en vormvereisten die door de wet voor het
verhoor van personen zijn opgelegd niet tot nietigheid van het verhoor1. (Artt. 47bis, en
57, § 2, Sv.)
3º De processen-verbaal van verhoor binden de rechter niet die op onaantastbare wijze de
bewijswaarde ervan beoordeelt.
4º De onderzoeksrechter moet, in het kader van onderzoeken die hij doet uitvoeren, geen
machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep krijgen, om processenverbaal mede te delen aan inspecteurs van het R.I.Z.I.V. die aan het onderzoek
deelnemen. (Art. 125, K.B. 28 dec. 1950)
(P. en N. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1182.F)
1 L. HUYBRECHTS, “Twee jaar wet Franchimont”, Antwerpen, C.B.R., 2000, p. 21; H.-D. BOSLY en D.
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 384.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 30 juni 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, doch alleen
in zoverre dit, enerzijds, weigert "een aantal stukken uit het dossier te verwijderen" en, anderzijds, de eisers, "wat de telastlegging B3 betreft, in verdenking
stelt, wegens samenhang, in de zin van de artikelen 226 en 227 van het Wetboek
van Strafvordering".
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de processenverbaal die het aanwijst nietig zijn op grond dat zij in strijd met de bepalingen
van de artikelen 47bis en 57, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, zijn opgesteld, ofschoon die bepalingen na het opmaken van de voormelde processenverbaal van kracht werden, faalt naar recht;
Overwegende dat, behoudens miskenning van de regels die toepasselijk zijn
inzake taalgebruik, het niet naleven van de overige regels en vormvereisten die
door de wet voor het verhoor van personen zijn opgelegd, niet de nietigheid van
het verhoor voor gevolg heeft;
Dat de processen-verbaal van verhoor de rechter niet binden; dat deze op
onaantastbare wijze de bewijswaarde ervan beoordeelt;
Dat het onderdeel, in zoverre het kritiek oefent op de onaantastbare beoordeling door de appelrechters, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters, voor het overige, met de redenen die in het
middel zijn weergegeven, hun beslissing om de door de eisers bedoelde
processen-verbaal niet uit het dossier te verwijderen, naar recht verantwoorden;
Dat zij aldus noch de artikelen 47bis, 56, § 1, tweede lid, en 57, § 2, van het
Wetboek van Strafvordering schenden, noch het recht van verdediging van eiser
miskennen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel
Overwegende dat de eisers in hun appelconclusie uiteenzetten dat zij protesteerden tegen "de afgifte, door de onderzoeksrechter, aan vier personen van de
medische en administratieve controlediensten van het RIZIV, van een afschrift
van het samenvattend proces-verbaal dat in het kader van [...] het dossier is
opgesteld, alsook van een afschrift van het verhoor van de huidige beheerder van
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het home";
Overwegende dat het onderdeel kritiek oefent op de beslissing van de appelrechters om de verwijdering uit het dossier van de stukken die de eisers in hun
conclusie aanduidden te weigeren, niettegenstaande de nietigheid waarmee die,
volgens de eisers, wegens schending door de onderzoeksrechter van het geheim
van het onderzoek en van het beroepsgeheim waren aangetast;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de afgifte van de afschriften van
processen-verbaal door de onderzoeksrechter, tijdens een vergadering van 25
mei 1999, aan inspecteurs van het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die gemachtigd zijn krachtens de Wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 14 juli 1994 , is geschied wegens de deelname van die
inspecteurs aan het onderzoek dat met name diende te gebeuren "in een instelling
waarvan de diensten en verstrekkingen de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering met zich mee konden brengen";
Overwegende dat het middel, in zoverre het oordeelt dat die inspecteurs
slechts "derden" waren, een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor
het Hof niet bevoegd is, en mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de onderzoeksrechter voor een dergelijke
mededeling van processen-verbaal in het kader van onderzoeken die hij deed
uitvoeren, geen machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep
nodig had;
Dat het middel dat het tegendeel aanvoert, wat dat betreft, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal– Advocaten: mrs. M. Neve, Luik en D. Bernard, Neufchâteau.

Nr. 525
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º UITLEVERING - BEVEL TOT AANHOUDING DOOR EEN MAROKKAANSE OVERHEID
UITGEVAARDIGD - UITVOERBAARVERKLARING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - VERENIGING MET HET
OOG OP HET PLEGEN VAN TERRORISTISCHE HANDELINGEN - EUROPEES VERDRAG VAN 27 JAN.
1977 TOT BESTRIJDING VAN TERRORISME - TOEPASSELIJKHEID
2º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - TOEPASSELIJKE
BEPALINGEN
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3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG VAN 27 JAN. 1977 TOT
BESTRIJDING VAN TERRORISME - TOEPASSELIJKHEID
1º, 2° en 3° Het Europees verdrag van 27 jan. 1977 tot bestrijding van terrorisme bindt
alleen de Staten die bij dat verdrag partij zijn in hun onderlinge betrekkingen; bijgevolg is
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling niet naar recht verantwoord
waarbij het karakter van politiek misdrijf niet wordt toegekend aan feiten waarop een
bevel tot aanhouding is gegrond dat door de procureur-generaal des Konings bij het Hof
van Beroep te Rabat is uitgevaardigd, om de enige reden dat België de voormelde
Europese conventie heeft getekend.
(E.H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1272.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak diende te
doen over het hoger beroep tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadkamer
van een bevel tot aanhouding dat door de procureur-generaal des Konings bij het
Hof van beroep te Rabat is uitgevaardigd;
Overwegende dat eiser het arrest verwijt dat het oordeelt dat de feiten van
deelneming aan een vereniging tot het stellen van terroristische daden geen politieke misdrijven zijn of feiten die met een politiek misdrijf samenhangen;
Overwegende dat artikel 3.1 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te
Brussel op 7 juli 1997 en die het voorwerp uitmaakte van de goedkeuringswet
van 24 februari 2005, bepaalt dat uitlevering niet wordt toegestaan indien het
misdrijf, op grond waarvan de uitlevering wordt gevraagd, door de aangezochte
partij wordt beschouwd als een politiek misdrijf of als een feit dat samenhangt
met zulk misdrijf;
Overwegende dat het arrest het karakter van politiek misdrijf niet toekent aan
de feiten die verweerder worden ten laste gelegd met als enige reden dat België
het Europees Verdrag van 27 januari 1977 tot bestrijding van het terrorisme heeft
getekend;
Overwegende dat de voormelde Europese conventie alleen de Staten die het
verdrag gesloten hebben in hun onderlinge betrekkingen bindt; dat Marokko in
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dit verdrag geen partij is;
Overwegende dat hieruit volgt dat het arrest zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal– Advocaat: mr. Ch. Marchand, Brussel.

Nr. 526
2° KAMER - 19 oktober 2005

1º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK FINALITEIT
2º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VERVOLGING WEGENS VERKRACHTING EN AANRANDING VAN DE EERBAARHEID - OVERLEGGEN VAN
GEGEVENS DIE DOOR HET ONDERZOEK OF HET DESKUNDIGENONDERZOEK AAN HET LICHT ZIJN
GEBRACHT

- WETTIGHEID

3º AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING - INSTELLEN VAN
DE VERVOLGING - MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK DOOR DE
JEUGDRECHTER - OVERLEGGEN VAN GEGEVENS DIE DOOR HET ONDERZOEK OF HET
DESKUNDIGENONDERZOEK AAN HET LICHT ZIJN GEBRACHT - WETTIGHEID
4º STRAFVORDERING - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING – O.M. - ONTDEKKING VAN
EEN MISDRIJF DOOR HET LEZEN VAN EEN VERTROUWELIJK STUK - GEVOLG
5º STRAFVORDERING - REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - NIETIGHEID VAN EEN
PROCES-VERBAAL OPGESTELD OP GROND VAN EEN DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - GEVOLG
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - NIETIGHEID VAN EEN AKTE - GEVOLG VOOR DE
VERDERE RECHTSPLEGING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
1º Ingevolge de artt. 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de stukken van de
procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, en met name de maatschappelijke en medisch-psychologische
onderzoeken die met toepassing van voormeld art. 50 zijn bevolen, enkel tot doel uit te
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maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt
zijn1.
2º en 3° De algemene opzet van de Jeugdbeschermingswet en de finaliteit van de
onderzoeken die in dit kader worden bevolen en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een
strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt door
een beklaagde tot staving van zijn verweer2. (Art. 55, Jeugdbeschermingswet)
4º Het staat aan het O.M. om bij de ontdekking van een misdrijf, ook al heeft het hiervan op
regelmatige wijze door het lezen van een vertrouwelijk stuk kennis genomen, de
gevolgen te beoordelen die het eruit dient af te leiden en te oordelen of het mogelijk is
om een regelmatig bewijs hiervan te verkrijgen3.
5º De eventuele nietigheid van een proces-verbaal van het O.M. op grond van stukken die
eigen zijn aan een dossier van de jeugdrechtbank, kan niet worden uitgebreid tot de
vaststelling dat een misdrijf blijkt te zijn gepleegd of gaande is en dat er bijgevolg grond is
om de passende daden van vooronderzoek of van gerechtelijk onderzoek te stellen om
het bewijs ervan te vergaren of eraan een einde te maken4.
6º Art. 235bis, Sv., ontneemt de kamer van inbeschuldigingstelling niet de bevoegdheid om
te oordelen of er al dan niet grond is om het geheel of een gedeelte van de verdere
rechtspleging die volgt op een handeling waarvan zij heeft verklaard dat die door een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zoals bedoeld bij art. 131, § 1 van dat wetboek, is
aangetast, nietig te verklaren 5.
(D.)

Cconclusie van de h. advocaat-generaal Damien Vandermeersch (vertaling):
A. Voorafgaande rechtspleging.
In het kader van een dossier dat inzake de zoon van eiser op grond van artikel 36, 2°,
Jeugdbeschermingswet is geopend, heeft de procureur des Konings kennis genomen van
bepaalde inlichtingen uit een verslag van de medisch-pedagogische instelling Decroly aan
de jeugdrechter. Deze inlichtingen hebben hem ertoe gebracht om op 29 oktober 2004
proces-verbaal op te stellen en een onderzoek te openen voor zedenfeiten die aan eiser
worden verweten. Vervolgens werden verschillende onderzoeksverrichtingen
dienaangaande verricht.
In het kader van datzelfde dossier van de jeugdrechtbank, heeft de procureur des
Konings, enerzijds, kennis genomen van een brief van de medisch-pedagogische instelling
Les Tilleuls aan de jeugdrechter en, anderzijds, van een medisch-psychologisch verslag
van het Centre SOS-Enfants van de U.L.B. van 15 juni 2005. De Procureur des Konings
heeft twee nieuwe processen-verbaal opgesteld waarin de gegevens en uittreksels uit deze
documenten worden opgenomen en hij heeft nieuwe onderzoeken bevolen.
Met vorderingen van 9 juli 2005 heeft de procureur des Konings de zaak bij de
onderzoeksrechter te Brussel aanhangig gemaakt en met name gevorderd dat een bevel tot
aanhouding tegen eiser zou worden uitgevaardigd.
Tegen eiser werd op 9 juli 2005 door de onderzoeksrechter te Brussel een bevel tot
aanhouding wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid uitgevaardigd.
1 Cass., 12 mei 1999, AR P.99.0036.F, nr 280.
2 Zie arrest AR P.05.0807.F, op dezelfde dag gewezen, met concl. O.M.
3 Zie concl. O.M.
4 Ibid.
5 Ibid.
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De raadsman van eiser heeft verzocht dat de stukken waarin de bovenvermelde
inlichtingen werden gevonden bij het onderzoeksdossier zouden worden gevoegd. De
procureur des Konings heeft zich daartegen verzet op grond dat stukken die behoren tot
rechtsplegingen die bij de jeugdrechtbank hangende zijn niet in het kader van een
strafrechtelijke vervolging kunnen worden overgelegd.
In een beschikking houdende het bevel tot mededeling van 29 juli 2005 stelt de
onderzoeksrechter met name dat de weigering van het openbaar ministerie om de
voormelde stukken voor te leggen, een miskenning van het recht van verdediging kan
inhouden. Blijkens de bewoordingen van de beschikking, mocht het parket geen
gerechtelijk onderzoek vorderen op grond van inlichtingen uit stukken, terwijl het
overigens weigerde die stukken bij het dossier te voegen.
Voor de kamer van inbeschuldigingstelling waar het toezicht op de voorlopige
hechtenis van eiser aanhangig is gemaakt, heeft deze een conclusie neergelegd waarin hij
de appelrechters vraagt om op grond van artikel 235bis Sv., de regelmatigheid van de
rechtspleging na te gaan.
Bij arrest van 2 september 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel de voorlopige hechtenis van eiser gehandhaafd en de zaak op de
terechtzitting van 7 september 2005 vastgesteld om op grond van artikel 235bis Sv., de
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.
Bij een beslissing van 21 september 2005 zegt de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel dat de drie processen-verbaal van de procureur des
Konings die verwijzen naar de deskundigenverslagen die in het kader van het dossier van
de jeugdrechtbank zijn opgemaakt, nietig zijn en uit het dossier moeten worden
verwijderd maar dat de rechtspleging voor het overige regelmatig is.
Op 22 september 2005 stelt eiser tegen deze laatste beslissing een cassatieberoep in.
Op 5 oktober 2005 legt hij een verzoekschrift met een middel neer.
B. Onderzoek van het cassatieberoep.
Eiser voert in een memorie de schending aan van de artikelen 6 E.V.R.M., 149 van de
Grondwet en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Eiser verwijt het arrest dat het de rechtspleging niet vernietigt die tot de
aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter, tot de inverdenkingstelling en tot
het bevel tot aanhouding heeft geleid, alsook de verdere rechtspleging, ofschoon de
inverdenkingstelling en het bevel tot aanhouding rechtstreeks en bijna uitsluitend op
vertrouwelijke gegevens uit de nietigverklaarde processen-verbaal waren gegrond.
Ingevolge artikel 50 van de Jeugdbeschermingswet heeft de jeugdrechtbank het recht
om al het onderzoek te verrichten, met name een maatschappelijk onderzoek of een
medisch-psychologisch onderzoek, dat nodig is om de persoonlijkheid van de betrokkene
en het milieu waarin hij wordt grootgebracht, te kennen en zulks alleen maar om met
kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen die het best de belangen van de
minderjarige dient.
Krachtens artikel 55 van dezelfde wet mogen de stukken die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft, noch aan hem noch
aan de burgerlijke partij medegedeeld worden. Dit verbod geldt eveneens t.a.v. derden.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de wetgever, met het oog op
"het bijzondere karakter van de rechtspleging voor minderjarigen", bepalingen heeft
aangenomen die afwijken van het gemeen burgerlijk en strafprocesrecht, onder meer om
"te voorkomen dat gegevens over de persoonlijkheid in handen vallen van derden, door
het dossier in twee te verdelen: een deel met betrekking tot de feiten en de rechtspleging,
een tweede deel met betrekking tot de persoonlijkheid en het sociale milieu; mededeling
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van het tweede deel aan derden of aan de burgerlijke partij is verboden"6 .
Om de overlegging te regelen van de dossiers voor welker samenstelling de
jeugdrechtbanken bevoegd zijn krachtens artikel 50 van de wet van 8 april 1965 heeft de
wetgever een onderscheid gemaakt tussen de stukken betreffende de feiten en de
rechtspleging en die betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en zijn sociaal
milieu. Met laatstgenoemde stukken wordt uitsluitend beoogd te bepalen wat het belang
vereist van diegenen over wie zij handelen en de nadere regelingen voor het bestuur over
hun persoon vast te stellen. Zij zijn opgesteld vanuit de enkele bezorgdheid de
betrokkenen te beschermen. Het gebruik ervan met andere doeleinden, zelfs door de
partijen aan wie de in het geding zijnde bepaling de overlegging toestaat, kan de
doeltreffendheid van het onderzoek naar aanleiding waarvan zij zijn opgesteld in het
gedrang brengen - de betrokkenen zouden niet vrijuit praten mochten de gegevens die
kenbaar zouden worden gemaakt, nadien tegen hen kunnen worden gebruikt - en maakt op
de eerbiediging van het privé-leven van de betrokkenen een inbreuk die de wet enkel heeft
toegestaan om de jeugd te beschermen7.
Het Hof heeft aldus geoordeeld dat de stukken die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, met name
de maatschappelijke en medisch-sociale onderzoeken, niet in het kader van
strafvervolgingen mogen worden gebruikt8.
De vraag die hier wordt gesteld is of de procureur des Konings op grond van de inhoud
van dergelijke stukken mocht vervolgen.
Ingevolge artikel 138, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, oefent het openbaar ministerie
de strafvordering uit. De artikelen 22 en 28bis van het Wetboek van Strafvordering
kennen hem uitdrukkelijk de opdracht toe om misdrijven en de daders en bewijzen ervan
op te sporen alsook om de misdrijven te vervolgen.
Inzake jeugdbescherming is het openbaar ministerie de vervolgende partij in alle
rechtsplegingen9. Naar het voorbeeld van het strafprocesrechtelijk gemeen recht, kan het
openbaar ministerie, op ieder ogenblik, kennisnemen van de inhoud van het dossier van
de rechtspleging die in het kader van de jeugdbescherming is geopend.
De procureur des Konings heeft hier dus in alle wettigheid kennis gekregen van
gegevens die de indruk konden wekken dat er een misdrijf was gepleegd en bijgevolg was
het zijn plicht de bewijzen ervan op te sporen met het oog op een eventuele vervolging
van de dader.
Het vertrouwelijk karakter van de stukken, die zijn opgesteld met toepassing van artikel
50 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, die de persoonlijkheid
van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt grootgebracht betreffen kan
het openbaar ministerie niet beletten om een opsporingsonderzoek te openen op grond van
de vaststelling dat een misdrijf lijkt te zijn gepleegd.
Aldus heeft de eventuele nietigheid van een proces-verbaal van het openbaar ministerie
op grond van vertrouwelijke stukken uit een dossier dat door de jeugdrechtbank werd
geopend, volgens mij geen invloed op de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek dat
6 A.A. nr. 45/2002, 20 febr. 2002, B.S., 28 mei 2002; Gedr. St., Kamer, 1963-1964, nr. 637/7, p. 9.
7 A.A. nr. 56/98, 20 mei 1998, B.S., 2 sept. 1998; L. NOUWYNCK, "Le secret professionnel et ses
implications sur l'utilisation des rapports d'expertise, d'enquêtes sociales, d'études sociales et de
rapports de guidance sociale dans des procédures distinctes de celles dans lesquelles ils ont été
établis", Rev.dr.pén.crim., 2002, pp. 625 tot 642.
8 Cass., 12 mei 1999, AR P.99.0036.F, A.C. 1999, nr. 280; Cass., 1 maart 2000, AR P.00.0284.F,
A.C. 2000, nr. 150.
9 F. TULKENS en T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, Larcier, 2000, p. 819.
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ten gevolge van de kennisneming van die vertrouwelijke stukken is geopend.
Het lijkt mij dat hier het onderscheid dient te worden gemaakt tussen bewijs en
inlichting zoals dat door het Hof van Cassatie bij arrest van 30 mei 1995 10 is vastgelegd.
De inlichting heeft op zich geen bewijswaarde maar is informatie die naar het ontdekken
of verkrijgen van andere bewijselementen kan leiden.
Bijgevolg kan aan de inlichtingen die het openbaar ministerie uit stukken verkrijgt die
met toepassing van artikel 50 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming werden opgemaakt en die de persoonlijkheid van de betrokken
minderjarige en het milieu waarin hij wordt grootgebracht betreffen, als dusdanig geen
bewijswaarde worden toegekend, maar gelden zij alleen als aangifte of verklikking die
toelaat een onderzoek te openen of in een welbepaalde richting te sturen en op
zelfstandige wijze bewijzen te verzamelen11.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid vaststelt die invloed heeft op een handeling van het onderzoek op de
bewijsverkrijging, of op een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling
die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging.
Nietigverklaarde stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie van
de rechtbank van eerste aanleg na het verstrijken van de termijn voor cassatieberoep (Art.
235bis, § 6, Sv.).
De regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of onregelmatige
bewijzen samen met de daaruit voortvloeiende gegevens uit het debat worden verwijderd,
maar staan toe dat de rechter uitspraak doet op grond van andere bewijzen die, zonder
enig gebrek te vertonen, aan de vrije discussie van de partijen worden onderworpen12.
Te dezen waren de appelrechters volgens mij niet bevoegd om de nietigheid van het
bevel tot aanhouding uit te spreken vermits het onderzoek van de regelmatigheid van het
bevel tot aanhouding reeds door het onderzoeksgerecht was gebeurd op het ogenblik van
de eerste verschijning van eiser overeenkomstig artikel 21 van de Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis. Op het ogenblik van de maandelijkse verschijning
van de voorlopig gehechte inverdenkinggestelde, zijn de onderzoeksgerechten niet meer
gemachtigd om de wettigheid en de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding te
toetsen13. Hetzelfde geldt wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing
van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van de
rechtspleging toetst14. De appelrechters hadden, volgens mij, hoogstens de schrapping van
sommige passages uit de motivering van het bevel tot aanhouding mogen bevelen.
Wat dat betreft heeft het Hof gepreciseerd dat de nietigheid van een
10 Cass., 30 mei 1995, Rev.dr.pén.crim., 1996, p. 118. Het arrest in kwestie betrof een
opsporingsonderzoek op grond van inlichtingen die spontaan door een buitenlandse overheid waren
medegedeeld, doch welke deze op onregelmatige wijze bleek te hebben verkregen. Het Hof heeft
daarin de nadruk erop gelegd dat de kwestie van het bewijs van een misdrijf van die van de
mededeling van een misdrijf moet worden onderscheiden, waarbij het preciseert dat in geval van
mededeling van een misdrijf het aan het bevoegde O.M. staat om te oordelen welk gevolg hieraan
wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om rechtmatig bewijs ervan te vergaren (zie in dit verband
eveneens C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Brussel, Larcier, 2004, p. 81 tot 83).
11 Zie in die zin wat de anonieme informatie betreft, Cass., 4 april 2001, AR P.01.0041.F, nr. 201;
Cass., 12 febr. 2002, AR P.01.1534.N, nr. 99; Cass., 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, nr. 207.
12 Cass., 9 juni 2004, Rev.dr.pén.crim., 2004, 1260.
13 Cass., 18 juli 1985, A.C., 1984-1985, nr. 662; Cass., 9 dec. 1986, A.C., 1986-1987, nr. 218; Cass.,
4 febr. 1987, A.C., 1986-1987, nr. 328; Cass., 21 febr. 1990, A.C., 1989-1990, nr. 377; Cass., 24
maart 1992, A.C., 1991-1992, nr. 394.
14 Zie hierover, Cass., 20 febr. 2001, A.C., 2000, nr. 106; Cass., 26 dec. 2001, A.C., 2001, nr. 723.
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onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk de nietigheid met zich meebrengt van de akte die
de resultaten ervan vastlegt maar, dat wanneer een zelfde instrumentum verslag uitbrengt
over onderzoeksverrichtingen die door nietigheid zijn aangetast en over andere die als
regelmatig dienen te worden beschouwd, geen enkele wettelijke bepaling de
onderzoeksgerechten verbiedt om het stuk te vervangen door een afschrift dat van de
litigieuze vermeldingen is gezuiverd. Omgekeerd, mag krachtens voormeld artikel 235bis,
§ 6, een regelmatige onderzoeksverrichting niet worden verwijderd alleen omdat het
verslag dat erover is opgemaakt, binnen eenzelfde akte, naast dat van een andere
verrichting staat die op onwettige wijze is bevolen of uitgevoerd15.
Te dezen hadden de appelrechters in plaats van eenvoudigweg de processen-verbaal
van de procureur des Konings, met de inlichtingen uit het dossier van de jeugdrechtbank,
te vernietigen, volgens mij de schrapping van de litigieuze passages in die processenverbaal moeten bevelen.
Over de rechtspleging die volgt op een onregelmatige handeling, oordeelt het Hof dat
artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering wel degelijk preciseert dat de
nietigheid wordt uitgesproken "als daartoe grond bestaat" en dat het bijgevolg staat aan de
kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijselementen
vaststelt, om in feite en dus op onaantastbare wijze te oordelen of en in hoeverre deze aan
de oorsprong liggen van andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat
het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn
aangetast16.
In zoverre het middel die onaantastbare beoordeling van de kamer van
inbeschuldigingstelling betwist of het onderzoek ervan het Hof zou verplichten om de
feitelijke gegevens van de zaak na te gaan, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet
ontvankelijk.
Ten slotte, gebeurt het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling, met
toepassing van artikel 235bis, zonder afbreuk te doen aan de middelen die verband
houden met de bewijswaardering en aan de rechten van de partijen die pas na de
verwijzing in de rechtspleging betrokken zijn (Art. 235bis, § 5, Sv.)
Wat de bewijswaardering betreft, behoudt het bodemgerecht dus de volledige
beoordelingsvrijheid en heeft het feit dat een onregelmatig stuk17 niet uit het dossier werd
verwijderd niet noodzakelijk een miskenning van het recht op een eerlijk proces tot
gevolg.
Het Hof heeft aldus geoordeeld dat noch artikel 6.1 E.V.R.M., noch enige andere
bepaling het vonnisgerecht verplichten om de onderzoekshandelingen uit het dossier te
verwijderen, waarop het heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid
waardoor ze, volgens dat gerecht, zijn aangetast18.
De appelrechters hebben aldus regelmatig, zonder tegenstrijdigheid of miskenning van
het recht op een eerlijk proces, beslist om in de stukken van het vooronderzoek de
vermeldingen te laten bestaan betreffende de aan eiser ten laste gelegde feiten en
betreffende de daden van vooronderzoek en gerechtelijk onderzoek die zijn verricht om
het waarheidsgehalte ervan na te gaan en de bewijzen ervan te vergaren.
15 Cass., 15 juni 2005, AR P.05.0572.F.
16 Cass., 9 juni 2004, Rev.dr.pén.crim., 2004, 1260; Cass., 15 juin 2005, AR P.05.0572.F.
17 Te dezen kan de inhoud van een bevel tot aanhouding m.i. niet als bewijsmiddel in aanmerking
worden genomen. Overigens bevatten talrijke beslissingen tot onttrekking die door de jeugdgerechten
met toepassing van art. 38 Jeugdbeschermingswet zijn genomen, uittreksels uit het verslag van het
medisch-psychologisch of maatschappelijk onderzoek; die beslissingen steken nochtans in het dossier
van de rechtspleging maar de uittreksels mogen niet als bewijsmiddel ten laste worden gebruikt noch
om een eventuele straf met redenen te omkleden.
18 Cass., 21 april 2004, J.T., 2004, 715.
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Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en houdt de beslissing geen enkele onwettigheid in die
eiser schade kan berokkenen.
Besluit: verwerping van het cassatieberoep.
Brussel, 14 oktober 2005,
de advocaat-generaal,
D. Vandermeersch
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1287.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 19 oktober 2005 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
III. De feiten
Tegen eiser werd op 9 juli 2005 door de onderzoeksrechter te Brussel een
bevel tot aanhouding uitgevaardigd wegens verkrachting en aanranding van de
eerbaarheid.
Vooraleer een onderzoek van de zaak te vorderen had de procureur des
Konings een vooronderzoek geopend op grond van drie door hem opgestelde
processen-verbaal waarin inlichtingen uit een dossier van de jeugdrechtbank zijn
opgenomen.
Eiser heeft gevorderd dat de stukken waaruit de bovenvermelde inlichtingen
werden gehaald, bij het onderzoeksdossier zouden worden gevoegd. De Procureur des Konings heeft zich daartegen verzet op grond dat stukken die behoren
tot rechtsplegingen die bij de jeugdrechtbank hangende zijn niet in het kader van
een strafrechtelijke vervolging kunnen worden overgelegd.
De onderzoeksrechter heeft een beschikking gewezen waarin hij met name
stelt dat de weigering van het openbaar ministerie om de voormelde stukken over
te leggen het recht van verdediging kan aantasten; volgens de beschikking kan
het parket geen gerechtelijk onderzoek vorderen op grond van inlichtingen uit
stukken, terwijl het overigens weigerde die stukken bij het dossier te voegen.
Voor de kamer van inbeschuldigingstelling waar het toezicht op de voorlopige
hechtenis van eiser aanhangig is gemaakt, heeft deze een conclusie neergelegd
waarin hij de appelrechters verzoekt om de regelmatigheid van de rechtspleging
na te gaan.
Het bestreden arrest zegt dat de drie processen-verbaal nietig zijn maar dat de
rechtspleging voor het overige regelmatig is.
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IV. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser die de schending van de artikelen 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 149 van de Grondwet, en 235bis van het Wetboek van Strafvordering
aanvoert, in substantie het arrest verwijt dat het de rechtspleging niet vernietigt
die tot de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding heeft geleid ofschoon de
inhoud van een van de stukken die de appelrechters hebben verwijderd erin is
overgenomen;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 50 en 55 van de Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming de stukken van de procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de
betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt grootgebracht, en met
name de maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken die met
toepassing van voormeld artikel 50 zijn bevolen, enkel tot doel hebben uit te
maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling
geschikt zijn;
Overwegende dat de algemene opzet van de voormelde wet en de aldus gepreciseerde finaliteit van de onderzoeken die zij toestaat, eraan in de weg staan dat
die stukken in het kader van een strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de
overlegging ervan gevraagd wordt door een beklaagde tot staving van zijn
verweer;
Overwegende dat immers de aard van het psychosociaal of medisch onderzoek
dat door de jeugdrechtbank wordt bevolen, de inmenging die dit met zich
meebrengt in het privé- en familieleven en de vertrouwelijkheid die de wet eraan
oplegt teneinde de overdracht van een volledig opsporingsonderzoek aan de
opdrachtgevende overheid te garanderen, het gebruik verbieden van het verslag
over dit onderzoek met eender welk ander doel dan datgene waarvoor het werd
uitgevoerd;
Overwegende dat, daarenboven, de artikelen 1 van de Wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 22 van
het Wetboek van Strafvordering de rechtsvordering betreffende de toepassing
van de straffen aan het openbaar ministerie toewijzen; dat die vordering haar
oorsprong vindt in het feit dat het met de opsporing en de vervolging van de
misdrijven is belast; dat men het openbaar ministerie, waaraan de wet de uitoefening van de gerechtelijke politie toevertrouwt, niet kan opleggen een misdrijf als
onbestaande te beschouwen alleen maar omdat het, op regelmatige wijze, ervan
kennis heeft gekregen door het lezen van een vertrouwelijk stuk; dat het integendeel aan het openbaar ministerie staat om bij de ontdekking van een misdrijf, de
gevolgen te beoordelen die het eruit moet afleiden en te oordelen of het mogelijk
is om een regelmatig bewijs hiervan te verkrijgen;
Overwegende dat, bijgevolg, de eventuele nietigheid van een proces-verbaal
van het openbaar ministerie op grond van stukken die eigen zijn aan een dossier
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dat door de jeugdrechtbank werd geopend, niet kan worden uitgebreid tot de
vaststelling dat een misdrijf blijkt te zijn gepleegd of gaande is en dat er bijgevolg grond is om de passende daden van vooronderzoek of van gerechtelijk
onderzoek te stellen om het bewijs ervan te vergaren of een einde eraan te
maken;
Overwegende dat artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, de
kamer van inbeschuldigingstelling niet de bevoegdheid ontneemt om te oordelen
of er al dan niet grond is om het geheel of een gedeelte van de verdere rechtspleging die volgt op een handeling waarvan zij heeft verklaard dat die door een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zoals bedoeld bij artikel 131, §1, van
dat wetboek is aangetast, nietig te verklaren;
Overwegende dat hieruit volgt dat het arrest niet is aangetast door de tegenstrijdigheid of de onwettigheid die eiser eraan toeschrijft door in de stukken van
het gerechtelijk onderzoek de vermeldingen betreffende de aan eiser ten laste
gelegde feiten te laten staan en betreffende de daden van vooronderzoek die zijn
verricht om het werkelijk karakter ervan na te gaan;
Overwegende ten slotte, dat eiser niet preciseert hoe de handhaving van die
inlichtingen in het onderzoeksdossier, niettegenstaande de nietig-verklaringen
die het arrest uitspreekt, in de weg zou staan van een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht dat in voorkomend geval moet beslissen over de rechtmatigheid
van de tenlastelegging;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen onwettigheid
bevat die eiser schade kan berokkenen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal– Advocaat mr. X. Rolin, Brussel.

Nr. 527
1° KAMER - 20 oktober 2005

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - BENOEMING VAN EEN NOTARIS - DERDENVERZET - BESLISSING - AARD HOGER BEROEP
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLAG -
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GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP - ZWARIGHEID BIJ
DE TENUITVOERLEGGING - BEGRIP
3º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - TERMIJN VAN TOEWIJZING - VERLENGING - BETWISTING - AARD
1º en 2° Een beslissing over het derdenverzet van de beslagene tegen een beschikking die
overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek een notaris benoemt, doet
geen uitspraak over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging, en is vatbaar voor
hoger beroep. (Artt. 1033, 1131, 1580 en 1624, tweede lid, 2°, Ger.W.)
3º Een betwisting over de verlenging van de termijn van toewijzing maakt geen zwarigheid
uit met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het uitvoerend beslag op onroerend goed.
(Artt. 51, 1580, 1587, 1623 en 1624, tweede lid, 2°, Ger.W.)
(T. T. KBC BANK n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0035.N.- C.02.0224.N)

I. Bestreden beslissingen
In de zaak C.02.0035.N is het cassatieberoep gericht tegen een beschikking, op
26 oktober 2001 gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge.
In de zaak C.02.0224.N is het cassatieberoep gericht tegen een arrest, op 25
januari 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, dat uitspraak doet over
het hoger beroep van eiseres tegen de voormelde beschikking van 26 oktober
2001.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Cassatieberoep in de zaak C.02.0035.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
B. Cassatieberoep in de zaak C.02.0224.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging
Overwegende dat het cassatieberoep in de zaak C.02.0224.N gericht is tegen
het arrest dat beslist over het hoger beroep tegen de beschikking van 26 oktober
2001 waartegen het cassatieberoep in de zaak C.02.0035.N is gericht;
Dat de zaken dienen te worden gevoegd.
B. Cassatieberoep in de zaak C.02.0035.N
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
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1.1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking over het door
eiseres ingestelde derdenverzet tegen de beschikking van 13 juli 1998 :
Over het door de eerste verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep en het door het openbaar ministerie opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, waarvan is kennisgegeven aan de raadsman van de eerste verweerster bij gewone brief en aan de
overige partijen bij gerechtsbrief overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek : de voorziening voldoet niet aan de vereisten van artikel 1624,
tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de beslissing niet in laatste
aanleg is gewezen :
Overwegende dat, krachtens artikel 1131 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen
de beslissing die op derdenverzet is gewezen, alle rechtsmiddelen kunnen
worden aangewend, met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden
beslissing zelf in hoger beroep is gewezen;
Dat, krachtens artikel 1624, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen vonnissen of beschikkingen, voor
zover zij uitspraak doen over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging;
Dat artikel 1624, tweede lid, 2°, geen toepassing vindt op uitspraken over het
derdenverzet van de beslagene tegen een beschikking die overeenkomstig artikel
1580 van het Gerechtelijk Wetboek een notaris benoemt; dat dergelijke beslissing geen uitspraak doet over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging en,
krachtens artikel 1131 van dit wetboek, vatbaar is voor hoger beroep;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat eiseres derdenverzet
heeft ingesteld tegen de beschikking van 13 juli 1998 waarbij in toepassing van
artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek notaris Els van Tuyckom als notaris
werd benoemd, belast met de veiling van de in beslag genomen goederen;
Dat het cassatieberoep opkomt tegen de bestreden beslissing die uitspraak doet
over dit derdenverzet, derhalve opkomt tegen een beslissing die vatbaar is voor
hoger beroep en niet in laatste aanleg is gewezen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
1.2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over het door
eiseres ingestelde derdenverzet tegen de beschikkingen van 23 en 24 april 2001 :
Over het door de eerste verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep : de bestreden beslissing is niet in laatste aanleg
gewezen omdat tegen die beslissing door eiseres hoger beroep werd ingesteld en
er gezag van gewijsde is van het arrest dat dit hoger beroep ontvankelijk heeft
verklaard :
Overwegende dat het Hof zelf oordeelt of de beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld in laatste aanleg is gewezen en daarbij niet gebonden is door het
gezag van het rechterlijk gewijsde van een arrest dat het hoger beroep dat de
eiseres eveneens heeft ingesteld tegen de door het cassatieberoep bestreden
uitspraak, ontvankelijk verklaart;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dat op dergelijk gezag van gewijsde
steunt, moet worden verworpen;
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Over het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, waarvan waar is kennisgegeven aan de raadsman
van de eerste verweerster bij gewone brief en aan de overige partijen bij
gerechtsbrief overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek : de
beslissing is niet in laatste aanleg gewezen :
Overwegende dat artikel 1623 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
rechter uitspraak doet over de zwarigheden die na de beschikking tot benoeming
van de notaris tussen partijen rijzen omtrent de tenuitvoerlegging;
Dat, krachtens de artikelen 1580 en 1587 van dit wetboek, de schuldeiser, in
geval van onroerend beslag op onroerend goed, bij de beslagrechter een verzoekschrift moet indienen tot benoeming van een notaris die onder meer belast is met
de veiling van de in beslag genomen goederen, waarbij de toewijzing moet
geschieden binnen zes maanden na de beschikking van de rechter; dat de benoeming van de notaris derhalve tevens de termijn van toewijzing inhoudt;
Dat de termijn van toewijzing overeenkomstig artikel 51 van het Gerechtelijk
Wetboek vatbaar is voor verlenging;
Dat in geval van verlenging van de termijn van toewijzing, de zwarigheden
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het uitvoerend beslag op onroerend
goed slechts kunnen rijzen na de beschikking tot verlenging van de termijn,
zonder dat een betwisting over de verlenging van de termijn een zwarigheid
uitmaakt;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat eiseres tegen de
beschikkingen van 23 en 24 april 2001 tot verlenging van de toewijzingstermijn
derdenverzet heeft gedaan ;
Dat de bestreden beschikking, in zoverre zij uitspraak doet over dit derdenverzet, geen vonnis of beschikking is als bedoeld in artikel 1624, tweede lid, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het cassatieberoep, in zoverre het opkomt tegen de beslissing in de
bestreden beschikking over het derdenverzet tegen de beschikking van 23 en 24
april 2001, gericht is tegen een beslissing die geen uitspraak doet over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging na de beschikking tot benoeming van de
notaris;
Dat het cassatieberoep aldus in zoverre opkomt tegen een beschikking die
vatbaar is voor hoger beroep en niet in laatste aanleg is gewezen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
(...)
C. Cassatieberoep in de zaak C.02.0224.N
(...)
D. Tegeneis ingesteld door de NV KBC Bank
Overwegende dat in beide gevoegde zaken de NV KBC Bank de veroordeling
vraagt van eiseres wegens haar roekeloos en tergend cassatieberoep;
Dat het verzoek inderdaad roekeloos en tergend is en de gevorderde schade
bewezen voorkomt;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken C.02.0035.N en C.02.0224.N;
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiseres 2900 euro te betalen aan de NV KBC Bank;
Veroordeelt eiseres in de kosten van de beide cassatieberoepen.
20 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Timperman, advocaat-generaal– Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 528
1° KAMER - 20 oktober 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVERGELIJKING - AARD - AFSTAND
- VOORWAARDEN
2º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - AARD - AFSTAND - VOORWAARDEN
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - BEGINSEL VAN GELIJKHEID TUSSEN
SCHULDEISERS - AARD - RANG - AFSTAND - MOGELIJKHEID
4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - GERECHTELIJK AKKOORD BEGINSEL VAN GELIJKHEID TUSSEN SCHULDEISERS - AARD - RANG - AFSTAND - MOGELIJKHEID
1º en 2° Het recht van een schuldeiser om op schuldvergelijking beroep te doen raakt de
openbare orde niet; hij kan van dat recht afstand doen ook al gaat het om
samenhangende schulden en schuldvorderingen1. (Art. 1289, B.W.; Art. 29, § 3, Wet 17
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
3º en 4° Het beginsel van gelijkheid tussen schuldeisers raakt de openbare niet; een
schuldeiser kan immers afstand doen van de rang die de wet hem toekent2. (Artt. 7 en 8,
Hypotheekwet)
(S. T. DERIM n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0244.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 19 feb. 1979, A.C. 1978-79, 722 en 7 mei 2004, AR C.03.0258.F, nr 243.
2 Zie Cass., 9 maart 2000, AR C.98.0338.N, nr 164.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt vast dat :
1. eiseres en de eerste verweerster in een geding zijn verwikkeld betreffende
de verkoop van een appartement waarbij de eerste verweerster de betaling
vordert van het saldo van de koopprijs en eiseres aanspraak maakt op schadevergoeding;
2. de eerste verweerster op 18 juli 2001 aanvraag deed tot het verkrijgen van
het gerechtelijk akkoord;
3. de voorlopige opschorting van betaling werd toegestaan bij vonnis van 24
juli 2001;
4. eiseres aangifte deed van haar schuldvordering die werd aanvaard voor een
provisioneel bedrag van 1 euro;
5. het herstel en betalingsplan werd goedgekeurd bij vonnis van 6 februari
2002;
6. de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis van 21 juni 2002
uitspraak deed over de schuldvorderingen van eiseres en de eerste verweerster en
waarvan de bedragen in hoofdsom werden bepaald op respectievelijk 52.013,94
euro en 129.792, 94 euro.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 29, §3, en 34 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk
akkoord;
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1134, 1289 tot 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet (Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk
Wetboek).
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest :
- bevestigt het vonnis a quo in zoverre het over de kosten beslist en
- verwerpt het derdenverzet van eiseres, strekkende, vooreerst, tot het horen teniet doen
van het vonnis van 6 februari 2002 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, waarbij
aan verweerster een definitieve opschorting van betaling werd toegekend en het herstelen betalingsplan bindend ten opzichte van alle schuldeisers werd verklaard, en strekkende,
vervolgens, tot de verwerping van het betalingsplan en de verwijzing van de zaak naar de
rechtbank van koophandel hetzij om te laten beslissen over nieuwe voorstellen, hetzij om
verweerster failliet te laten verklaren, op grond van volgende overwegingen :
"22. De maatregel uit het plan die voorschrijft dat schuldvergelijking niet wordt
aanvaard kan op zich niet onredelijk worden genoemd.
In wezen verzekert hij immers de toepassing van het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers wat de inning van hun tegoed betreft.
De toepassing ervan in het voorliggende geval komt er op neer dat (eiseres) onverkort
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afstand moet doen van het deel van haar schuldvordering dat het voorgesteld aanzuiveringsplafond overschrijdt.
23. De jurisprudentiële precisering dat in een stelsel van samenloop schuldvergelijking
wel bestaanbaar is met de gelijke behandeling van schuldeisers op voorwaarde dat er een
nauwe samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen over en weer, laat voor de rechter
de mogelijkheid ongemoeid om een betalingsplan te bekrachtigen waarin met instemming
van de meerderheid der schuldeisers het tegendeel wordt vooropgesteld.
24. De uitvoering van het plan heeft wat (eiseres) betreft voor gevolg dat ze afstand
doet van 67 pct. van haar schuldvordering voor het gedeelte ervan tussen 4.500 en 6.000
euro en van 100 pct. voor het gedeelte dat de 6.000 euro overtreft.
Er wordt terugbetaald à rato van 1/3 na zes maanden en 2/3 na verloop van twaalf
maanden sedert de definitieve opschorting.
Ze blijft anderzijds gehouden om het door de rechtbank vastgestelde saldo van de
koopsom in hoofdsom en interesten te betalen.
25. Met toepassing van de aanzuiveringsregels zijn er op de drieëntwintig stemgerechtigde schuldeisers, en rekening houdend met de thans begrote schuldvorderingen, tot
dusver achttien die niets hoeven prijs te geven, vijf die onder de 67 pct. -regel vallen en
drie die daarenboven een deel à 100 pct. verliezen.
Ingevolge het vonnis van de rechtbank van koophandel van 21 juni 2002 is (eiseres)
titularis van een schuldvordering van 53.013,94 euro in hoofdsom.
Voor één van de schuldeisers - Record Bank, die zowel een hypothecaire als chirografaire schuldvordering heeft - is overigens een bijzondere maatregel getroffen. Haar verlies
van het deel boven de 6.000 euro wordt gemilderd.
Haar betaalbaar chirografair tegoed is forfaitair begroot op 82.421,17 euro tegenover
een aangegeven vordering van 218.791, 69 euro.
De aanzuivering van dit bedrag is evenwel verdaagd tot 24 maanden.
26. Op grond van deze gegevens kan worden gesteld dat de schuldeisers gedifferentieerd worden behandeld in functie van de omvang van hun vordering, maar niet dat
(eiseres) discriminerend of onredelijk wordt behandeld.
27. Het hof besluit dan ook dat het voorliggende betalingsplan geheel in overeenstemming is met het vermelde artikel 29, §3 (van de Wet op het gerechtelijk akkoord).
De grief ten gronde van (eiseres) wordt verworpen.
Er bestaat geen reden om het op derdenverzet bestreden vonnis teniet te doen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
In geval van gerechtelijk akkoord ontstaat er een bijzondere vorm van samenloop en is
schuldvergelijking verboden. Op dit verbod van schuldvergelijking wordt echter in de
regel een uitzondering gemaakt voor samenhangende of verknochte schulden. Dit is het
geval wanneer beide schulden voortvloeien uit een zelfde wederkerige overeenkomst of
uit een zelfde synallagmatische rechtsverhouding. Immers, schuldvergelijking tussen
samenhangende of verknochte schulden is in overeenstemming met de regel van de gelijkheid tussen de schuldeisers.
Het aangevochten arrest stelt vast : "10. Het betalingsplan voorziet voor de chirografaire schuldeisers onder meer in het volgende : (...) schuldvergelijking wordt niet
aanvaard".
Deze bepaling naar luid waarvan schuldvergelijking niet wordt aanvaard, impliceert
evenwel niet dat te dezen zou afgeweken zijn van voormelde regel dat schuldvergelijking
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toegestaan is voor samenhangende of verknochte schulden.
Door aan te nemen dat het kwestieuze betalingsplan vooropstelt dat schuldvergelijking
niet wordt aanvaard in geval van nauwe samenhang tussen de schuldvorderingen over en
weer, terwijl het betalingsplan deze verbodsbepaling niet bevat, schendt de appèlrechter
de verbindende kracht van het betalingsplan.
Artikel 34, eerste lid, van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord bepaalt dat de
rechtbank de definitieve opschorting van betaling kan goedkeuren indien de openbare
orde er niet aan in de weg staat (...).
In de hypothese dat het kwestieuze betalingsplan de regel van de schuldvergelijking
tussen samenhangende of verknochte schulden niet zou eerbiedigen, benadeelt het manifest op onredelijke wijze het belang van de schuldeiser wiens schuld samenhangend of
verknocht is met een concordataire schuld en dit ten voordeel van de andere schuldeisers,
hetgeen indruist tegen de in elke procedure tot gemeenschappelijke vereffening fundamentele regel van openbare orde van de gelijkheid der schuldeisers, zoals vervat in de
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet.
Door te oordelen dat de rechter de mogelijkheid heeft om een dergelijk betalingsplan te
bekrachtigen schendt de appèlrechter dan ook voornoemde wettelijke bepalingen.
Het aangevochten arrest heeft overigens geenszins vastgesteld dat de schuld van
eiseres, namelijk een deel van de koopprijs, en de concordataire schuld, namelijk de schadevergoeding voor gebreken en slechte uitvoering, niet 'samenhangend' of 'verknocht'
waren.
Integendeel, uit de vaststellingen van het arrest blijkt ondubbelzinnig dat deze wederkerige schulden voortspruiten uit een zelfde wederkerige overeenkomst en derhalve samenhangend of verknocht zijn :
"7. (...)
(Eiseres) is in rechtsgeding verwikkeld met (verweerster), die bouwpromotor en
aannemer is van een gebouw gelegen te Sint-Pieters-Woluwe.
Ze heeft in november 1996 van (verweerster) een appartement aangekocht in het
genoemde gebouw en de authentieke koopakte werd verleden in november 1997.
De aankoopprijs werd slechts voor een deel voldaan en (eiseres), die zich beklaagt over
gebreken en slechte uitvoering, vordert schadevergoeding.
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 21 juni 2002 wordt in de
vermelde rechtsstrijd onder meer het volgende beslist : het aan (verweerster) verschuldigde saldo van de aankoopprijs beloopt 129.792,94 euro plus moratoire rente sedert 4
december 2000 en (eiseres) komt 53.013,94 euro plus gerechtelijke interest toe".
Mede gelet op het voorgaande, vermocht het hof eiseres niet wettig elk recht op schuldvergelijking te ontzeggen.
Door aan te nemen dat het kwestieuze betalingsplan de schuldvergelijking, in geval van
"nauwe samenhang" tussen de schuldvorderingen over en weer, niet aanvaardt, terwijl het
betalingsplan deze verbodsbepaling niet bevat en door te dezen aan eiseres elk recht op
schuldvergelijking te ontzeggen, schendt de appèlrechter de verbindende kracht van het
betalingsplan (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 29, §3, en 34
van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord).
Door te oordelen dat de rechter de mogelijkheid heeft om een betalingsplan, dat het
beginsel van de schuldvergelijking tussen "samenhangende" of "verknochte" schulden
niet eerbiedigt, te bekrachtigen en te dezen aan eiseres elk recht op schuldvergelijking te
ontzeggen, schendt de appèlrechter alle in het middel aangevoerde bepalingen met uitzondering van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
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2. Tweede onderdeel
Artikel 29, §3, tweede lid, van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord bepaalt :
"(...) Het (herstel- of betalings)plan kan voorzien (...) in de gedifferentieerde regeling van
bepaalde categorieën van schulden, inzonderheid op grond van hun omvang of hun aard
(...)".
Naar luid van artikel 34, eerste lid, van de wet op het gerechtelijk akkoord kan de rechtbank de definitieve opschorting van betaling goedkeuren indien de openbare orde er niet
aan in de weg staat (...).
De gelijkheid van de schuldeisers is een beginsel van openbare orde, dat voortvloeit uit
de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet.
De mogelijkheid tot een gedifferentieerde regeling van bepaalde categorieën van
schulden neemt evenwel niet weg dat de gelijkheid van de schuldeisers in acht dient te
worden genomen met dien verstande dat alle schuldeisers van een bepaalde categorie op
gelijke wijze dienen behandeld te worden en de gedifferentieerde behandeling niet op
arbitraire criteria mag steunen. De rechtbank dient hierop toe te zien bij de goedkeuring
van het betalingsplan, dat de rechten van de minderheid der schuldeisers niet mag
miskennen.
Te dezen volgt uit de bepalingen van het kwestieuze betalingsplan, zoals vastgesteld
door de appèlrechter, o.a. :
- dat eiseres, ingevolge het vonnis van de rechtbank van koophandel van 21 juni 2002
titularis van een schuldvordering van 53.013,94 euro in hoofdsom, slechts de som van
4.995 euro uitbetaald zal krijgen, daar ze afstand dient te doen van 67 pct. van haar
schuldvordering voor het gedeelte ervan tussen 4.500, - en 6.000,- euro en van 100 pct.
voor het gedeelte dat de 6.000 euro overtreft;
- dat voor een van de schuldeisers, te weten Record Bank, een bijzondere maatregel is
getroffen met dien verstande dat haar verlies boven de 6.000,- euro wordt gemilderd en
haar betaalbaar chirografair tegoed forfaitair begroot is op 82.421,17 euro tegenover een
aangegeven vordering van 218.791,69 euro.
Eiseres en Record Bank bevinden zich derhalve in een zelfde categorie, te weten
schuldeisers waarvan de chirografaire schuldvordering meer dan 6.000,- euro bedraagt.
Eiseres dient evenwel volledig afstand te doen van het gedeelte van haar schuldvordering
boven de 6.000,- euro terwijl, ingevolge de bijzondere maatregel voor Record Bank, deze
van het gedeelte van haar schuldvordering boven de 6.000,- euro nog een aanzienlijk
bedrag uitbetaald krijgt. Derhalve schendt het aangevochten arrest, dat het betalingsplan
goedkeurt, de gelijkheid van de schuldeisers die zich in eenzelfde categorie bevinden en
de belangen van eiseres, die minderheidsschuldeiser is, in het voordeel van Record Bank
en in het nadeel van eiseres.
Door te oordelen dat het litigieuze betalingsplan eiseres niet discriminerend of onredelijk behandelt en dit plan goed te keuren, terwijl het de gelijkheid miskent tussen eiseres
enerzijds en Record Bank anderzijds, in zoverre deze tot eenzelfde categorie van schuldeisers behoren, en het aldus indruist tegen de openbare orde, schendt de appèlrechter alle in
het middel aangevoerde wettelijke bepalingen met uitzondering van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 29, §3, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, het bepalend gedeelte van het herstel- of betalingsplan de maatregelen bevat die moeten worden genomen om de schuldeisers
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te voldoen, het plan de voorgestelde betalingstermijnen en schuldverminderingen
vermeldt en kan voorzien in de omzetting van schulden in aandelen en in de
gedifferentieerde regeling van bepaalde categorieën van schulden, inzonderheid
op grond van hun omvang of hun aard;
Overwegende dat het recht van een schuldeiser om op schuldvergelijking
beroep te doen, de openbare orde niet raakt; dat een schuldeiser van dat recht
afstand kan doen ook al gaat het om samenhangende schulden en schuldvorderingen;
Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat het herstelplan voorziet in de
gedeeltelijke kwijtschelding door de schuldeisers van hun schuldvordering en in
een afstand van het recht op schuldvergelijking; dat hij overweegt dat de bepaling in het herstelplan "dat schuldvergelijking niet wordt aanvaard op zich niet
onredelijk (kan) worden genoemd" en dat het uitsluiten van schuldvergelijking,
ook al betreft het samenhangende vorderingen, de rechter niet belet om het
herstelplan goed te keuren dat de instemming verkreeg van de vereiste meerderheid van schuldeisers; dat de appèlrechter door op die gronden het herstelplan
goed te keuren zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het beginsel van gelijkheid tussen schuldeisers zoals dit
voortvloeit uit de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet de openbare orde niet
raakt; dat een schuldeiser immers afstand kan doen van de rang die de wet hem
toekent;
Dat het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, blijk geeft van een verkeerde
rechtsopvatting;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal–
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.
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VEREFFENAARS - TEKORTKOMING IN HET BESTUUR - TIJDSTIP
1º De verjaringstermijn van de aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars wegens
tekortkomingen in hun bestuur, begint te lopen vanaf de dag van de tekortkoming. (Artt.
194, vijfde lid, Gec.W. op de handelsvennootschappen)
2º De tekortkoming van de vereffenaar in zijn bestuur is voltooid op de dag waarop ze is
begaan.
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0611.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 184, 185, 186, 188 en 194 van de bij koninklijk besluit van 30 november
1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, thans opgeheven en
vervangen door verscheidene bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zoals ze
van kracht waren vóór 17 maart 1989;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Op de gronden van het beroepen vonnis:
"De consorten C. R., R. en A. waren bestuurders van de naamloze vennootschap
Maison Chapelle-Chapux die op 28 maart 1946 opgericht werd voor een termijn van
dertig jaar. Op 9 mei 1978, werd een akte van vereffening-verdeling verleden door Mr.
Leroy, notaris te Hoei; die akte werd niet bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Op 30 april 1980 diende de naamloze vennootschap Maison Chapelle een bezwaarschrift in tegen de aanslag in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1977 en
1978; bij beslissing van 4 juli 1985 verwierp de door de directeur van de belastingen te
Luik gemachtigde ambtenaar dat bezwaar.
Bij zijn arrest van 10 juni 1987 verklaarde het hof van beroep de voorziening van de
naamloze vennootschap Chapelle ontvankelijk maar niet-gegrond.
Mevrouw R. C. is overleden en de heer R. C. werd aangesteld tot algemene legataris.
(...)
Eiser vordert de hoofdelijke en ondeelbare veroordeling van de verweerders tot betaling
van 3.102.432 BEF.
(...)
Eiser heeft de aanslagkohieren betreffende de aanslagjaren 1977 en 1978 overgelegd.
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Het bezwaar tegen die aanslagen werd definitief beslecht en, bij arrest van 16 juni 1987,
heeft het hof [van beroep] de wettigheid van die aanslagen bevestigd. Het gevorderde
bedrag van 3.101.432 BEF vormt het bedrag van de belasting in hoofdsom vermeerderd
met de interest en de kosten, vastgesteld op 1 januari 1989 en wordt overigens niet
betwist",
en, op eigen gronden :
"(Eiser) vordert de hoofdelijke en onsplitsbare veroordeling van A. en R. C., aangezien
laatstgenoemde werd aangesteld tot algemeen legataris van R. C., die in januari 1981
overleden is, tot betaling van 3.101.432 BEF of 76.882,49 euro, vermeerderd met de nalatigheidsinterest, welk bedrag overeenkomt met de belastingaanslagen ten name van de
naamloze vennootschap Chapelle-Chapux in vereffening.
De vordering is gegrond op artikel 192 van het Wetboek van vennootschappen (ex
artikel 186 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen) betreffende de
aansprakelijkheid van de vereffenaars jegens derden voor tekortkomingen in hun bestuur,
waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid van de consorten C. in het gedrang komt
wegens een tekortkoming in hun bestuur die erin bestond dat zij het voor de betaling van
de belasting noodzakelijke bedrag noch betaald, noch geconsigneerd hadden",
beschikt het bestreden arrest afwijzend op de vordering van eiser tot hoofdelijke
veroordeling van A. C. en R. C. tot betaling van 3.101.432 BEF of 76.882,49 euro, in
hoofdsom, en zulks op de onderstaande gronden :
" II. Verjaring
1. Artikel 198, § 1, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat alle
rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wegens
verrichtingen in verband met hun taak, te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met
opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking verjaren door verloop van
vijf jaren.
De partijen erkennen dat de verjaring waarop die bepaling doelt in deze zaak wel degelijk van toepassing is. Zij verschilt van de verjaring bedoeld in het derde lid, die de eerste
rechter ten onrechte in aanmerking heeft genomen, volgens welke de vennootschap vijf
jaar blijft bestaan na sluiting van de vereffening om in te staan voor de rechtsvorderingen
die de schuldeisers van de vennootschap kunnen instellen tegen de vennootschap zelf, in
de persoon van haar vereffenaars.
De vijfjarige verjaringstermijn die geldt voor de rechtsvorderingen tegen de vereffenaars van handelsvennootschappen, wegens verrichtingen in verband met hun taak, is
daarentegen ingegeven door de zorg om de lasthebbers van de vennootschap niet te lang
in het ongewisse te laten omtrent de aansprakelijkheid waartoe hun opdracht aanleiding
geeft. Hij gaat in te rekenen vanaf de gelaakte verrichtingen of, indien ze met opzet
verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf de ontdekking, waarbij het opzet elke verberging van de verrichtingen is met het oog op een financieel of moreel belang.
Tot slot kan die verjaring niet gestuit of geschorst worden, gelet op de wil van de
wetgever om het risico van de vereffenaars dat hun aansprakelijkheid in het gedrang komt
op een redelijke wijze te beperken in de tijd (...).
2. In deze zaak werd op 9 mei 1978 een akte van vereffening-verdeling verleden voor
notaris Leroy. Voor het onderzoek van de verjaring van (eisers) rechtsvordering doet het
niet ter zake of die akte, die niet in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, maar wel op 11 mei 1978 werd geregistreerd en op 19 mei 1978 werd overgeschreven in het hypotheekregister, wordt beschouwd als een akte tot sluiting van de vereffening of niet.
De aan de vereffenaars verweten tekortkoming, die de verjaringstermijn doet lopen, kan
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zich immers voordoen voor de sluiting van de vereffening. Bovendien kan de vereffening
worden gesloten voordat alle schulden zijn betaald, zodat (eiser) ten onrechte staande
houdt dat, aangezien de vennootschap in vereffening in verschillende rechtsgedingen is
blijven optreden, de vereffeningsverrichtingen noodzakelijkerwijs ten minste tot in 1987
zijn blijven doorgaan.
3. De notarisakte van 9 mei 1978 is een akte die de toestand van de activa en passiva en
de rechten van elkeen vastlegt, en het vermogen van de vennootschap verdeelt. Elke partij
bij de akte heeft ontroerende goederen gekregen : R. en R. C. krijgen de helft van de voorraden en de helft van de schuldvordering en staan in voor de helft van de schulden, zodat
alle goederen van de vennootschap bij die verdeling betrokken zijn.
De partijen bij de akte zijn tot verdeling overgegaan; toen alles geregeld was hebben ze
de boni van de vereffening en de schulden onder elkaar verdeeld.
Die akte bekrachtigt de tekortkoming van de vereffenaars, namelijk dat zij de boni van
de vereffening en sommige schulden onder elkaar hebben verdeeld en zonder acht te slaan
op de belastingschuld en zonder enig bedrag te consigneren voor de betaling ervan.
Blijkens artikel 190, § 2, van het Wetboek van vennootschappen (ex artikel 185 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen) mogen de vereffenaars pas tot
verdeling tussen de vennoten overgaan wanneer de schulden waarvan zij kennis hebben of
zouden moeten hebben, zijn betaald, of na consignatie van de nodige gelden om die
schulden te voldoen. De vereffenaar die weet dat er een schuld bestaat en die de activa
onder de vennoten verdeelt zonder die schuld te betalen of de nodige gelden te consigneren, vervult zijn taak niet en begaat een tekortkoming in zijn bestuur (...). De vereffenaars dienen niet alleen rekening te houden met de ingekohierde belastingen, maar ook
met die welke nog moeten worden ingekohierd.
Bij die akte van 9 mei 1978 hebben consorten C., door de activa van de vennootschap
te gelde te maken zonder zich te bekommeren om de belastingen die nog konden worden
ingekohierd, dus hun aansprakelijkheid van vereffenaars in het gedrang gebracht.
Het is verkeerd om, zoals (eiser), ervan uit te gaan dat er verscheidene opeenvolgende
tekortkomingen zijn geweest die na de akte van 9 mei 1978 zijn blijven voortduren
telkens een van de vereffenaars vermogen recupereerde. Die recuperaties zijn immers
slechts de uitvoering van de akte van 1978 en vormen geen onderscheiden tekortkomingen.
De akte bepaalt weliswaar dat de activa zullen worden verdeeld na de verrekening van
een schuld aan derden van 2.985.001 BEF, maar (eiser) kon daarenboven niet veronderstellen dat die schuld de aanslagen van de jaren 1977 en 1978 bevatte of dat genoemd
bedrag geconsigneerd zou worden om de belastingen te betalen.
Uit de akte van 9 mei 1978 blijkt immers duidelijk dat geen rekening werd gehouden
met de vennootschapsbelasting op de inkomsten van 1977 en 1978. Hoe dan ook werd de
schuld aan derden nergens geconsigneerd maar wel verdeeld tussen consorten R. C. en R.
C. hetgeen eveneens een tekortkoming uitmaakte.
(Eiser) houdt bijgevolg tevergeefs staande dat de beslissing om gelden te consigneren
om de belastingen te betalen nog later kon worden genomen en dat de [verweerders]
verplicht waren de onterecht ontvangen bedragen terug te geven, de schulden te betalen en
nadien de vereffening af te sluiten. Van bij de ondertekening van de akte in 1978 is de
tekortkoming in het bestuur van de vereffenaars duidelijk en volledig en daarover zou
slechts anders kunnen worden beslist indien een gedeelte van de activa of van de schulden
zou zijn voorbehouden.
4. De akte van vereffening-verdeling van 9 mei 1978, die de verdeling van het hele
vermogen bekrachtigt, is bijgevolg het begin van de verjaringstermijn, behalve indien
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(eiser) opzet bij de [verweerders] bewijst.
(Eiser) levert het bewijs van dat opzet niet en beweert slechts dat de verreffeningsverrichtingen door de [verweerders] opzettelijk verborgen zouden zijn gehouden.
De administratie heeft de aanslag op de meerwaarde van de vereffening ingekohierd in
april 1980; zij wist dus dat de akte bestond en beschouwde deze als een akte van sluiting,
aangezien de afrekening betreffende de meerwaarde slechts na de sluiting van vereffening
kan gebeuren.
Hoe dan ook kan vanaf de brief van 27 juli 1981 die uitdrukkelijk verwees naar de
verdelingsakte, niet meer worden betwist dat (eiser) de akte van vereffening-verdeling
kende die de tekortkoming van de vereffenaars in hun bestuur vastlegt.
Bijgevolg treedt de verjaring vijf jaar later in, namelijk op 27 juli 1986. De bij dagvaarding van 17 maart 1989 ingestelde rechtsvordering is dus verjaard, overeenkomstig artikel
198, § 1, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De tekortkoming van een vereffenaar van een handelsvennootschap, waardoor zijn
persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden, overeenkomstig artikel 186 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, in het gedrang kan komen, kan weliswaar
aan de sluiting van de vereffening voorafgaan, hoewel die tekortkoming, wanneer ze
bestaat in het niet betalen van een schuld van de vennootschap, en meer bepaald van een
belastingschuld, pas voltooid is - en de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering pas
begint te lopen - op de datum van de sluiting van de vereffening.
Hieruit volgt dat het arrest eisers vordering niet naar recht verjaard heeft kunnen
verklaren, aangezien het vaststelt dat de aan de vereffenaars van de naamloze vennootschap Maison Chapelle-Chapux, in vereffening, ten laste gelegde tekortkoming bestaat in
het niet-betalen van de belastingschulden, op grond van de bekritiseerde redenen en meer
bepaald op grond dat het niet ter zake doet of de akte van 19 mei 1978 "wordt beschouwd
als een akte tot sluiting van de vereffening of niet" en dat "de aan de vereffenaars
verweten tekortkoming, het beginpunt van de verjaring, zich immers kan voordoen voor
de sluiting van de vereffening"(schending van de artikelen 184, 186 en 194 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).
2. Tweede onderdeel
Iedere akte waarbij de partijen het eens zouden worden de activa van een vennootschap
in vereffening onder elkaar te verdelen en persoonlijk de passiva ervan ten laste te nemen,
kan onmogelijk tot gevolg hebben dat de vereffenaar, precies daardoor, van elke verplichting en, bijgevolg, van elke aansprakelijkheid ontslagen is.
Dat is meer bepaald het geval wanneer in de akte sommige activa niet te gelde worden
gemaakt en sommige schulden onbetaald blijven, ook al bevat de akte dienaangaande
geen enkel voorbehoud : in dat geval dient de vereffenaar zijn opdracht voort te zetten
door de activa te gelde te maken en de schulden te voldoen.
Hieruit volgt dat het arrest, dat erop wijst dat sommige instanties, na de akte van 9 mei
1978, door de vennootschap in vereffening zijn vervolgd en dat een van de vereffenaars
"vermogen heeft gerecupereerd", zelfs al zou zulks "ter uitvoering van de akte" gebeurd
zijn, dat de akte sommige schulden ten laste van de partijen laat en dat, in die akte, "geen
rekening werd gehouden met de vennootschapsbelasting op de inkomsten van 1977 en
1978", niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de tekortkoming van de vereffenaars, die
door eiser wordt aangevoerd om hun aansprakelijkheid wegens niet-betaling in het
gedrang te brengen, voltooid was op de datum van de akte van 9 mei 1978 en dat de verjaring vanaf die datum is beginnen te lopen : het hof van beroep diende na te gaan of de
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vereffenaars, die nog altijd in functie waren, naderhand, zoals eiser in conclusie
aanvoerde, niet een of meer tekortkomingen hadden begaan door de litigieuze schulden
niet te betalen of, althans, door het voor die betaling noodzakelijke bedrag niet te consigneren en, in voorkomend geval, door met het oog daarop niet erop toe te zien dat de activa
die de partijen bij de akte van 9 mei 1978 onder elkaar hadden verdeeld, volledig of
gedeeltelijk zou worden teruggegeven (schending van de artikelen 184, 186, 188 en 194
van de gecoördineerde wetten op de handels-vennootschappen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 194 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat van toepassing is op het geschil, met name bepaalt dat alle
rechtsvorderingen tegen vereffenaars, wegens verrichtingen in verband met hun
taak, te rekenen van die verrichtingen, verjaren door verloop van vijf jaren;
Dat het onderdeel, dat staande houdt dat, wanneer de tekortkoming van de
vereffenaar erin bestaat de schuld van de vennootschap niet te betalen, de verjaringstermijn begint te lopen op de dag dat de vereffening beëindigd is en niet op
de dag van de tekortkoming, faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de notarisakte van 9 mei 1978, "die de
toestand van de activa en passiva en de rechten van elkeen vastlegt, en het
vermogen van de vennootschap verdeelt", "de tekortkoming van de vereffenaars
bekrachtigt, namelijk dat zij de boni van de vereffening en sommige schulden
onder elkaar hebben verdeeld en zonder acht te slaan op de belastingschuld en
zonder enig bedrag te consigneren voor de betaling ervan";
Dat het onderdeel dat beweert dat een dergelijke tekortkoming niet kan
voltooid zijn op de dag van de verdeling indien sommige activa nog te gelde
moeten worden gemaakt en sommige schulden nog moeten worden betaald, op
grond dat de vereffenaar dan zijn opdracht zou moeten voortzetten, faalt naar
recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal– Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 530
1° KAMER - 21 oktober 2005

2008

HOF VAN CASSATIE

21.10.05 - Nr. 530

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN —
BEDRIJFSLASTEN - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA - CLIËNTEEL - AFSCHRIJVING VOORWAARDE
De beslissing die oordeelt dat de stabiliteit, ja zelfs de stijging van de honoraria, iedere
waardevermindering, en, bijgevolg, iedere afschrijving van cliënteel, uitsluit, is niet naar
recht verantwoord1. (Artt. 49, 52, 6°, en 61, eerste lid, W.I.B. 1992)
(CABINET MEDICAL DU DR JEAN-JACQUES GODTS b.v.b.a. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0039.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2004 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
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 24, eerste lid, 4°, 49, 52, 6°, 61, eerste lid, en 361 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst het volgende vast : " dokter G. is anesthesist; hij had in
Brussel gewerkt voor hij in 1987 overstapte naar de clinique Saint-Joseph in Aarlen en in
1989 de dienst spoedgevallen van dat ziekenhuis ging leiden; in 1990 richtte hij een
vennootschap op voor de exploitatie van zijn activiteit op het gebied van anesthesie, reanimatie en urgentiegeneeskunde; hij is de enige aandeelhouder en de zaakvoerder van die
vennootschap; in 1991 heeft hij aan (eiseres) bepaalde goederen van zijn dokterspraktijk
voor de prijs van 13.135.000 BEF overgedragen, zijnde 13.000.000 BEF immateriële
vaste activa en 135.000 BEF materiële vaste activa; (eiseres) heeft een afschrijvingspercentage van 10 pct. gehanteerd; de geneesheer werd in de personenbelasting belast op de
meerwaarde van de overdracht; de administratie verwerpt de afschrijvingen betreffende de
immateriële vaste activa; in hoofdzaak verwerpt zij elke afschrijving (...); (eiseres) heeft
een voorziening ingesteld voor de rechtbank, die haar gelijk heeft gegeven, en houdt
staande dat de afschrijvingen op immateriële activa gerechtvaardigd zijn en dat het
bepaalde in artikel 361 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet op de
afschrijvingen van in 1991 kan worden toegepast om de belastbare grondslag van het
aanslagjaar 1993 vast te stellen",
vervolgens wijzigt het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank, verklaart het het
bezwaar van eiseres tegen de litigieuze aanslagen voor de aanslagjaren 1993, 1994 en
1995 in hoofdzaak ongegrond in zoverre de afschrijvingen op de immateriële vaste activa
die eiseres in 1991 had verkregen en die zij geboekt had in haar balansen op 31 december
van de jaren 1991, 1992, 1993 en 1994, werden toegevoegd aan de belastbare grondslag
1 Zie Cass., 9 dec. 1958, Bull. en Pas., 1959, I, 365.
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van die aanslagjaren.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"Er kan niet worden betwist dat de voornoemde geneesheer gedurende zijn driejarige
activiteit als natuurlijk persoon een persoonlijk patiëntenbestand heeft kunnen opbouwen
aangezien hij als zelfstandige werkte. (...) Principieel kan niet worden uitgesloten dat
dokter G. als zelfstandige die gedurende verscheidene jaren zijn beroepsactiviteit heeft
uitgeoefend, het bestaan (...) van een zeker patiëntenbestand kan aanvoeren. Het hof van
[beroep] kan (...) het bestaan van een patiëntenbestand erkennen, al was het maar door een
bepaalde trouw van de chirurgen die met hem in het ziekenhuis werkten en ook van
enkele patiënten die, tot hun tevredenheid, een beroep op zijn diensten hadden gedaan
(...). Tot slot is het hof [van beroep] op grond van de omstandigheden van de zaak van
oordeel dat het bestaan van een, in principe aan waardevermindering onderhevige,
aanbreng van immateriële waarden, zijnde het patiëntenbestand, voor een waarde van het
bruto bedrag van de honoraria in één jaar, zoals door de revisor en in laatste instantie door
de administratie is voorgesteld, weliswaar moet worden aangenomen, maar dat het slechts
kan vaststellen dat het bewijs van de waardevermindering van dat patiëntenbestand en van
de potentialiteit van de omzet in casu niet door (eiseres) wordt geleverd, aangezien het
bedrag van de honoraria van dokter G. nagenoeg stabiel was gebleven en zelfs lichtjes
was gestegen tijdens die periode, waaruit aldus blijkt dat het cliënteel in het ziekenhuis
waaraan hij verbonden is, zich voortdurend vernieuwde, waardoor de post in de boekhouding eigenlijk niet in waarde kon verminderen (...)". Betreffende het aanslagjaar 1993,
heeft de administratie " n.a.v. het onderzoek van de balans op 31 december 1992 de
boeking van een tweevoudige afschrijvingsannuïteit vastgesteld; die omstandigheid rechtvaardigt de toepassing van artikel 24, (eerste lid, 4°), dat ook uitdrukkelijk en letterlijk
doelt op de niet verantwoorde afschrijvingen die het resultaat van het boekjaar beïnvloeden".
Grieven
Ingevolge artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat krachtens
artikel 183 dat wetboek van toepassing is op de vennootschapsbelasting, zijn afschrijvingen die betrekking hebben op immateriële en materiële vaste activa waarvan de
gebruiksduur beperkt is, als beroepskosten aftrekbaar van de belastbare winst van de
vennootschappen (artikel 52, 6°, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Afschrijvingen worden als beroepskosten aangemerkt naar mate ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn of samengaan met een
waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan (artikel
61, eerste lid, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Om in deze zaak de aftrek als beroepskosten te verwerpen van de door eiseres gedane
afschrijvingen op het cliënteel (...) dat zij in 1991 van dokter G. heeft verworven, steunt
het bestreden arrest op de voornoemde grond dat "het bewijs van de waardevermindering
van dat patiëntenbestand en van de potentialiteit van de omzet in casu niet door [eiseres]
wordt geleverd, aangezien het bedrag van de honoraria van dokter G. nagenoeg stabiel
was gebleven en zelfs lichtjes was gestegen tijdens die periode, waaruit aldus blijkt dat
het cliënteel in het ziekenhuis waaraan hij verbonden is, zich voortdurend vernieuwde,
waardoor de post in de boekhouding eigenlijk niet in waarde kon verminderen".
Door vast te stellen dat het cliënteel van eiseres in de loop van de beschouwde tijdperken "vernieuwd" is, stelt het bestreden arrest, impliciet maar zeker, vast dat het
oorspronkelijk verworven cliënteel afgenomen is en vervangen door nieuwe klanten van
eiseres.
De aftrek van afschrijvingen die door een vennootschap geboekt zijn op immateriële
vaste activa bestaande in cliënteel dat van een derde is overgenomen, kan niet worden
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geweigerd op grond dat een nieuw, door die vennootschap verworven cliënteel, het verlies
van het eerste compenseert.
Doordat het arrest, op grond van de voornoemde reden, de aftrek als beroepskosten te
verwerpt van de afschrijvingen die eiseres geboekt had op het cliënteel dat zij 1991 van
dokter G. overgenomen had, schendt het de artikelen 49, 52, 6°, en 61, eerste lid, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Door bijgevolg te oordelen dat de afschrijving op dat cliënteel die geboekt werd in de balans van eiseres op 31 december 1991, een
onderwaardering is van activa die, krachtens de artikelen 24, eerste lid, 4°, en 361, eerste
lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, kan worden toegevoegd aan de
belastbare winst van het aanslagjaar 1993, schendt het arrest bovendien die wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 49 en 52, 6°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, afschrijvingen die betrekking hebben op, met name,
immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, als beroepskosten
aftrekbaar zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat dokter G. "in 1990 een vennootschap
oprichtte voor de exploitatie van zijn activiteit op het gebied van anesthesie,
reanimatie en urgentiegeneeskunde" en "dat hij in 1991 hij aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bepaalde goederen van zijn
dokterspraktijk voor de prijs van 13.135.000 BEF heeft overgedragen, zijnde
13.000.000 BEF immateriële vaste activa en 135.000 BEF materiële vaste
activa";
Dat het de aftrek als beroepskosten verwerpt van de afschrijvingen die eiseres
had verricht op het cliënteel dat zij in 1991 van dokter G. overgenomen had, op
grond dat "het bewijs van de waardevermindering van dat patiëntenbestand en
van de potentialiteit van de omzet in casu niet door [eiseres] wordt geleverd,
aangezien het bedrag van de honoraria van dokter G. nagenoeg stabiel was
gebleven en zelfs lichtjes was gestegen tijdens die periode, waaruit aldus blijkt
dat het cliënteel in het ziekenhuis waaraan hij verbonden is, zich voortdurend
vernieuwde, waardoor de post in de boekhouding eigenlijk niet in waarde kon
verminderen";
Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat de stabiliteit, ja zelfs de stijging, van de honoraria iedere waardevermindering uitsluit, en bijgevolg iedere
afschrijving van cliënteel, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
bij directeursbeslissing van 22 februari 2000 erkende ontheffingen;
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;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal– Advocaten:
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.
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TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR DE BURGERLIJKE EN
HANDELSRECHTBANKEN MET ZETEL TE BRUSSEL - VERWEERDER RECHTSPERSOON DIE VERANDERING
VAN TAAL VRAAGT - INAANMERKINGNEMING VAN DE KENNIS VAN DE TAAL DIE BLIJKT UIT DE
WERKELIJKE ACTIVITEIT VAN DE RECHTSPERSOON

Wanneer verweerder, een rechtspersoon, voor een burgerlijke of handelsrechtbank van
eerste aanleg van het arrondissement Brussel vraagt dat de rechtspleging wordt
voortgezet in de andere taal dan die van gedinginleidende akte, moet de rechter, om de
kennis van de taal van de procedure te bepalen, de taal in aanmerking nemen die blijkt
uit de werkelijke activiteit van de rechtspersoon1. (Art. 24, Taalwet Bestuurszaken)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. STAD BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0067.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 november 2004 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1 tot 4, 30 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 4, § 1, derde en vierde lid, § 2, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken;
- de artikelen 34, 35 en 36 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen;
- de artikelen 23, 24 en 43bis, inzonderheid § 5, van de gecoördineerde wetten van 18
juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken;
- de artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 774, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
1 Zie concl. in Pas., 2005, nr 531.
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- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis :
"verklaart de door [eiseres] ingediende aanvraag tot verandering van taal van de rechtspleging ontvankelijk maar niet-gegrond;
zegt bijgevolg dat de rechtspleging in het Frans zal worden voort-gezet;
verwijst de zaak voor het overige naar de bijzondere rol;
houdt de kosten aan";
en steunt hierbij op de gronden :
"dat artikel 4, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken bepaalt dat 'de rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van
onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet';
dat de aanvraag tot verandering van taal die limine litis is ingediend dus ontvankelijk is;
(...) dat een dergelijke aanvraag weliswaar rechtsgeldig mag worden ingediend door een
rechtspersoon, zelfs door een publiekrechtelijke, maar dat de rechter kan weigeren erop in
te gaan 'indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een toereikende
kennis bezit der taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding'
(artikel 4, § 2, tweede lid, van de wet);
dat de 'toereikende kennis' van de taal van de rechtspersoon moet worden beoordeeld
naar de 'werkelijke bedrijvigheid' van die rechtspersoon (Cass. 6 november 1981, A.C.
1982, 350);
(...) dat [eiseres] staande houdt dat zij, met toepassing van artikel 36, § 1, van de
gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, luidens hetwelk 'behoudens de bepalingen van § 2, de diensten van de Vlaamse Executieve het Nederlands als
bestuurstaal gebruiken' geen toereikende kennis van het Frans zou hebben;
dat paragraaf 2, eerste lid, van voornoemd artikel 36 evenwel bepaalt dat 'met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling uit hun ambtsgebied, op de in § 1
bedoelde diensten de taalregeling van toepassing is die door de gecoördineerde wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de plaatselijke diensten van die
gemeenten, voor de berichten, mededelingen en formulieren die bestemd zijn voor het
publiek, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen en vergunningen';
dat in de gemeenten met een speciale taalregeling van [eiseres], die worden opgesomd
in de artikelen 3, 7 en 8 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd
zijn in het Nederlands en in het Frans worden gesteld (artikel 24);
dat [eiseres] dus, krachtens de voornoemde wetsbepalingen, noodzakelijkerwijs een
toereikende kennis van het Frans moet hebben;
dat de aanvraag tot verandering van taal dus niet gegrond is".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
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Het bestreden vonnis gaat niet in op de aanvraag tot verandering van taal die eiseres "in
limine litis" heeft ingediend, aangezien uit het onderling verband van de artikelen 36, § 2,
van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 24
van de gecoördineerde wetten van 8 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken "[eiseres] dus, krachtens de voornoemde wetsbepalingen, noodzakelijkerwijs een
toereikende kennis van het Frans moet hebben".
1. Zodoende verleent het bestreden vonnis de voornoemde artikelen 36, § 2, eerste lid,
en 24, de draagwijdte van een vermoeden juris en de jure van de kennis van een taal, dat
niet in die bepalingen vervat is, en schendt het bijgevolg die bepalingen (schending van
artikel 36, § 2, eerste lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, van artikel 24 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Het bestreden vonnis, doordat het zijn beslissing op dat ambtshalve opgeworpen
middel grondt zonder eiseres de mogelijkheid te bieden daarover verweer te voeren,
miskent bovendien het recht van verdediging van eiseres (miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en, voor zoveel als nodig, schending van
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het recht van eiseres op een
eerlijke behandeling van haar zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie (schending van artikel 6.1 van het in middel aangewezen Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).
Uit de in dat artikel 6.1 vermelde regel en uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging volgt immers dat de procespartijen de gelegenheid moeten krijgen om
tegenspraak te voeren over elk argument dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden.
3. Ten slotte volgt uit de tekst zelf van de artikelen 36, § 2, eerste lid, en 43bis, § 5,
derde lid, van de in het middel aangewezen wet van 9 augustus 1980 dat hoewel de diensten van eiseres onderworpen zijn aan de taalregeling die bij de gecoördineerde wetten
van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (en met name bij artikel 24
van die gecoördineerde wetten) is opgelegd aan de diensten van de gemeenten met een
speciale taalregeling, de diensten van eiseres slechts aan die taalregeling zijn onderworpen
"met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling uit hun ambtsgebied" en
"voor betrekkingen met particulieren".
De aan eiseres ten laste gelegde feiten betroffen de uitvoering van werken in Brussel en
hadden dus geenszins betrekking tot de gemeenten met een bijzondere taalregeling, noch
met berichten, mededelingen en formulieren die bestemd zijn voor het publiek, noch met
betrekkingen met particulieren.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis de artikelen 36, § 2, eerste lid, van de wet van 9
augustus 1980 en 24 van de in het middel aangewezen gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 toepast op een geval dat er geen verband mee houdt en dus die artikelen 36, § 2, en
24, en, voor zoveel als nodig, artikel 43bis, § 5, derde lid, van voornoemde wet van 9
augustus 1980 schendt.
4. Doordat het bestreden vonnis zijn beslissing dat eiseres een toereikende kennis van
het Frans heeft, in de zin van artikel 4, § 2, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken, grondt op een tweemaal onwettige toepassing van die
artikelen 36, § 2, en 24 (erkenning van een onbestaand wettelijk vermoeden en toepassing
van die artikelen op een toestand die er niets uitstaande mee heeft), schendt het bijgevolg,
artikel 4, § 2, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
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1. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het geschil betrekking heeft op schade veroorzaakt aan een rioleringsnet van
de stad Brussel tijdens renovatiewerken in een pand dat op haar grondgebied ligt
en aan eiseres toebehoort;
Overwegende dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat eiseres een toereikende kennis van het Frans heeft, oordeelt dat de diensten van eiseres, krachtens
de artikelen 36, § 2, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen en 24 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gebruik moeten maken van het Frans in de
gemeenten met een speciale taalregeling;
Dat, aangezien het geschil niets met die gemeenten uitstaande heeft, het
bestreden vonnis zijn beslissing om eiseres de door haar gevraagde verandering
van taal van de rechtspleging te weigeren, niet naar recht verantwoordt;
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 anders samengestelde Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel.
21 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 532
3° KAMER - 24 oktober 2005

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ORGANISATIE - ADVISEREND GENEESHEER - STATUUT ONAFHANKELIJKHEID - BIJZONDERE ONTSLAGBESCHERMING - DOEL
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ADVISEREND GENEESHEER - ERKEND EN BEËDIGD - OPDRACHT UITOEFENING - VOORWAARDEN - ONTSLAGBESCHERMING - DRAAGWIJDTE
3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ADVISEREND GENEESHEER - STATUUT - ONTSLAGBESCHERMING AFDANKING - OPHEFFING VAN AMBT - VOORKEURRECHT - BEPERKING
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1º De bijzondere ontslagbescherming ten behoeve van de adviserend geneesheren strekt
ertoe in het belang van de organisatie van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, hun onafhankelijkheid te waarborgen ten opzichte van de
verzekeringsinstelling die hen in dienst heeft genomen. (Artt. 153, eerste lid, en 154,
eerste en tweede lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 30 t.e.m. 33, K.B.
nr 35 van 20 juli 1967 houdende statuut en barema van de adviserend geneesheren)
2º De wettelijke ontslagbescherming die toekomt aan de geneesheren die erkend en
beëdigd zijn als adviserend geneesheer, wordt niet beperkt tot de erkende adviserende
geneesheren die de taak van adviserend geneesheer op bestendige of ononderbroken
wijze uitoefenen. (Artt. 153, eerste lid, en 154, eerste en tweede lid, Gecoördineerde
Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 30 t.e.m. 33, K.B. nr 35 van 20 juli 1967 houdende
statuut en barema van de adviserend geneesheren)
3º Het voorkeurrecht van de adviserend geneesheer is uitdrukkelijk beperkt tot het ontslag
nopens ambtsopheffing en geldt derhalve niet in andere gevallen van ontslag. (Artt. 31,
2°, en 35, vijfde lid, K.B. nr 35 van 20 juli 1967 houdende statuut en barema van de
adviserend geneesheren)
(D. T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN)

ARREST

(A.R. S.04.0175.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 153, eerste en laatste lid, en 154, eerste, tweede en vierde lid, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994 (artikel 153, eerste lid, in de versie zoals het bestond vóór
de wijziging bij wet van 22 augustus 2002; artikel 154, tweede en vierde lid, in de versie
zoals het bestond vóór de wijziging bij de programmawet (II) van 24 december 2002);
- de artikelen 25, eerste lid, 30, 31, 32 en 33 van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli
1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak
hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de
primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen overeenkomstig
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
- de artikelen 6, 1108, 1128, 1131, 1134, 1135, 1157, 1217 en 1780 van het Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 7, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
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Aangevochten beslissing
Het arbeidshof zegt voor recht dat eiser zich niet kan beroepen op de ontslagbeperking
bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het
barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen
in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de
gezondheidszorg-verstrekkingen overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, op
de grond dat eiser de functie van adviserend geneesheer niet uitoefende op bestendige
wijze. Het arbeidshof verklaart dienvolgens eisers hoger beroep tegen het vonnis van de
arbeidsrechtbank slechts gedeeltelijk gegrond.
Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden (pag. 3 en 14-17 van het arrest) :
"Op 15 december 1997 ondertekenden partijen de arbeidsovereen-komst voor de
functie van geneesheer-directeur. Daarin werd vermeld dat bij de overeenkomst een
exemplaar hoorde van het statuut van de adviserend-geneesheer (koninklijk besluit nr. 35
van 20 juli 1967) en van het erkennings-reglement der adviserend geneesheren, dat op 10
april 1964 door het comité van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV
werd uitgevaardigd en dat beide documenten onafscheidelijk deel uitmaakten van de overeenkomst.
Op voordracht van (verweerder) heeft het Comité van de Dienst voor Geneeskundige
controle bij het RIZIV (eiser) op 30 januari 1998 erkend als adviserend geneesheer.
(...)
Er bestaat geen betwisting over dat (eiser) de erkenning tot adviserend geneesheer
bekwam door het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle na voordracht door
(verweerder) en beëdigd werd in die hoedanigheid.
Bij het begin van de overeenkomst voldeed (eiser) evenwel nog niet aan de vereisten
van erkenning door het Comité en beëdiging.
Dit was pas het geval een paar maanden na het in werking treden van de arbeidsovereenkomst die werd afgesloten voor de functie van geneesheer-directeur.
De taken die (eiser) in die hoedanigheid diende te vervullen worden beschreven in de
wervingsadvertenties.
Het betrof :
- de organisatie en de leiding van een team van adviserend geneesheren, paramedici en
administratieve medewerkers,
- de vertegenwoordiging naar buiten toe onder meer in organen van het RIZIV
- onderzoek in de sector van gezondheidseconomie en beheer van de ziekteverzekering.
In de arbeidsovereenkomst werd uitdrukkelijk verwezen naar het statuut van adviserend
geneesheer en het reglement van erkenning van de adviserend geneesheer en er werd
vermeld dat deze integraal deel uitmaakten van de overeenkomst. De overeengekomen
bezoldiging kwam overeen met deze van een adviserend geneesheer belast met de coördinatie van de taken van de adviserend geneesheren, zoals voorzien in artikel 5, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 35.
Ook de bepalingen met betrekking tot de proeftijd waren dezelfde als deze voorzien
voor een adviserend geneesheer in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 35.
Daarom :
- werd de voorafgaande erkenning en beëdiging door de Dienst voor geneeskundige
controle bij het RIZIV voorzien,
- werd bepaald dat de adviserend geneesheer geen enkel ander voordeel mag genieten
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dan de door de Koning bepaalde bezoldiging en dat hij geen andere medische activiteit
mag uitoefenen zonder voorafgaande toelating van het Comité. (artikel 154, vijfde lid, van
de gecoördineerde wet van 14 juli 1994)
- moet hij zich schikken naar de richtlijnen van de Dienst voor geneeskundige controle
bij het RIZIV (artikel 153, derde lid, van de wet van 14 juli 1994)
- zijn zijn beslissingen bindend voor de verzekeringsinstellingen. (artikel 153, laatste
lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994)
- is in een bijzondere ontslagbescherming voorzien.
Deze bepalingen werden ingegeven in het belang van de organisatie van de Belgische
gezondheidszorg en raken de openbare orde. (Arbeidshof Antwerpen, 3 april 2000, AR
9990681)
Zij dienen derhalve beperkend te worden uitgelegd.
Het blijkt niet dat (eiser) bij (verweerder) tot taak had de geneeskundige onderzoeken
uit te voeren ter controle op de primaire arbeidsongeschiktheid. Dit is evenwel slechts een
deel van de taak van de adviserend geneesheer. De andere taken zoals hierboven
omschreven zijn voor een deel ook administratieve taken.
(Eiser) verwijst naar een brief van de Dienst voor geneeskundige controle bij het RIZIV
waaruit volgens hem blijkt dat hij wel de taak van adviserend geneesheer uitoefende. Het
RIZIV bevestigt dat de 4 gevallen waarnaar verwezen wordt resulteren uit een steekproef
zodat kan aangenomen worden dat meer van dergelijke taken werden uitgevoerd hetgeen
nochtans niet uitsluit dat deze taken slechts zeer bijkomstig werden uitgevoerd. De bewering van (verweerder) dat het slechts administratieve taken betrof doet niets af aan het feit
dat het taken waren die behoren tot de bevoegdheid van de adviserend geneesheren.
Het blijkt echter, zoals (verweerder) terecht opmerkt, dat (eiser) in zijn schrijven aan
het RIZIV zelf in ieder geval deze taak beperkte tot de periode van mei 1998 tot
september 1999.
Het organiseren van de taken van adviserend geneesheren is geen specifieke taak van
een adviserend geneesheer, hoewel de coördinatie van die taken aan een adviserend
geneesheer kan worden opgedragen.
De taak van een directeur is onderscheiden van deze van een coördinerend adviserend
geneesheer, zoals kan opgemaakt worden uit artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit nr.
35 en de wet voorziet nergens in een beschermingsstatuut voor de directeurs. In hunnen
hoofde is immers niet dezelfde onafhankelijkheid of onpartijdigheid vereist ten aanzien
van de belangen van het ziekenfonds of de landsbond.
Door in de arbeidsovereenkomst te stellen dat het statuut van adviserend geneesheer
onafscheidelijk deel uitmaakte van de overeenkomst, blijkt dat (verweerder) aan (eiser) dit
statuut conventioneel heeft willen toekennen, onder meer wat de daarin opgenomen
ontslagbescherming betreft.
In de overeenkomst werd bovendien vermeld : "Wij delen u nu reeds mee dat het neerleggen van uw functie voorzien is op de normale pensioengerechtigde leeftijd", dit wijst
eveneens in die richting.
Het (arbeidshof) deelt de stelling van (verweerder) dat conventioneel geen beslissende
rol kon worden toebedeeld aan het Comité voor (geneeskundige) controle bij het RIZIV
inzake ontslag of opheffing van een ambt van adviserend geneesheer. Dit heeft voor
gevolg dat de ingebouwde ontslagbescherming absoluut nietig zou zijn, hetgeen volgens
het Hof van Cassatie strijdig is met de bepalingen van artikel 1780 van het Burgerlijk
Wetboek en artikel 7, alinea 2, van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978
(WAO) die het van openbare orde acht en de nietigheid voor gevolg heeft. (...)
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Derhalve dient enkel toepassing te worden gemaakt van de artikelen 39 en 82, §3, van
de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 153 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hebben adviserend geneesheren tot taak in te staan, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, voor de
geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de geneeskundige
verstrekkingen en zijn de beslissingen van de adviserend geneesheren bindend voor de
verzekeringsinstellingen.
Krachtens artikel 154 van dezelfde wet worden de adviserend geneesheren door de
verzekeringsinstellingen in dienst genomen en bezoldigd en mag het ambt van adviserend
geneesheer slechts aan door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle beëdigde
geneesheren opgedragen worden. Adviserend geneesheren mogen door de verzekeringsinstellingen slechts worden afgezet of ontslagen als het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle de intrekking van hun erkenning heeft uitgesproken of, in
geval van ambtsopheffing, met de instemming van dat Comité en onder de in het statuut
van de adviserend geneesheren bepaalde voorwaarden. Diezelfde wetsbepaling verleent
aan de Koning de bevoegdheid om het statuut en de bezoldiging van de adviserend
geneesheren te bepalen op voorstel van het Comité van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle, na raadpleging van de verzekeringsinstellingen en de representatieve werknemersorganisaties.
Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende
het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen overeenkomstig de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, handelt de adviserend geneesheer volstrekt onpartijdig in de uitoefening
van zijn ambt.
Krachtens artikel 32 van hetzelfde besluit kan de adviserend geneesheer slechts worden
afgedankt, ofwel nadat het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle reeds bij
tuchtmaatregel een schorsing heeft uitgesproken van het recht om zijn ambt uit te oefenen
voor een termijn van meer dan drie maanden of een tweede schorsing van om het even
welke duur en de verzekeringsinstelling oordeelt aan het Comité van de Dienst voor
geneeskundige controle, die ermede instemt, zonder meer de intrekking van de erkenning
te moeten voorstellen, ofwel wanneer, afgezien van elke tuchtvervolging, de verzekeringsinstelling in het belang van haar diensten, met voorafgaande instemming van het
Comité van de Dienst voor geneeskundige controle, een ambt van adviserend geneesheer
opheft binnen de perken en de voorwaarden gesteld bij de wetgeving tot reglementering
van het ambt van adviserend geneesheer. In dat laatste geval gaat de intrekking, door het
Comité van de Dienst voor geneeskundige controle, van de erkenning van de adviserend
geneesheer wiens betrekking wordt opgeheven, in na afloop van een opzeggingstermijn
van twee jaar.
Deze wetsbepalingen raken, zoals de appèlrechters terecht vaststellen, de openbare
orde. Zij strekken immers ertoe, in het belang van de organisatie van de Belgische ziekteen invaliditeitsverzekering, de onafhankelijkheid van de adviserende geneesheren te waarborgen ten opzichte van de verzekeringsinstelling die hen in dienst heeft genomen. Om
die reden voorzien zij in een bijzondere ontslagbescherming ten behoeve van de adviserende geneesheren. Geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel legt de regel
vast dat wetsbepalingen die de openbare orde raken, per definitie op beperkende wijze
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moeten worden geïnterpreteerd. Uit de ratio legis van de hoger in herinnering gebrachte
wetsbepalingen volgt dat zij niet op een beperkende wijze mogen worden uitgelegd, maar
moeten worden geïnterpreteerd op de wijze die de wil van de wetgever respecteert en
bijgevolg de onafhankelijkheid van de adviserende geneesheren zoveel mogelijk ten
goede komt.
Deze wetsbepalingen moeten bijgevolg zo worden uitgelegd dat zij de adviserend
geneesheren beschermen tegen ontslag, vanaf het ogenblik waarop zij die opdracht
opnemen en zolang zij hun erkenning als adviserend geneesheer behouden. Noch uit de
bewoordingen van deze wetsbepalingen, noch uit de bedoeling van de wetgever waarvan
zij de uiting zijn, kan worden afgeleid dat alleen erkende adviserend geneesheren die deze
functie op bestendige of ononderbroken wijze uitoefenen, de wettelijke ontslag-bescherming zouden genieten. Zoniet zou een eenvoudige of tijdelijke wijziging van de opdracht
van de betrokkenen de verzekeringsinstellingen in staat stellen om hen tijdelijk of definitief aan hun wettelijke ontslagbescherming te onttrekken en om hen te ontslaan met
miskenning van de bedoelingen van de wetgever.
De appèlrechters stellen vast dat eiser is erkend en beëdigd als adviserend geneesheer
en dat hij taken die aan een adviserend geneesheren toekomen, uitoefende. De appèlrechters stellen aldus vast dat eiser zijn opdracht van adviserend geneesheer heeft opgenomen.
Uit de vaststellingen van de appèlrechters blijkt eveneens dat de erkenning van eiser niet
is ingetrokken. Bijgevolg is de beslissing van het arbeidshof dat eiser zich niet op de
ontslagbescherming van adviserend geneesheren kan beroepen, niet naar recht verantwoord, noch door de overweging dat eiser slechts een aantal taken van adviserend geneesheren uitvoerde, noch door de overweging dat eiser die taken op bijkomstige wijze
uitvoerde, noch door de overweging dat eiser de taak van adviserend geneesheer in een
brief aan het RIZIV beperkte tot de periode van mei 1998 tot september 1999.
De appèlrechters beslissen derhalve niet naar recht dat de hoger in herinnering
gebrachte wetsbepalingen beperkend dienen te worden uitgelegd, omdat zij de openbare
orde raken (schending van de artikelen 153, eerste en laatste lid, en 154, eerste, tweede en
vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals in het middel gepreciseerd) en
voegen daarenboven een voorwaarde die de wetgever zelf niet stelt, toe aan de wettelijke
voorwaarden voor de ontslagbescherming van adviserend geneesheren door hun beslissing dat eiser zich niet op de ontslagbescherming van de adviserend geneesheren kan
beroepen, te doen berusten op de overweging dat eiser de functie van adviserend geneesheer niet uitoefende op bestendige wijze (schending van de artikelen 153, eerste en laatste
lid, en 154, eerste, tweede en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals in het
middel gepreciseerd).
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 153, eerste en laatste lid, en 154, eerste, tweede en vierde lid, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994 (artikel 153, eerste lid, in de versie zoals het bestond vóór
de wijziging bij wet van 22 augustus 2002; artikel 154, tweede en vierde lid, in de versie
zoals het bestond vóór de wijziging bij de programmawet (II) van 24 december 2002);
- de artikelen 1, tweede lid, 25, eerste lid, 30, 31, 32 en 33 van het koninklijk besluit nr.
35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren
die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige
controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen
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overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
- artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart eisers hoger beroep slechts gedeeltelijk gegrond en bevestigt
het vonnis van de arbeidsrechtbank waarbij eisers vordering tot betaling van een bijkomende vergoeding wegens het niet afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst ongegrond werd verklaard.
Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden :
"Door in de arbeidsovereenkomst te stellen dat het statuut van adviserend geneesheer
onafscheidelijk deel uitmaakte van de overeenkomst, blijkt dat (verweerder) aan (eiser) dit
statuut conventioneel heeft willen toekennen, onder meer wat de daarin opgenomen
ontslagbescherming betreft.
Het (arbeidshof) treedt het standpunt van (verweerder) bij dat er in voorliggend geval
geen sprake is geweest van de opheffing van een ambt van adviserend geneesheer zoals
bedoeld in artikel 31, 2°, van het koninklijk besluit nr. 35, zodat de vordering op dit
onderdeel elke grondslag mist.
Ten overvloede merkt het (arbeidshof) op dat de (eiser) niet aantoont dat zijn voorkeurrecht werd miskend. Het merkt daarbij op dat de betrokken wettelijke bepaling geenszins
oplegt dat de verzekeringsinstelling betrokken adviserend geneesheer spontaan op de
hoogte moet brengen van de openstaande vacatures.
De eerste vacature, gepubliceerd op 10 augustus 2001 was reeds ingevuld op het ogenblik dat (eiser) zich kandidaat stelde en voor de nieuwe vacature die gepubliceerd werd in
de artsenkrant van 8 februari 2002, 12 maart 2002 en 15 maart 2002, stelde hij zich niet
kandidaat".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 33 van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het
statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorg-verstrekkingen overeenkomstig de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, kan de adviserend geneesheer wiens betrekking wordt opgeheven, altijd
opnieuw als dusdanig worden erkend. Hij heeft zelfs voorrang voor elke andere betrekking van adviserend geneesheer die binnen twee jaar nadat hij zijn dienst effectief heeft
beëindigd, vacant wordt in zijn verzekeringsinstelling.
Zoals in het eerste middel is uiteengezet, staan de artikelen 30 tot 33 van het koninklijk
besluit nr. 35 van 20 juli 1967 het ontslag van de adviserend geneesheer slechts toe in drie
gevallen, met name omwille van een dringende reden, omwille van de tuchtrechtelijke
schorsing of omwille van een ambtsopheffing. Artikel 33 van het koninklijk besluit nr. 35
beperkt het voorkeurrecht van de adviserend geneesheer uiteraard tot de gevallen waarin
hij niet omwille van een dringende reden of een tuchtrechtelijke schorsing is ontslagen.
Tot die gevallen behoort echter ook het geval waarin de adviserend geneesheer niet
omwille van een dringende reden of tuchtrechtelijke sanctie, maar zonder een ambtsopheffing met tussenkomst van het Comité voor geneeskundige controle wordt ontslagen,
omdat de verzekeringsinstelling de voorgeschreven ontslagprocedure niet heeft gevolgd.
Die hypothese wordt in artikel 33 van het koninklijk besluit nr. 35 niet uitdrukkelijk
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vermeld, omdat zij zich in de ogen van de wetgever niet zou voordoen. Het komt dienvolgens aan de rechter toe om artikel 33 niet a contrario te interpreteren, maar van deze wetsbepalingen een uitlegging te geven die de wil van de wetgever respecteert en bijgevolg,
zoals in het eerste middel is uiteengezet, de onafhankelijkheid van de adviserende geneesheren zoveel mogelijk ten goede komt.
In zijn appèlconclusie voerde eiser aan dat hij aanspraak kon maken op een wederaanwerving.
De appèlrechters beslissen echter dat die vordering elke grondslag mist, omdat van de
opheffing van een ambt van adviserend geneesheer, zoals bedoeld bij artikel 31, 2°, van
het koninklijk besluit nr. 35 geen sprake is geweest.
De appèlrechters leggen derhalve artikel 33 van het koninklijk besluit nr. 35 uit op een
wijze die onverenigbaar is met de wil van de wetgever om de onafhankelijkheid van de
adviserend geneesheren te vrijwaren en verantwoorden hun beslissing dat eiser geen
aanspraak kan maken op de bijkomende verbrekingsvergoeding niet naar recht (schending
van de artikelen 153, eerste en laatste lid, 154, eerste, tweede en vierde lid, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994 en 25, eerste lid, 30, 31, 32 en 33 van het koninklijk besluit
nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren
die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige
controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen
overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gepreciseerd in het middel).
2.2. Tweede onderdeel
Artikel 33, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 bepaalt dat de
intrekking van de erkenning van de adviserend geneesheer wiens ambt wordt opgeheven,
slechts ingaat na een opzeggingstermijn van twee jaar.
Het vijfde lid van dezelfde wetsbepaling verleent aan de adviserend geneesheer die niet
wegens een dringende reden of omwille van een tuchtrechtelijke sanctie wordt afgezet of
ontslagen, voorrang voor elke andere betrekking van adviserend geneesheer die binnen
twee jaar nadat hij zijn dienst effectief heeft beëindigd, vacant wordt in zijn verzekeringsinstelling.
Zowel uit de aard van het voorkeurrecht dat aan de ontslagen adviserend geneesheer
wordt toegekend, als uit de termijn van twee jaar waarin hij het voorkeurrecht kan uitoefenen, volgt dat deze wetsbepaling de verzekeringsinstelling de verplichting oplegt de
betrokkene spontaan op de hoogte te brengen van openstaande vacatures. Zoniet zou de
bescherming van de adviserend geneesheer die de openbare orde raakt, grotendeels van
haar uitwerking worden beroofd.
Krachtens artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 35, (wordt de aanwerving)
behoudens andersluidende bepaling, geregeld bij de arbeidsovereenkomsten-wetgeving.
Overeenkomstig artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 is de partij die de arbeidsovereenkomst eenzijdig op staande voet beëindigt, ertoe gehouden aan de andere partij
een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de
niet in acht genomen opzeggingstermijn.
In zijn appèlconclusie voerde eiser aan dat hij aanspraak kon maken op een wederaanwerving en dat de weigering om hem weer in dienst te nemen bijgevolg gelijk stond met
een verbreking van de nieuwe arbeidsovereenkomst, zodat hij recht had op een bijkomende verbrekingsvergoeding van twee jaar loon.
De appèlrechters stellen vast dat de eerste vacature gepubliceerd op 10 augustus 2001
al was ingevuld toen eiser zich kandidaat stelde, maar beslissen niettemin dat eisers voor-
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keurrecht niet is miskend, op de grond dat verweerster eiser niet op de hoogte moest
stellen van de openstaande vacature.
De appèlrechters beslissen derhalve niet naar recht dat verweerder niet ertoe gehouden
was eiser spontaan op de hoogte te brengen van openstaande vacatures en dat eisers voorkeurrecht niet is miskend (schending van artikel 33, vijfde lid, van het koninklijk besluit
nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren
die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige
controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen
overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) en verantwoorden hun beslissing dat
eiser geen aanspraak kan maken op de bijkomende vergoeding van twee jaar loon niet
naar recht (schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 153, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, de adviserend geneesheren tot taak hebben in te
staan, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, voor de geneeskundige
controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidsverstrekkingen;
Dat, krachtens artikel 154, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, de adviserend geneesheren in dienst worden genomen en bezoldigd worden door de verzekeringsinstellingen en het ambt van adviserend geneesheer slechts mag opgedragen worden aan door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
beëdigde geneesheren;
Dat, overeenkomstig het vierde lid van hetzelfde artikel, de adviserend geneesheren door de verzekeringsinstellingen slechts mogen worden afgezet of
ontslagen als het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
de intrekking van hun erkenning heeft uitgesproken of, in geval van ambtsopheffing, met de instemming van dat Comité en onder de in het statuut van de adviserend geneesheren bepaalde voorwaarden;
Dat de voorwaarden waaronder de adviserend geneesheren kunnen worden
ontslagen in geval van intrekking van hun erkenning of in geval van ambtsopheffing, nader zijn omschreven in de artikelen 30 tot en met 33 van het koninklijk
besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren;
Overwegende dat de bijzondere ontslagbescherming neergelegd in deze wettelijke bepalingen ertoe strekt, in het belang van de organisatie van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de onafhankelijkheid van de adviserend
geneesheren te waarborgen ten opzichte van de verzekerings-instelling die hen in
dienst heeft genomen;
Dat deze wettelijke ontslagbescherming toekomt aan de geneesheren die
erkend en beëdigd zijn als adviserend geneesheer;
Dat noch uit de bewoordingen van de voornoemde wettelijke bepalingen, noch
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uit het doel van de bijzondere ontslagbescherming volgt dat alleen erkende adviserend geneesheren die de taak van adviserend geneesheer op bestendige of
ononderbroken wijze uitoefenen, de wettelijke ontslagbescherming zouden
genieten;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. eiser met verweerder op 15 december 1997 een arbeidsovereenkomst
gesloten heeft voor de functie van geneesheer-directeur;
2. in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk werd verwezen naar het statuut van
adviserend geneesheer en het reglement van erkenning van de adviserend
geneesheer en vermeld werd dat deze integraal deel uitmaakten van de overeenkomst;
3. eiser, na voordracht door verweerder, op 30 januari 1998 door de Dienst
voor geneeskundige controle erkend werd als adviserend geneesheer en beëdigd
werd in die hoedanigheid;
4. eiser administratieve taken uitvoerde, die behoren tot de bevoegdheid van de
adviserend geneesheer, maar niet uitgesloten is dat hij deze taken slechts bijkomstig uitvoerde en eiser deze taak in zijn schrijven aan het RIZIV zelf beperkte tot
de periode van mei 1998 tot september 1999;
Dat de appèlrechters, na aldus te hebben vastgesteld dat eiser als adviserend
geneesheer erkend en beëdigd werd en dat hij taken had uitgeoefend die behoren
tot de functie van adviserend geneesheer, hun beslissing dat eiser bij het ontslag,
op 29 december 2000 als directeur van de medische diensten, wat ook de functie
van adviserend geneesheer inhield, zich niet kan beroepen op de ontslagbeperking van het koninklijk besluit nr. 35, niet naar recht verantwoorden op grond
van de overweging dat hij de functie van adviserend geneesheer niet uitoefende
op bestendige wijze;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 31, 2°, van het koninklijk besluit nr.
35 van 20 juli 1967, de adviserend geneesheer slechts kan worden afgedankt
wanneer, afgezien van elke tuchtvervolging, de verzekerings-instelling in het
belang van haar diensten met voorafgaande instemming van het Comité van de
Dienst voor geneeskundige controle, een ambt van adviserend geneesheer opheft
binnen de perken en de voorwaarden gesteld bij de wetgeving tot reglementering
van het ambt van adviserend geneesheer;
Dat, krachtens artikel 33, vijfde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, de adviserend geneesheer wiens betrekking overeenkomstig de bepalingen van artikel 31,
2°, wordt opgeheven, altijd opnieuw als dusdanig kan worden erkend en zelfs
voorrang heeft voor elke andere betrekking van adviserend geneesheer die
binnen twee jaar nadat hij zijn dienst effectief heeft beëindigd, vacant wordt in
zijn verzekeringsinstelling;
Dat het voorkeurrecht van de adviserend geneesheer krachtens voornoemd
artikel 33 uitdrukkelijk beperkt is tot het ontslag wegens ambtsopheffing en
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derhalve niet geldt in andere gevallen van ontslag;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiser zijn vordering tot het
bekomen van een bijkomende vergoeding wegens het niet sluiten van een nieuwe
arbeidsovereenkomst steunt op artikel 33 van het koninklijk besluit nr. 35 en
oordelen dat er in het voorliggende geval geen sprake is geweest van de opheffing van een ambt van adviserend geneesheer zoals bedoeld in artikel 31, 2°, van
het koninklijk besluit nr. 35;
Dat zij op grond hiervan wettig beslissen dat eisers vordering op dit punt elke
grondslag mist;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met hun oordeel dat er in het voorliggende
geval geen sprake is geweest van de opheffing van een ambt van adviserend
geneesheer zoals bedoeld in artikel 31, 2°, van het koninklijk besluit nr. 35, een
zelfstandige en in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde grond geven van
hun beslissing dat eiser niet gerechtigd is op een bijkomende vergoeding wegens
het niet sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat eiser zich niet kan
beroepen op de ontslagbeperking van het koninklijk besluit nr. 35, uitspraak doet
over de gevorderde verbrekingsvergoeding, over de vordering wegens misbruik
van ontslagrecht en over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
24 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en Kirkpatrick.

Nr. 533
3° KAMER - 24 oktober 2005

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING LOPEND LOON - VOORDEEL - VARIABELE VERGOEDING - WIJZE VAN BEREKENING
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De vaststelling van het lopend loon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding
wordt niet geregeld door één van de artikelen waarnaar artikel 131
Arbeidsovereenkomstenwet verwijst, zodat dit artikel hiervoor niet van toepassing is 1.
(Artt. 39 en 131, Arbeidsovereenkomstenwet)
(AGO-INTERIM b.v.b.a. T. S.)

ARREST

(A.R. S.04.0191.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 39, § 1, en 131, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van verweerder, het hoger beroep van eiseres ontvankelijk en slechts in
bepaalde mate gegrond. Het arbeidshof veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerder
van onder meer 23.151,05 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding. Het arbeidshof
beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven :
"5.2.2. De aanvullende opzeggingsvergoeding
(...)
a. De jaarpremie
(Verweerder) had op datum van het ontslag, namelijk 27 augustus 1997, naast het vaste
maandloon recht op een bijkomend voordeel, jaarpremie genoemd, en dit volgens de
bepalingen van het reglement opgesteld door (eiseres).
Dit voordeel komt dan ook in aanmerking bij de berekening van de opzeggingsvergoeding. (Eiseres) merkt weliswaar op dat (verweerder) geen aanspraak kon maken op een
premie voor 1997, doch dit slaat enkel op de aanvullende premie en belet niet dat
(verweerder) op datum van het ontslag wel degelijk recht had op de maandelijkse voorschotten, toegekend in uitvoering van het premiereglement.
De partijen zijn het oneens over de wijze waarop het voordeel van de premie, waarvan
het bedrag jaarlijks varieerde, moet worden berekend. In dit verband moet worden
verwezen naar de bepaling van artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat voor
de toepassing van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet (en bij analogie voor
artikel 39 van dezelfde wet) bepaalt dat variabele verdiensten berekend worden naar het
loon van de twaalf voorafgaande maanden. Dit laatste houdt in dat loon 'verdiend' in de
twaalf voorafgaande maanden in aanmerking te nemen is, met uitsluiting van het loon dat
1 Cass., 6 april 1967, A.C 1967, p. 944; 13 juni 1983, AR 3880, A.C 1982-83, n° 566; 18 sept. 2000,
AR S.00.0031.N, nr 477.
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in die periode werd betaald doch eerder werd 'verdiend' (...).
Aldus dienen in deze zaak in de eerste plaats de maandelijkse voorschotten op de jaarpremie toegekend voor de maanden januari 1997 tot en met augustus 1997 in rekening te
worden gebracht. Het gaat om de som van 264.423 BEF, welke bij vergissing door de
eerste rechter werd bepaald op 237.013 BEF. Daarentegen kan het argument van (eiseres)
dat dit voorschot dubbel gebruik zou uitmaken met het vast maandloon van 103.429 BEF
niet worden bijgetreden. Zoals reeds hoger uiteengezet, kan dit voorschot immers niet op
het vaste maandloon worden aangerekend.
Daarnaast dient, voor de overige vier maanden van het laatste jaar van tewerkstelling,
namelijk de periode september 1996 tot en met december 1996, rekening te worden
gehouden met het overeenstemmende gedeelte van de jaarpremie betaald voor 1996.
Aangezien de totale jaarpremie gelijk was aan 170.850 BEF, is het in aanmerking te
nemen bedrag te bepalen op 4/12 x 170.850 BEF = 56.950 BEF. (Verweerder) gaat ervan
uit dat de volledige jaarpremie voor 1996 in aanmerking te nemen zou zijn, doch dit stemt
niet overeen met het loon 'verdiend' in de twaalf voorgaande maanden van het ontslag.
Om dezelfde reden kan ook geen rekening worden gehouden met het gemiddelde van de
premies voor de jaren 1995, 1996 en 1997, zoals door (eiseres) werd vooropgesteld.
Het bedrag van de premie en de desbetreffende voorschotten verdiend in de laatste
twaalf maanden van de tewerkstelling is bijgevolg in totaal te bepalen op 264.423 BEF +
56.950 BEF = 321.373 BEF (7.966,63 euro)." (blz. 13-14, van het arrest).
Grieven
1. Krachtens artikel 39, §1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereen-komstenwet, is de partij
die de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming
van de opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de
andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterend gedeelte ervan. De
opzeggingsvergoeding behelst, krachtens §1, tweede lid, van datzelfde artikel, niet alleen
het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.
Artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat voor de toepassing van de
artikelen 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 en 104 de commissielonen en veranderlijke verdiensten
berekend worden naar het loon van de twaalf voorafgaande maanden.
Wanneer de bezoldiging van de werknemer een variabele vergoeding bevat, verplicht
geen enkele bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet de rechter die een vergoeding
toekent wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden of
zonder inachtneming van een voldoende opzeggingstermijn, het veranderlijke deel van de
bezoldiging te bepalen op de basis vermeld in artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
2. Het arbeidshof stelt vast dat verweerder op het ogenblik van zijn ontslag, namelijk op
27 augustus 1997, naast het vaste maandloon recht had op een bijkomend voordeel, jaarpremie genoemd, en dit volgens de bepalingen van het premiereglement. Op datum van
het ontslag had verweerder recht op de maandelijkse voorschotten toegekend in uitvoering
van het premiereglement (blz. 13, onderaan, van het arrest).
Het arbeidshof stelt voorts vast dat de partijen het oneens zijn over de wijze waarop het
voordeel van de premie, waarvan het bedrag jaarlijks varieerde, moet worden berekend.
Het arbeidshof overweegt dat in dit verband moet worden verwezen naar de bepaling van
artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat voor de toepassing van artikel 82 van
de Arbeidsovereenkomstenwet (en bij analogie voor artikel 39 van dezelfde wet) bepaalt
dat variabele verdiensten berekend worden naar het loon van de twaalf voorafgaande
maanden (blz. 13, onderaan, en 14, bovenaan, van het arrest). Vervolgens berekent het
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arbeidshof het voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking te nemen
bedrag aan jaarpremie door na te gaan wat verweerder aan jaarpremie verdiende in de
twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag en brengt het de maandelijkse voorschotten
op de jaarpremie toegekend voor de maanden januari 1997 tot en met augustus 1997 in
rekening, alsook het voor de periode van september 1996 tot en met december 1996 overeenstemmende gedeelte van de jaarpremie betaald voor 1996 (blz. 14, tweede en derde
alinea, van het arrest).
Het arbeidshof berekent het in aanmerking te nemen bedrag aan jaarpremie aldus op de
basis vermeld in artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De berekening van de
opzeggingsvergoeding wordt niet geregeld door de artikelen 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 en
104 van de Arbeidsovereenkomstenwet, noch door één of enkele van die artikelen. De
opzeggingsvergoeding wordt geregeld in artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet.
Artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet houdt geen enkel verband met artikel 39
van diezelfde wet.
Door de bepalingen van artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet toe te passen
voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, breidt het arbeidshof het toepassingsgebied van artikel 131 van de Arbeidsovereen-komstenwet uit en schendt het de artikelen
39 en 131 van de Arbeidsovereen-komstenwet.
Het arbeidshof zegt niet wettig dat voor de wijze van berekening van het voordeel van
de jaarpremie, waarvan het bedrag jaarlijks varieerde, dat in aanmerking moet worden
genomen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, moet verwezen worden naar
de bepaling van artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet en berekent het voordeel
van de jaarpremie niet wettig op grond van de jaarpremie door verweerder verdiend in de
twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag, met het in rekening brengen van de maandelijkse voorschotten op de jaarpremie. Bijgevolg zegt het arbeidshof niet wettig dat om die
reden geen rekening kan worden gehouden met het gemiddelde van de premies voor de
jaren 1995, 1996 en 1997, en veroordeelt het arbeidshof eiseres niet wettig tot betaling
aan verweerder van een opzeggingsvergoeding van 23.151,05 euro (schending van de artikelen 39, §1, en 131, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

IV. Beslissing van het Hof.
Overwegende dat, krachtens artikel 131 van de Arbeidsovereen-komstenwet,
voor de toepassing van de artikelen 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 en 104 van deze
wet de commissielonen en veranderlijke verdiensten berekend worden naar het
loon van de twaalf voorafgaande maanden;
Overwegende dat de opzeggingsvergoeding krachtens artikel 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet bepaald wordt met inachtneming van het lopend
loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst;
Dat hiertoe het lopend loon van het tijdstip van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking dient te worden genomen;
Dat de vaststelling van het lopend loon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding niet geregeld wordt door één van de artikelen waarnaar artikel 131
verwijst, zodat dit artikel hiervoor niet van toepassing is;
Overwegende dat het arrest voor de berekening van de opzeggingsvergoeding
met toepassing van voormeld artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet
4/12 van de premie van 1996 in aanmerking neemt;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor de berekening van de aan
verweerder toekomende opzeggingsvergoeding het bedrag van 7.966,63 euro als
jaarpremie in aanmerking neemt, de verschuldigde opzeggingsvergoeding op
43.419,75 euro bepaalt, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van
23.151,05 euro als saldo-opzeggingsvergoeding, onder aftrek van de wettelijke
inhoudingen en vermeerderd met de interest, en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
24 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. van Eeckhoutte.

Nr. 534
3° KAMER - 24 oktober 2005

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG - ERKENNING VAN ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN ONDERNEMING - SLUITING VAN AFDELING - WERKNEMER WERKZAAM IN DE TE SLUITEN AFDELING BEVOEGD PARITAIR COMITÉ - ONTSTENTENIS VAN BESLISSING - ARBEIDSGERECHTEN - GEEN
VOORAFGAANDELIJKE ERKENNING

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG - ERKENNING VAN ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN ONDERNEMING - SLUITING VAN AFDELING - WERKNEMER NIET WERKZAAM IN DE TE SLUITEN
AFDELING - BEVOEGD PARITAIR COMITÉ - ONTSTENTENIS VAN BESLISSING - ARBEIDSGERECHTEN VOORAFGAANDE ERKENNING
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
1º Uit de ratio legis van artikel 3, § 1, derde en vierde lid van de Wet van 19 maart 1991
volgt dat deze wetsbepaling slechts van toepassing is in zoverre de ontslagen
beschermde werknemer werkzaam was in de afdeling die gesloten werd; in dit geval
staat het causaal verband tussen de economische of technische reden, zijnde de sluiting
van die afdeling, en het ontslag van die werknemer vast, met gevolg dat de
arbeidsrechtbank niet voorafgaandelijk deze economische of technische reden moet
erkennen. (Art. 3, § 1, derde en vierde lid, Wet 19 maart 1991)
2º Artikel 3, § 1, vierde lid, Wet 19 maart 1991, is niet toepasselijk bij het ontslag van een
beschermd werknemer die niet werkzaam was in de afdeling die gesloten werd; in dit
geval staat het causaal verband tussen de ingeroepen economische of technische reden
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en het ontslag niet zodanig vast, wat vereist dat de arbeidsrechtbank voor de
regelmatigheid van het ontslag die aangevoerde reden voorafgaandelijk dient te
onderzoeken en als dusdanig te erkennen. (Art. 3, § 1, vierde lid, Wet 19 maart 1991)
3º Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen, wanneer het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt niet ontvankelijk is doordat
het geen middel aanvoert, noch een wetsbepaling als geschonden aanwijst 1. (Art. 26, §
2, Wet 6 jan. 1989)
(STORA ENSO LANGERBRUGGE n.v. T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0002.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, § 1, eerste lid, en §5, tweede lid, 3 en 16 van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafge-vaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van verweerder, het hoger beroep van eiseres maar gedeeltelijk gegrond en
dus voor het overige ongegrond en bevestigt het (arbeids)hof het vonnis van de arbeidsrechtbank van 28 september 2001 in zoverre dat vonnis eiseres veroordeelt tot de betaling
van de in artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden bedoelde bijzondere ontslagvergoeding die het bepaalt op 3.751.956
BEF (93.008,56 euro), verminderd met de ontvangen opzeggingsvergoeding ten bedrage
van 96.206 BEF (2.384,88 euro), meer de wettelijke en de gerechtelijk interest op het
netto bedrag. Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van de volgende motieven :
"4.2.
(...)
De personeelsafgevaardigden kunnen krachtens artikel 2, §1, eerste lid, van de wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende
reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Overeenkomstig artikel 3, §1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden moet de werkgever, die een personeels-afgevaardigde wil ontslaan om econo1 Zie Cass., 21 maart 2003, AR C.01.0091.N; nr 189.
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mische of technische reden, vooraf de zaak bij een ter post aangetekende brief aanhangig
maken bij het bevoegd paritair comité of, bij ontstentenis van een paritair comité of zo het
paritair comité niet werkt, bij de Nationale Arbeidsraad. Het paritair comité of, in voorkomend geval, de Nationale Arbeidsraad, moet zich uitspreken over het al dan niet bestaan
van economische of technische redenen binnen twee maanden vanaf de datum van de
aanvraag die hiertoe door de werkgever werd gedaan (artikel 3, §1, tweede lid).
Overeenkomstig artikel 3, §1, derde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden mag de werkgever, bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen
de termijn vastgesteld in het vorige lid, de personeelsafgevaardigde enkel ontslaan in
geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in
geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Behalve in het geval van sluiting
van de onderneming of van een afdeling hiervan, mag de werkgever niet tot ontslag overgaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen
erkend hebben (artikel 3, §1, vierde lid, aanhef).
Artikel 2, §5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden bepaalt
dat de overplaatsing van één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere
van dezelfde technische bedrijfseenheid - waarmee niet de overplaatsing van een volledige afdeling wordt bedoeld maar wel de overplaatsing van een personeelsafgevaardigde
of kandidaat-personeelsafgevaardigde van de ene afdeling naar een andere afdeling (Parl.
St. Senaat, 1990-1991, 1105-2,40) - voor de toepassing van deze wet als niet bestaande
wordt beschouwd indien zij gebeurd is binnen de zes maanden die de sluiting van deze
nieuwe afdeling voorafgaan. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling ertoe strekt
te voorkomen dat de werkgever onrechtstreeks afbreuk kan doen aan de bescherming die
door de wet wordt verzekerd door een personeelsafgevaardigde te plaatsen in een afdeling
van de onderneming die hij om economische of technische redenen wil sluiten (Parl. St.
Senaat, 1990-1991, 1105-1,7). De verplaatsing die is gebeurd in een verdachte periode
van zes maanden wordt daarom geacht niet te hebben plaatsgehad.
Uit de samenlezing van de artikelen 2, §5, tweede lid en 3, §1, derde en vierde lid, van
de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden volgt dat de personeelsafgevaardigde op
datum van de sluiting van een afdeling van de onderneming reeds minstens zes maanden
in die afdeling moet tewerkgesteld zijn opdat de werkgever, bij ontstentenis van beslissing
van het paritair orgaan binnen de gestelde termijn, deze personeelsafgevaardigde zou
mogen ontslaan alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen voor het ontslag hebben erkend. Dat de personeelsafgevaardigde moet
tewerkgesteld zijn in de afdeling die gesloten wordt, volgt dus niet enkel uit de logica van
de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, zoals de eerste rechter heeft aangenomen, maar vindt wel degelijk steun in de wettekst zelf. ln haar repliek op het advies van
het openbaar ministerie betwist (eiseres) dit ten onrechte op basis van de bedoeling van
het bepaalde in het eerste lid van artikel 2, §5, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, dat een geheel andere situatie beoogt.
4.3. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat (eiseres) het bevoegde paritair comité bij
aangetekende brief van 12 september 1997 heeft verzocht de economische of technische
redenen voor het ontslag van (sommige van) de personeelsafgevaardigden en kandidaatpersoneelsafgevaardigden te erken-nen. Bij ongedateerd schrijven heeft de voorzitter van
het paritair comité aan (eiseres) meegedeeld dat tijdens de zittingen van 20 en 27 oktober
1997 geen unanimiteit werd bereikt omtrent de erkenning van de economische of technische reden.
(Eiseres) heeft (verweerder) ontslagen op 21 november 1997, zonder voorafgaandelijk
bij de arbeidsrechtbank om de erkenning van het bestaan van de technische of economische redenen voor zijn ontslag te hebben verzocht. Het wordt niet betwist dat
(verweerder) niet was tewerkgesteld in een afdeling van de onderneming die werd
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gesloten.
Het staat dus vast dat (verweerder) werd ontslagen in strijd met de bepalingen van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden.
4.4. De prejudiciële vraag over artikel 3, §1, derde lid, van de wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden die (eiseres) aan het Arbitragehof wil doen voorleggen is niet
terzake dienend. Dat het arbeidshof niet kan onderzoeken of de beslissing om
(verweerder) te ontslaan niet werd beïnvloed door het feit dat hij een personeelsafgevaardigde was volgt in dezen hoe dan ook uit het bepaalde in artikel 3, §1, vierde lid, van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden.
(Eiseres) houdt niet voor en het arbeidshof ziet niet dat het vereiste van een voorafgaandelijke erkenning van de ingeroepen technische of economische redenen door de arbeidsgerechten, wanneer de personeelsafgevaardigde niet is tewerkgesteld in een afdeling die
gesloten wordt, discriminatoir zou zijn".
(blz. 11, tweede alinea t.e.m. blz. 13, derde alinea van het arrest).
Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, hierna aangeduid als de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, bepaalt dat de personeelsafgevaardigden slechts kunnen ontslagen worden
om (onder andere) economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. Artikel 2, §1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden stelt aldus als vereiste dat de economische of technische redenen
waarvan voorafgaandelijke erkenning wordt gevraagd de beweegredenen zijn voor het
ontslag.
Artikel 3 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt de procedure
die in geval van een voorgenomen ontslag om economische of technische reden moet
worden gevolgd. Artikel 3, §1, derde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt dat, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan binnen de
termijn van twee maanden vanaf de datum van de aanvraag, de werkgever de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel kan ontslaan in geval van
sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming of in geval van het
ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Uit artikel 3, §1, vierde lid, vloeit voort dat
in het geval van sluiting van een afdeling van de onderneming de werkgever tot ontslag
van de personeelsafgevaardigde kan overgaan zonder dat vereist is dat de arbeidsgerechten vooraf het bestaan van de economische of technische reden hebben erkend.
Krachtens artikel 3, §3, van de wet ontslagregeling personeelsafge-vaardigden moet de
werkgever het bewijs leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en economische redenen evenals van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in §2,
luidens welk het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsaf-gevaardigde is of dat zijn kandidatuur ingediend is door een welbepaalde
representatieve werknemersorganisatie in geen geval de beslissing van de werkgever om
hem te ontslaan, mag beïnvloeden.
Uit de samenlezing van de voornoemde wettelijke bepalingen blijkt dat wanneer een
werkgever overgaat tot het ontslag van een personeelsaf-gevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde in geval van sluiting van een afdeling van de onderneming zonder
voorafgaande erkenning van het bestaan van die economische of technische reden door de
arbeidsgerechten en de werknemer vervolgens de regelmatigheid of rechtmatigheid van
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zijn ontslag aanvecht, de arbeidsgerechten moeten onderzoeken of :
- er sprake is van een sluiting van een afdeling van een onderneming in de zin van
artikel 3, §1, derde en vierde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden;
- de economische of technische reden bestaande in de sluiting van een afdeling de
beweegreden is voor het ontslag van de personeelsafgevaardigde, zoals vereist door
artikel 2, §1, van de wet ontslagregeling personeelsaf-gevaardigden;
- de werkgever bij het ontslag het discriminatieverbod vermeld in artikel 3, §2, van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden heeft geëerbiedigd en meer bepaald de
ontslagbeslissing niet is beïnvloed door de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafge-vaardigde van de ontslagen werknemer.
2. Het arbeidshof overweegt dat de personeelsafgevaardigde op de datum van de sluiting van een afdeling van de onderneming reeds minstens zes maanden in die afdeling
moet tewerkgesteld zijn opdat de werkgever, bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de gestelde termijn, deze personeelsafgevaardigde zou mogen ontslaan
alvorens de arbeidsge-rechten het bestaan van de economische of technische redenen voor
het ontslag hebben erkend. Dat de personeelsafgevaardigde aldus moet tewerkgesteld zijn
in de afdeling die gesloten wordt, leidt het arbeidshof af uit de samenlezing van de artikelen 2, §5, tweede lid, en 3, §1, derde en vierde lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden.
Artikel 2, §5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeelsafge-vaardigden bepaalt
dat de overplaatsing van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde van één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere van dezelfde
technische bedrijfseenheid als niet bestaande wordt beschouwd, indien zij is gebeurd
binnen de zes maanden die de sluiting van de nieuwe afdeling voorafgaan. Die bepaling
heeft enkel tot gevolg dat, indien een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafge-vaardigde minder dan zes maanden vóór de sluiting van de afdeling is overgeplaatst
naar die afdeling, wordt gehandeld alsof de overplaatsing niet heeft plaatsgevonden. Dat
betekent dat in dat geval de arbeidsgerechten niet zomaar mogen aannemen dat de sluiting
van de afdeling de beweegreden was voor het ontslag van de betrokkene omdat hij van die
afdeling deel uitmaakte op het ogenblik dat zij werd gesloten, maar moeten onderzoeken
of de sluiting van de afdeling, waarvan de betrokkene moet worden geacht geen deel te
hebben uitgemaakt op het ogenblik van zijn ontslag, wel de beweegreden was voor zijn
ontslag. Uit artikel 2, §5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden kan niet worden afgeleid dat de werknemer in ieder geval in de te sluiten of
gesloten afdeling moet tewerkgesteld zijn opdat die sluiting zou kunnen beschouwd
worden als de beweegreden voor zijn ontslag.
Noch artikel 3, noch artikel 2, §5, tweede lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalt dat voor de regelmatigheid van het ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde gegeven zonder voorafgaande erkenning
van de economische of technische redenen door de arbeidsgerechten, in geval van sluiting
van een afdeling van de onderneming vereist is dat de betrokkene op het ogenblik van het
ontslag tewerkgesteld is in de afdeling die wordt gesloten. Artikel 3, §1, vierde lid,
verwijst enkel naar een ontslag in het geval van een sluiting van een afdeling van een
onderneming.
Dat de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde moet tewerkgesteld zijn in de afdeling die wordt gesloten, is ook niet vereist om het door de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden beoogde doel te bereiken. De wet ontslagregeling
personeelsafgevaardigden beoogt personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden te beschermen tegen elke nadelige discriminatie en te voorkomen dat de
hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde of het mandaat van personeelsafge-
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vaardigde een invloed zou uitoefenen op de ontslagbeslissing. Die doelstelling wordt
bereikt door te eisen dat de economische of technische reden de beweegreden is voor het
ontslag van de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde zoals voorgeschreven door artikel 2, §1, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden en dat het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafge-vaardigde is, de beslissing hem te ontslaan niet mag hebben beïnvloed, zoals
voorgeschreven door artikel 3, §2, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de personeelsafgevaardigde moet tewerkgesteld
zijn in de afdeling die gesloten wordt, opdat de werkgever zonder voorafgaande erkenning
door de arbeidsgerechten van de economische of technische reden bestaande in de sluiting
van een afdeling van de onderneming, op regelmatige wijze kan overgaan tot het ontslag
van die personeelsafgevaardigde en dat verweerder, van wie niet wordt betwist dat hij niet
was tewerkgesteld in een afdeling van de onderneming van eiseres die werd gesloten,
werd ontslagen in strijd met de bepalingen van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden en dus recht heeft op de in artikel 16 van dezelfde wet bepaalde bijzondere
beschermingsvergoeding (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).
Tweede onderdeel
Verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
In de mate dat wordt aangenomen dat de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden
vereist dat bij ontstentenis van een beslissing van het paritair comité binnen twee
maanden vanaf de datum van de aanvraag van de werkgever aan het paritair comité zich
uit te spreken over het al dan niet bestaan van economische of technische redenen in het
geval van een sluiting van een afdeling van de onderneming enkel de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die zijn tewerkgesteld in de te sluiten of
gesloten afdeling, zonder voorafgaande erkenning van de economische of technische
reden door de arbeidsgerechten mogen ontslagen worden, leidt zulks tot een ongelijke
behandeling en discriminatie tussen :
- in de eerste plaats, de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die in de te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag in causaal
verband staat met die sluiting, die bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven
termijn genomen beslissing van het paritair comité zonder voorafgaande tussenkomst van
de arbeidsgerechten mogen worden ontslagen en derhalve geen recht hebben op de in de
artikelen 16 en 17 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalde vergoedingen enerzijds en de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden
die niet in de te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag ook in causaal
verband staat met die sluiting, maar die bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven
termijn genomen beslissing van het paritair comité niet zonder voorafgaande tussenkomst
van de arbeidsgerechten mogen worden ontslagen en bij ontslag zonder voorafgaande
tussenkomst van de arbeidsgerechten recht hebben op de in de artikelen 16 en 17 van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalde vergoedin-gen anderzijds;
- in de tweede plaats, de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden die niet in de te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag
evenwel in causaal verband staat met die sluiting, maar die bij ontstentenis van een binnen
de voorgeschreven termijn genomen beslissing van het paritair comité niet mogen worden
ontslagen zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten en bij ontslag zonder
voorafgaande erkenning van het bestaan van de economische of technische reden die het
ontslag rechtvaardigt, derhalve recht hebben op de in de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalde vergoedingen enerzijds, en de werknemers die niet onder het
toepassingsgebied van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden vallen, die niet in
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de te sluiten of gesloten afdeling zijn tewerkgesteld, wier ontslag evenwel in causaal
verband staat met die sluiting en die mogen worden ontslagen zonder voorafgaande
tussenkomst van de arbeidsgerechten en bij ontslag geen recht hebben op een vergoeding
vergelijkbaar met die waarop de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden in dezelfde situatie aanspraak kunnen maken.
In het eerste geval is er sprake van een ongelijke behandeling van twee voldoende
vergelijkbare categorieën werknemers, met name personeelsafge-vaardigden of kandidaatpersoneelsafgevaardigden die in het kader van een sluiting van een afdeling van een
onderneming worden ontslagen en wier ontslag in causaal verband staat met die sluiting.
Enkel en alleen op grond van de plaats van tewerkstelling in de onderneming, namelijk al
dan niet in de afdeling van de onderneming die wordt of werd gesloten, verkrijgt de
tweede categorie van werknemers in geval van een ontslag zonder voorafgaande erkenning van de economische of technische reden door de arbeidsgerechten de bijzondere
beschermingsvergoeding, zelfs indien het ontslag in causaal verband staat met de sluiting
van de afdeling en zelfs indien de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde geen invloed heeft gehad op de ontslagbeslissing van de
werkgever. Dat onderscheid is niet redelijk verantwoord, rekening houdend met de doelstelling van de wettelijke voorschriften, met name elke nadelige discriminatie op grond
van de kandidatuur of de uitoefening van een mandaat als personeelsafgevaardigde voorkomen.
In het tweede geval is er eveneens sprake van een ongelijke behandeling van twee
voldoende vergelijkbare categorieën werknemers, met name, enerzijds, beschermde en,
anderzijds, niet-beschermde werknemers die in het kader van een sluiting van een afdeling van een onderneming worden ontslagen, die niet tewerkgesteld zijn in de afdeling die
wordt gesloten, maar wier ontslag in causaal verband staat met die sluiting. Het onderscheid, namelijk dat de eerste categorie werknemers recht heeft op een bijzondere
beschermingsvergoeding, terwijl de tweede categorie werknemers geen recht heeft op een
vergelijkbare vergoeding, is niet redelijk verantwoord rekening houdend met de doelstelling van de maatregel, met name elke nadelige discriminatie op grond van de kandidatuur
of de uitoefening van een mandaat als personeelsafgevaardigde voorkomen. Niettegenstaande het ontslag in causaal verband staat met de sluiting van een afdeling van de onderneming en de ontslagbeslissing van de werkgever derhalve niet werd beïnvloed door de
hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaar-digde,
verkrijgt de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaar-digde die wordt
ontslagen zonder voorafgaande erkenning van het bestaan van de economische of technische reden die het ontslag rechtvaardigt, de in de wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding, zonder dat de werkgever achteraf kan bewijzen dat de reden voor de toekenning van die vergoeding, met name een voor de betrokken werknemer nadelige discriminatie, niet voorhanden is.
Artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
bepaalt dat voornoemd hof, bij wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen
omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Eiseres vraagt dan ook dat het Hof aan het Arbitragehof de hieronder nader omschreven
vraag stelt en zijn uitspraak aanhoudt tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over die vraag.
"Schenden de artikelen 2, §1, eerste lid, en 3, §1, derde en vierde lid, van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden de artikelen 10 en 11
van de gecoördi-neerde Grondwet, zo geïnterpreteerd dat krachtens die bepalingen de
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personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde die niet is tewerkgesteld
in de te sluiten of gesloten afdeling van de onderneming, maar wiens ontslag in causaal
verband staat met die sluiting, bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn
van twee maanden genomen beslissing van het paritair comité niet mag worden ontslagen
zonder voorafgaande erkenning van de economische en technische reden door de arbeidsgerechten en bij een ontslag gegeven alvorens die erkenning werd verkregen, altijd recht
heeft op de in de artikelen 16 en 17 van de voornoemde wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding, zonder dat moet onderzocht worden of de sluiting van de afdeling van
de onderneming de beweegreden was voor dat ontslag en of de beslissing van de werkgever hem te ontslaan werd beïnvloed door zijn hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeels-afgevaardigde, terwijl :
- de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde die tewerkgesteld
is in de te sluiten of gesloten afdeling, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair
comité mag worden ontslagen zonder dat de arbeidsgerechten vooraf de economische of
technische reden erkend hebben en in dat geval geen recht heeft op de in de artikelen 16
en 17 van de voornoemde wet bepaalde bijzondere beschermingsvergoeding;
- de werknemer zonder de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde die niet tewerkgesteld is in de te sluiten of gesloten afdeling,
mag worden ontslagen zonder voorafgaande tussenkomst van de arbeidsgerechten en op
die grond recht heeft op een vergoeding die gelijkbaar is met die welke aan de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde verschuldigd is".

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1, derde en vierde lid, van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan binnen de vastgestelde termijn over de vraag van de werkgever tot erkenning van economische
of technische redenen tot het ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde, de werkgever in geval van sluiting van een afdeling van de onderneming tot het ontslag van de beschermde werknemer mag
overgaan zonder dat de arbeidsrechtbank tevoren de economische of technische
reden voor dit ontslag moet hebben erkend;
Dat uit de ratio legis van deze wetsbepaling volgt dat deze wetsbepaling
slechts van toepassing is in zoverre de ontslagen beschermde werknemer werkzaam was in de afdeling die gesloten werd; dat in dit geval het causaal verband
tussen de economische of technische reden, zijnde de sluiting van die afdeling,
en het ontslag van die werknemer vaststaat, met gevolg dat de arbeidsrechtbank
niet voorafgaandelijk deze economische of technische reden moet erkennen;
Dat hieruit volgt dat voormeld artikel 3, §1, vierde lid, niet toepasselijk is bij
het ontslag van een beschermd werknemer die niet werkzaam was in de afdeling
die gesloten werd; dat in dit geval het causaal verband tussen de ingeroepen
economische of technische reden en het ontslag niet zodanig vaststaat, wat
vereist dat de arbeidsrechtbank voor de regelmatigheid van het ontslag die
aangevoerde reden voorafgaandelijk dient te onderzoeken en als dusdanig te
erkennen;
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Dat het onderdeel faalt naar recht;
Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geen middel aanvoert, noch een wetsbepaling
als geschonden aanwijst, mitsdien niet ontvankelijk is;
Dat er bijgevolg geen aanleiding bestaat de prejudiciële vraag te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mr. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 535
2° KAMER - 25 oktober 2005

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - UITBETALING
SCHADEVERGOEDING - INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR - VOORWAARDE
De indeplaatsstelling van de verzekeraar die schadevergoeding heeft betaald, tot beloop
van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de
verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden, vindt slechts toepassing
bij verzekeringen tot betaling van schade1. (Art. 41, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(ING INSURANCE n.v. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0127.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 december 2004 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beslissing op grond
dat de appèlrechters op basis van hun vaststellingen met betrekking tot het litigieuze contract niet
konden besluiten dat in casu de prestatie van de verzekeraar een forfaitair karakter had. Voor de
aftoetsing van de criteria werd daarbij verwezen naar Cass., 31 okt. 1966, A.C. 1967, 294 en Cass.,
28 sept. 1983, A.C. 1983-1984, nr 50.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 1.i van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten - verder genoemd: Landverzekeringswet - bepaalt dat
onder de verzekering tot vergoeding van schade wordt verstaan de verzekering
waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om
de schade die de verzekerde geleden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is,
geheel of gedeeltelijk te vergoeden;
Dat artikel 1.j Landsverzekeringswet bepaalt dat onder verzekering tot uitkering van een vast bedrag wordt verstaan de verzekering waarbij de prestatie van
de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade;
Dat artikel 41 Landsverzekeringswet voorziet in de indeplaatsstelling van de
verzekeraar die schadevergoeding heeft betaald, tot beloop van het bedrag van
die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de
begunstigde tegen de aansprakelijke derden; dat de indeplaatsstelling bedoeld in
die bepaling slechts toepassing vindt bij verzekeringen tot vergoeding van
schade;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
- eiseres een vast forfaitair bedrag uitkeert aan P. O. wegens zijn arbeidsongeschiktheid;
- het feit dat dit bedrag berekend wordt op basis van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, meer bepaald op basis van het basisloon en de graad van
arbeidsongeschiktheid, geen afbreuk doet aan het forfaitaire karakter van de
uitkering;
- de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis bepalen dat het in
aanmerking te nemen jaarloon conventioneel wordt bepaald en de maximum
werkelijke jaarlijkse wedde die voor vergoeding in aanmerking komt, per
persoon 1.000.000 frank niet mag overschrijden;
Dat het bestreden vonnis dat op grond hiervan besluit dat de verzekeringspolis
een verzekering tot uitkering van een vast bedrag is, van de verzekeringsovereenkomst een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de aangevoerde schending van artikel 1134 Burgerlijk
Wetboek en van de als geschonden aangewezen artikelen van de Landsverzekeringswet, geen zelfstandige grieven uitmaken maar enkel zijn afgeleid uit de
vergeefs ingeroepen schendingen van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Strijdige conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger, Mahieu, Verbist en J. Vanderhasselt, Brussel.

Nr. 536
2° KAMER - 25 oktober 2005

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - WETENS EN WILLENS
GEPLEEGDE FOUT - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING - VEREISTE
De vaststelling dat een natuurlijk persoon bewust en buiten elke dwang, dit is wetens en
willens, in het belang van de rechtspersoon het hem ten laste gelegde misdrijf heeft
gepleegd, volstaat om hem te veroordelen zonder dat vereist is dat de rechtspersoon
mee zou worden vervolgd1. (Art. 5, Sw.)
(M.)

ARREST

(A.R. P.05.0721.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de appelrechters die oordelen dat de processen-verbaal wel
degelijk ten laste van de eiser zijn opgesteld, van deze akten een uitlegging
geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat eiser niet wordt veroordeeld omdat hij "de zwaarste fout"
zou hebben gepleegd maar omdat hij bewust en buiten elke dwang, dit is wetens
en willens, zij het in het belang van de rechtspersoon, het hem ten laste gelegde
misdrijf heeft gepleegd;
Dat de vaststelling van dit opzet volstaat om de eiser te veroordelen, zonder
1 Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, nr 539.
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dat artikel 5 Strafwetboek vereist dat de rechtspersoon mee zou worden
vervolgd;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Reylandt, Brugge.

Nr. 537
2° KAMER - 25 oktober 2005

VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - LIDMAATSCHAP ZELFSTANDIG MISDRIJF - DOEL - GEVOLG
Artikel 324ter, § 1, Strafwetboek beoogt de bestraffing van een persoon, niet om reden van
zijn persoonlijke deelname aan misdrijven of zijn persoonlijke bedoeling misdrijven te
plegen, maar enkel om reden van zijn lidmaatschap van de in artikel 324bis,
Strafwetboek omschreven criminele organisatie, op voorwaarde dat hij kennis heeft van
de criminele aard van de organisatie waartoe hij behoort maar zonder dat hij wetens en
willens moet deelnemen aan de strafbare feiten die het oogmerk vormen van de
organisatie1 2. (Artt. 324bis en 324ter, § 1, Sw.)
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1034.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
1 Cass., 24 feb. 2004, AR P.04.0251.N, nr 100.
2 Zie Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0117.F, nr 225
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D. Onderzoek van de middelen van J. C.
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 324ter, § 1, Strafwetboek de bestraffing beoogt van
een persoon, niet om reden van zijn persoonlijke deelname aan misdrijven of zijn
persoonlijke bedoeling misdrijven te plegen, maar enkel om reden van zijn
lidmaatschap van de in artikel 324bis Strafwetboek omschreven criminele organisatie, en mits hij kennis heeft van de criminele aard van de organisatie waartoe
hij behoort;
Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat om strafbaar te zijn, de
persoon die deeluitmaakt van de organisatie, wetens en willens moet deelnemen
aan de strafbare feiten die het oogmerk vormen van de organisatie, faalt naar
recht;
Overwegende dat het middel voor het overige, in zoverre het opkomt tegen het
oordeel in feite van de appelrechters dat de eiser "wel op de hoogte (was) van het
bestaan van de activiteiten van de organisatie en (hij) door (zijn) tussenkomst
(...) wel (heeft) bijgedragen tot de onwettige finaliteit ervan", niet ontvankelijk
is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Mallien, Antwerpen en J. Vangenechten, Antwerpen.

Nr. 538
2° KAMER - 25 oktober 2005

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - STRAFVORDERING UITBREIDING - AMBTSHALVE BEVOEGDHEID - VOORWAARDEN
Uit de bepaling van artikel 235 Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, zonder dat de partijen dit vragen, de bevoegdheid heeft de
strafvordering uit te breiden tot feiten waarvoor nog geen onderzoek bestond op
voorwaarde dat die nieuwe feiten blijken uit het voorgelegde dossier en dat de partijen
gelegenheid krijgen om daarover te worden gehoord1. (Artt. 235 en 250, Sv.)
(M. T. R.)

ARREST

1 Zie Cass., 18 dec. 1950, A.C. 1951, 212.
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(A.R. P.05.1063.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
(...)
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 235 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "In alle
zaken kunnen de hoven van beroep, zolang zij niet beslist hebben of de inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesproken, om het even of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, ambtshalve vervolgingen
gelasten, zich de stukken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken, en daarna beschikken zoals het behoort";
Dat uit deze bepaling volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, zonder
dat de partijen dit vragen, de bevoegdheid heeft de strafvordering uit te breiden
tot feiten waarvoor nog geen onderzoek bestond;
Dat het volstaat dat die nieuwe feiten blijken uit het voorgelegde dossier en dat
de partijen gelegenheid krijgen om daarover te worden gehoord;
Dat de onderdelen die aanvoeren dat de appelrechters door de partijen moeten
'gevat' zijn van de uitbreiding van de inverdenkingstelling en dat dit anders het
recht van verdediging miskent, falen naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent de afstand in de mate als hoger bepaald;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Van Battel, Mechelen.
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Nr. 539
2° KAMER - 25 oktober 2005

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING
- CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDE
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING - BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE
1º en 2° Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde
seksuele strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep
kan instellen en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de
geïnterneerde slechts een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover
een advocaat die ondertekent. (Artt. 19ter en 28, Wet Bescherming Maatschappij)
(J.)

ARREST

(A.R. P.05.1234.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, op 28 juli 2005 gewezen
door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie grieven voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en
plegers van seksuele strafbare feiten, volgt dat de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep kan instellen en dat hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat;
Dat hieruit volgt dat de geïnterneerde zelf slechts een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover een advocaat die ondertekent;
Dat eisers memorie die niet ondertekend is door een advocaat, niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
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gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 540
2° KAMER - 25 oktober 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEPALING VAN DE RECHTSDAG - VERWITTIGING PARTIJEN - TERMIJN AARD
2º UITLEVERING - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET DOSSIER - DOEL
1º De termijn van tenminste 10 dagen tussen de datum waarop de verdachte, de
burgerlijke partij en hun raadslieden op de hoogte zijn gebracht van de bepaling van de
rechtsdag van de zaak en de datum waarop zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling
verschijnen, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven1. (Artt. 217 en 223, Sv.)
2º Het ter beschikking stellen van het dossier aan de vreemdeling en aan zijn raadsman op
de griffie van het hof van beroep is een vormvereiste die ertoe strekt de eerbiediging van
het recht van verdediging te waarborgen2. (Artt. 217 en 223, Sv.)
(R.)

ARREST

(A.R. P.05.1310.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
1 Cass., 18 april 2001, AR P.01.0381.F, nr 214; R. DECLERCQ., “Onderzoeksgerechten”, A.P.R., 1993,
p. 405, nr 1035; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2003, p. 1392, nr 3214; G.
DEMANET, “Du rôle de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la
Belgique”, openingsrede hof van beroep te Mons, 3 sept. 1987, in Rev. dr. Pén., 1988, 239-288.
2 Ibid.

2044

HOF VAN CASSATIE

25.10.05 - Nr. 540

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat eiser betoogt dat "artikel 217 e.v. Sv." (lees: 223, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering) is geschonden, aangezien minder dan tien dagen
verstreken zijn tussen de datum waarop hij en/of zijn raadsman op de hoogte zijn
gebracht van de bepaling van de rechtsdag van de zaak en de datum waarop zij
voor de kamer inbeschuldigingstelling zijn verschenen;
Overwegende dat de termijn van tien dagen niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven;
Dat het ter beschikking stellen van het dossier aan de vreemdeling en aan zijn
raadsman op de griffie van het hof van beroep een vormvereiste is die ertoe
strekt de eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen;
Overwegende dat eiser geen enkele miskenning van dit recht aanvoert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser tot de kosten.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Vandermeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 541
2° KAMER - 25 oktober 2005

VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - BIJSTAND VAN EEN TOLK - VERZOEK TOT BIJSTAND VAN EEN
ANDERE TOLK - BEOORDELING - GEVOLG
Het laattijdig verzoek van een inverdenkinggestelde om bij de in artikel 16, § 2, eerste lid,
Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde ondervraging door de onderzoeksrechter, bijstand te
krijgen van een andere tolk dan die hem heeft bijgestaan bij de aanvang van die
ondervraging, kan naar gelang van de omstandigheden van de zaak, die de rechter
onaantastbaar in feite beoordeelt, gelijkgesteld worden met een weigering om verhoord
te worden1. (Art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(M.)

1 Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.1086.N, nr 397.
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ARREST

(A.R. P.05.1332.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het laattijdige verzoek van een inverdenkinggestelde om bij
de in artikel 16, § 2, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde ondervraging
door de onderzoeksrechter, bijstand te krijgen van een andere tolk dan die hem
heeft bijgestaan bij de aanvang van die ondervraging, naar gelang van de
omstandigheden van de zaak die de rechter onaantastbaar in feite beoordeelt,
gelijkgesteld kan worden met een weigering om verhoord te worden;
(...)
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Van Maldergem, Gent.

Nr. 542
2° KAMER - 26 oktober 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OMVANG - COMPENSATOIRE
INTEREST - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER
2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - FEITELIJKE BEOORDELING
DOOR DE BODEMRECHTER
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3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - BEGRIP - RECHTSBEGRIP - GEVOLG - TOEZICHT VAN HET HOF VAN CASSATIE
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST - BEGRIP
5º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP
6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - PEILDATUM - TIJDSTIP
VAN HET VONNIS - VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN VROEGERE DATUM KAN
WORDEN GERAAMD - FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING - HOOFDBEDRAG - UITGESTELDE BETALING
- BIJKOMENDE SCHADE - COMPENSATOIRE INTEREST
7º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - TIJDSTIP VAN HET VONNIS VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN VROEGERE DATUM KAN WORDEN GERAAMD FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING - HOOFDBEDRAG - UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE
SCHADE - GEVOLG
1º en 2° De rechter beoordeelt in feite het bestaan en de omvang van de schade die door
een onrechtmatige daad is veroorzaakt, alsook het bedrag van de integrale
schadeloosstelling; hij moet met name beoordelen of er compensatoire interest moet
worden toegekend en hij moet de aanvangsdatum voor de berekening ervan vastleggen1.
3º Schade is een rechtsbegrip waarvan de interpretatie die de bodemrechter eraan geeft
aan het toezicht van het Hof van cassatie is onderworpen, dat moet nagaan of de feiten
die hij heeft vastgesteld de gevolgtrekkingen verantwoorden die hij in rechte eruit afleidt2.
4º en 5° De compensatoire interest maakt een integrerend deel uit van de vergoeding die
voor het herstel van de door een fout veroorzaakte schade wordt toegekend; hij vormt
een aanvullende vergoeding ter compensatie van de schade die voortvloeit uit de
vertraging die bij de schadeloosstelling is opgelopen3.
6° en 7º De regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip van de uitspraak,
verbiedt hem niet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op een vroeger
tijdstip, zo hij van mening is dat de volledige schade op dat ogenblik al vaststond en voor
begroting vatbaar was en bijgevolg tot herstel aanleiding kon geven, noch om in dat
geval op dat bedrag compensatoire interest toe te kennen om de bijkomende schade
wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag te vergoeden 4. (Artt. 1382 en 1383,
B.W.)
(S. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1258.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 17 juni 2004 door de
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
1 Zie Cass., 6 okt. 1999, AR P.98.1540.F, nr 515.
2 “Over de Rechtsstaat", rede uitgesproken door procureur-generaal F. DUMON op de plechtige
openingszitting van het Hof van cassatie op 3 sept. 1979, nr 19, c, en noot 121, d).
3 Zie Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0131.F, nr.21.
4 Zie Cass., 13 sept. 2000, AR P.99.1485.F, nr 464; met concl. adv.-gen. S PREUTELS; 21 dec. 2001, AR
C.99.0439.N, nr 721; 13 jan 2005, AR C.04.0131.F, nr.21; 26 jan. 2005 , AR P.04.222.F, nr.53; 7
sept. 2005, AR P.05.0500.F, nr.415.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
(...)
Derde onderdeel :
Overwegende dat de schadelijder, in de regel, recht heeft op integrale schadeloosstelling;
Dat de rechter in feite het bestaan en de omvang van de schade beoordeelt die
door een onrechtmatige daad is veroorzaakt, alsook het bedrag van de integrale
schadeloosstelling; dat hij met name moet beoordelen of er compensatoire interest moet worden toegekend en de aanvangsdatum voor de berekening ervan
moet vastleggen;
Dat schade een rechtsbegrip is waarvan de interpretatie die de bodemrechter
eraan geeft is onderworpen aan het toezicht van het Hof van Cassatie, dat moet
nagaan of de feiten die hij heeft vastgesteld de gevolgtrekkingen verantwoorden
die hij in rechte eruit afleidt;
Overwegende dat de compensatoire interest een integrerend deel uitmaakt van
de vergoeding die voor het herstel van de door een fout veroorzaakte schade
wordt toegekend; dat hij een aanvullende vergoeding vormt ter compensatie van
de schade die voortvloeit uit de vertraging die bij de schadeloosstelling is opgelopen;
Overwegende dat het onderdeel, enerzijds, het bestreden vonnis verwijt dat het
eiseres alleen compensatoire interest toekent op een gedeelte van de forfaitaire
vergoeding voor de wegens blijvende arbeidsongeschiktheid geleden materiële
schade, d.i. het gedeelte van die vergoeding voor de schade vanaf de consolidatiedatum tot op de dag van de uitspraak van het vonnis, gerekend vanaf een
gemiddelde datum tussen beide data;
Dat het middel aanvoert dat het vonnis aldus een vergoeding toekent die de
voormelde schade niet integraal vergoedt;
Overwegende weliswaar dat de regel dat de rechter de schade moet ramen op
het tijdstip van de uitspraak, hem niet verbiedt het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op een vroeger tijdstip zo hij van mening is dat de schade op
dat ogenblik al vaststond en voor begroting vatbaar was en bijgevolg tot herstel
aanleiding kon geven, noch om in dat geval op dat bedrag compensatoire interest
toe te kennen om de bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het
hoofdbedrag te vergoeden;
Dat het vonnis echter niet vaststelt dat de voormelde schade al volledig vaststond en in haar geheel voor begroting vatbaar was en bijgevolg reeds vanaf de
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consolidatiedatum kon worden vergoed;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel, anderzijds, kritiek oefent op het bedrag van
het gedeelte van de vergoeding dat voor het herstel van de bovenvermelde materiële schade is bestemd, waarop het bestreden vonnis compensatoire interest aan
eiseres toekent;
Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat "de eerste
rechter de interest vanaf een gemiddelde datum heeft toegekend", vermeldt dat
"diens beslissing moet worden bevestigd behoudens de door die rechtbank geactualiseerde bedragen";
Overwegende dat het beroepen vonnis het gedeelte van de vergoeding heeft
vastgesteld voor de wegens blijvende arbeidsongeschiktheid door eiseres geleden
materiële schade en waarop haar compensatoire interest diende toegekend te
worden, d.w.z. het gedeelte ter vergoeding van de op de dag van de uitspraak van
het vonnis geleden schade, door de globale vergoeding te vermenigvuldigen met
de breuk 4,75/53; dat de noemer van die breuk het aantal jaren voorstelt tijdens
welke eiseres de voormelde schade had ondergaan en nog zal ondergaan, en de
teller, het aantal jaren dat sinds 5 december 1995, de consolidatiedatum, tot 6
september 2000, datum van de uitspraak van het beroepen vonnis, zijn
verstreken;
Overwegende dat er tussen de consolidatiedatum en 17 juni 2004, de dag
waarop het bestreden vonnis werd uitgesproken, ongeveer acht en een half jaar
zijn verstreken;
Dat de appelrechters, door 4,75 als teller te nemen, eiseres geen integrale schadeloosstelling voor de wegens blijvende arbeidsongeschiktheid geleden materiële
schade toekennen;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om de andere grieven van eiseres te
onderzoeken die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de compensatoire interest die verschuldigd is op de aan eiseres toegekende vergoedingen voor
de morele schade wegens de blijvende arbeids-ongeschiktheid en voor de esthetische schade, en in zoverre dit het bedrag vaststelt van het gedeelte van de
vergoeding voor de wegens blijvende arbeidsongeschiktheid geleden materiële
schade waarop de compensatoire interest is berekend;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en ieder
van de verweerders in een vierde daarvan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
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zitting houdend in hoger beroep.
26 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 543
2° KAMER - 26 oktober 2005

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEKLAAGDE DIE IN ZIJN
CONCLUSIE DE FEITEN VAN EEN TELASTLEGGING TOEGEEFT - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - GEVOLG
De omstandigheid dat een beklaagde in zijn conclusie de hem ten laste gelegde feiten
toegeeft, ontneemt de strafrechter niet de bevoegdheid om deze feiten niet bewezen te
verklaren.
(G. e.a. T. S. e.a.)

(A.R. P.05.0783.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest
26 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, Advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P.-E. Ghislain, Neufchâteau en Geinger.

Nr. 544
2° KAMER - 26 oktober 2005

ONTVOERING VAN EEN KIND - ONTVOERING EN VERBERGING VAN MINDERJARIGEN ARTIKEL 428, SW. - TOEPASSING - VADER EN MOEDER VAN DE ONTVOERDE MINDERJARIGE
Art 428, Sw. is niet van toepassing op de vader en moeder van de ontvoerde minderjarige1.
(G. T. Y.)

(A.R. P.05.0966.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest
26 oktober 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag1 A. DE NAUW, Droit pénal spécial, Brussel, 1987, p. 168; J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal
belge, t. II, Brussel, 1948, p. 43, nr 2.100; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, Brussel,
1901, p. 449, nr 2; Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen,
Memorie van toelichting, Gedr.st., Kamer, gew.z. 1998-1999, nr 1907/1, p. 35.
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gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, Advocaat-generaal.

Nr. 545
1° KAMER - 27 oktober 2005

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING VAN DE ZETEL - HERNEMING VAN HET DEBAT - BEWIJS
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING VAN DE ZETEL - HERNEMING VAN HET
DEBAT - BEWIJS
1º en 2° Aangaande het vereiste dat het vonnis enkel kan worden gewezen door rechters
die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, volstaat het dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat na de wijziging van de samenstelling van het rechtscollege het
debat volledig werd hernomen zonder dat vereist is dat zulks zou worden vastgesteld in
een proces-verbaal van de terechtzittingen of in een vonnis. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(F. T. T.)

ARREST

(A.R. C.02.0415.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het vonnis, krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid enkel kan worden gewezen door rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
Dat geen wetsbepaling vereist dat na de wijziging van de samenstelling van
het rechtscollege in een proces-verbaal van de terechtzittingen of in een vonnis
zou worden vastgesteld dat het debat volledig werd hernomen; dat dit mag
blijken uit de stukken van de rechtspleging;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
:
1. op de zitting van 10 oktober 2000 de voorzitter verslag heeft uitgebracht, het
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hof van beroep de vraag heeft gesteld of het Nederlands recht of het Belgisch
recht van toepassing is en vervolgens met het akkoord van de partijen, bij toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, conclusietermijnen heeft
bepaald en de zaak heeft vastgesteld op de zitting van 13 november 2001 om
gepleit te worden;
2. na deze zitting, beide partijen synthesebesluiten hebben opgesteld waarin zij
het geheel van hun middelen uiteenzetten;
3. op de zitting van 13 november 2001, waar het hof van beroep in een nieuwe
samenstelling zetelde, de voorzitter verslag heeft uitgebracht en de partijen voor
het eerst de zaak hebben gepleit;
Dat hieruit volgt dat op de zitting van 13 november 2001 het debat volledig
werd hernomen;
Dat het middel dat steunt op de onjuiste bewering dat de zaak op deze laatste
zitting "in voortzetting" werd behandeld, niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van vijfhonderd en elf euro eenenzestig cent
jegens de eisende partij en op de som van honderd tweeëntwintig euro negenenvijftig cent jegens de verwerende partij in debet.
27 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en Lefèbvre.

Nr. 546
1° KAMER - 27 oktober 2005

PACHT - VOORKOOPRECHT - OVERDRACHT - VERBOD TOT OVERDRACHT VAN DE EXPLOITATIE VAN
HET GOED - DRAAGWIJDTE
Het in artikel 48bis, vijfde lid, van de Pachtwet neergelegde verbod voor de pachter die zijn
recht van voorkoop heeft overgedragen, om gedurende een periode van negen jaar
vanaf de nieuwe pachtperiode de exploitatie van het goed over te dragen aan derden, en
de op overtreding ervan bepaalde sanctie, zijn ook toepasselijk in het geval dat de
pachter die nieuwe pacht beëindigt binnen die termijn van negen jaar. (Art. 48bis,
Pachtwet)
(T.en B. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0438.N)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 januari 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 48bis, inzonderheid vijfde lid, van de Pachtwet (afdeling III van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 1 van de wet
van 4 november 1969) ingevoegd bij artikel 1, wet 12 juni 1975 en vervangen bij artikel
31 van de wet 7 november 1988.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis beslist als volgt :
"Overeenkomstig artikel 48bis, vierde lid, Landpachtwet ontstaat er, in geval van uitoefening of van overdracht van het recht van voorkoop door de pachter, van rechtswege een
nieuwe pacht op de verjaardag van de ingenotstreding van het landbouwgoed, die volgt op
de datum van de aankoop.
Ter zake hebben (de eisers) met de kopers NV Immobland en BVBA Fredimmo een
nieuwe pachtovereenkomst ondertekend ingaande op 1 oktober 1990, lopende tot 30
september 1999.
Overeenkomstig artikel 48bis, vijfde lid, Landpachtwet mag de pachter lopende deze
nieuwe pachtovereenkomst gedurende negen jaren de exploitatie van het goed niet overdragen aan derden behoudens de bij wet vermelde afstammelingen of aanverwanten.
(De eisers) houden voor dat uit deze laatste bepaling enkel volgt dat zij de exploitatie
van het landbouwgoed niet mochten overdragen aan derden, hetgeen niet gelijk te stellen
zou zijn met de eenvoudige stopzetting van hun landbouwactiviteiten en de minnelijke
ontbinding der pachtovereenkomst zoals door hen uitgevoerd, zodat de sanctie van artikel
48bis, laatste lid, Landpachtwet hierop niet toepasselijk zou zijn.
Dit standpunt kan niet worden gevolgd.
Het oordeel van de eerste rechter nopens de toepasselijkheid van artikel 48bis, Landpachtwet dient derhalve te worden bijgetreden, zodat het hoger beroep van (de eisers) wat
dit betreft ongegrond voorkomt" (p. 3-4 van het vonnis).
De eerste rechter, wiens motieven de rechtbank van eerste aanleg als herhaald
beschouwt in het geding in hoger beroep (aangevochten vonnis, p. 2, II, 1) overweegt
bovendien (3de bladzijde, vierde laatste alinea) dat een letterlijke lezing van de wettekst
trouwens ook wordt gerespecteerd, wanneer men vaststelt dat de gronden nu niet meer
door de pachters geëxploiteerd worden, maar door de promotoren die er woningen op
bouwen en aan wie de exploitatie alzo overgedragen werd.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 48bis, vijfde lid, van de Pachtwet, mag de pachter - in deze zaak de
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eisers - die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen onder de in dit artikel gestelde
voorwaarden, gedurende een periode van negen jaren, te rekenen vanaf het begin van de
nieuwe pachtperiode, bedoeld in het derde (lees : vierde lid) de exploitatie van het goed
niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van voornoemde
afstammelingen of aangenomen kinderen.
Bij overtreding van dit verbod om de exploitatie van het geachte goed aan anderen dan
zo-even opgesomde verwanten over te dragen, is de pachter verplicht aan de verkoper - in
deze zaak : de vier eerste verweerders - een schadevergoeding te betalen van vijftig pct.
van de verkoopprijs van de betrokken percelen.
Gelet op de bewoordingen van het vijfde lid van artikel 48bis van de Pachtwet wordt
enkel een exploitatie-overdracht bedoeld. De pachter die zijn voorkooprecht heeft overgedragen aan derden, mag de exploitatie van de gepachte percelen niet overdragen aan
derden, anderen dan zijn voornoemde verwanten.
Het verbod van exploitatie-overdracht mag evenwel niet worden gelijkgesteld met een
exploitatieplicht. Het verbod creëert immers een verbintenis om iets niet te doen, namelijk
de exploitatie van de gepachte percelen aan derde, niet bevoorrechte familieleden overdragen, maar verhindert geenszins dat de pachter de pachtovereenkomst zou beëindigen.
De verplichting om de gepachte percelen zelf te blijven exploiteren creëert daarentegen
een voortdurende verbintenis om iets te doen.
Het aangevochten vonnis geeft dus een te ruime interpretatie aan het vijfde lid van
artikel 48bis van de Pachtwet (waardoor het bedoelde wetsbepaling schendt), en verwart
bovendien een verbintenis om iets niet te doen met een verbintenis om iets te doen,
hetgeen een schending inhoudt van artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 48bis, eerste lid, van de Pachtwet, de
pachter zijn recht van voorkoop voor het gehele goed, of voor een deel ervan
indien hij het voor het overige deel zelf uitoefent, aan één of meer derden kan
overdragen tegen de in die wet bepaalde voorwaarden;
Dat, krachtens het vierde lid van dit artikel, er alsdan van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de pachter ontstaat, ingaande op de verjaardag van de
ingenottreding van de pachter die volgt op de datum van aankoop door de derde;
Dat, krachtens het vijfde lid van dit artikel, de pachter die zijn recht van voorkoop aldus heeft overgedragen, gedurende een periode van negen jaar te rekenen
vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, bedoeld in het derde lid, de exploitatie van het goed niet mag overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot,
zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan
de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;
Dat, krachtens het laatste lid van dit artikel, bij overtreding van dit verbod, de
pachter aan de verkoper een schadevergoeding, gelijk aan 50 pct. van de
verkoopprijs van de betrokken percelen, verschuldigd is, tenzij hij vooraf op
grond van ernstige redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen;
Dat dit verbod en de op de overtreding ervan bepaalde sanctie ook toepasselijk
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zijn in het geval dat de pachter die nieuwe pacht beëindigt binnen die bepaalde
termijn van negen jaar;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat dit niet het geval is, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten begroot op de som van duizend tweehonderd negenennegentig euro
negenenzestig cent jegens de eisende partijen en op de som van honderd
negentig euro negenennegentig cent jegens de verwerende partijen sub 1 tot en
met 4.
27 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 547
1° KAMER - 27 oktober 2005

ADVOCAAT - ONVERENIGBAARHEDEN - DRIJVEN VAN HANDEL OF NIJVERHEID - BEGRIP
Het stellen van een eenmalige daad van koophandel kan niet bestempeld worden als het
drijven van handel of nijverheid dat krachtens artikel 437, eerste lid, 3°, Ger. W. met het
beroep van advocaat onverenigbaar is1. (Art. 437, eerste lid, 3°, Ger.W.)
(D. T. D. en D..)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. In een pachtgeschil fungeerde eiser als advocaat van de rechtsvoorganger van de
verweerders. In de marge van dit geschil trad eiser ook op als bemiddelaar en
volmachthouder voor de verkoop van de pachtgronden. De nog voorliggende discussie
betreft de ‘ereloonstaat’ die eiser naar aanleiding van die laatste opdracht opstelde.
2. Waar de eerste rechter de vordering tot betaling van het bedoelde ereloon inwilligt,
verklaren de appèlrechters bedoelde vordering ontoelaatbaar. Hierbij stellen de
appèlrechters vast (1) dat eiser volmacht kreeg voor het bemiddelen voor de verkoop van
onroerende goederen, weliswaar op de achtergrond van een procedure maar zonder er
inherent of ondergeschikt aan te zijn, (2) dat de volmacht ongewoon zo niet strijdig is met
de relatie raadsman-opdrachtgever, (3) dat de volmacht een aantal vrij specifieke
kenmerken vertoont die gebruikelijk zijn in een commerciële overeenkomst, aldus de
exclusiviteit, de onherroepelijkheid, de duurtijd met stilzwijgende verlenging, het
commissieloon dat verdubbelt vanaf een bepaalde verkoopprijs en een ‘strafbeding’ en (4)
dat een en ander uitsluitend in een winstoogmerk kadert.
Op grond van deze vaststellingen oordelen de appèlrechters dat de kennelijk eenmalige
1 Zie de conclusie van het O.M.
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commerciële makelaarsverrichting in strijd is met artikel 437 van het Gerechtelijk
Wetboek en met de commerciële ingesteldheid die aldaar wordt geviseerd. Vervolgens
beslissen zij dat de hierop gesteunde vordering “als ongeoorloofd en/of strijdig met de
goede orde dient beschouwd en als gesteund op een onrechtmatig belang als niettoelaatbaar dient afgewezen”.
3. In het eerste onderdeel van zijn middel tot cassatie komt eiser op tegen de
beoordeling van de appèlrechters dat de kennelijk eenmalige commerciële
makelaarsverrichting in strijd is met artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek en met de
commerciële ingesteldheid die aldaar wordt geviseerd. Volgens eiser doelt de in die
wetsbepaling gegeven opsomming van onverenigbaarheden geenszins op een eenmalige
handeling, zoals in dezen, maar integendeel op een beroepsactiviteit als handelaar.
4. Luidens art. 437, eerste lid, 3° van het Gerechtelijk Wetboek is het beroep van
advocaat onverenigbaar met het drijven van handel of nijverheid.
Deze onverenigbaarheid heeft niet alleen betrekking op de handel in de enge zin, maar
ook op alle soortgelijke werkzaamheden die, gelet op hun repetitief karakter, uitlopen op
een geestesgesteldheid die niet strookt met de geestesgesteldheid die de beroepsethiek van
de advocaat moet beheersen (Cass. 14 januari 1993, Arr. Cass. 1993, nr. 25; zie ook: R.M.
DE PUYDT, De deontologie van de advocaat, 2002, p. 21; Pand. B., v° Usages
corporatifs des advocats, 1939, kol. 394, nr. 220; R.P.D.B., compl. VI, v° Avocat, 1983, p.
175, nr. 81; P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d'avocat, 1994, p. 57-58; J.
STEVENS, “Art. 437 Ger.W.”, Comm. Ger. 1999, p. 3-4 ; vgl.: Pand. B., v° Avocat près
les cours d’appel, 1884, kol. 938-939, nr. 384).
Uit de tekst van die wetsbepaling blijkt evenwel dat de onverenigbaarheid geenszins
doelt op een eenmalige handeling, doch integendeel verwijst naar een beroepsactiviteit,
met name deze van handelaar.
Een door artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek geviseerde onverenigbaarheid zal
dan ook slechts voorhanden zijn wanneer blijkt dat de betrokkene van het stellen van
daden van koophandel een beroepsbezigheid maakt, hetzij in hoofdzaak, hetzij
aanvullend, zoals bedoeld in artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.
Het eenmalig stellen van een handeling, door artikel 2 van het Wetboek van
Koophandel als een daad van koophandel omschreven, volstaat zodoende niet om van een
met het beroep van advocaat onverenigbare activiteit in de zin van artikel 437, eerste lid,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek te kunnen spreken.
Het hof van beroep, dat zelf vaststelt dat de litigieuze handeling een éénmalige daad
betrof, kon dan ook niet wettig besluiten dat de geviseerde ‘makelaarsverrichting’ strijdig
was met deze wetsbepaling.
5. Ter zake kan tevens verwezen worden naar de wetsgeschiedenis van bedoeld artikel.
De onverenigbaarheid, waarvan sprake in artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek,
vindt haar oorsprong in het Keizerlijk decreet van 14 december 181O tot regeling van de
uitoefening van het beroep van advocaat en de tucht door de orde (Pasin. 1 januari
1810-28 augustus 1811, p. 236) (P. LAMBERT, Règles et usages de la profession
d’avocat du barreau de Bruxelles, Jeune Barreau, Brussel, 1980, 53).
Aan de onverenigbaarheid lag de idee ten gronde dat een onverenigbaarheid moet
worden aanvaard telkens wanneer een persoon optreedt in het kader van een functie die
hem de waardigheid en de eerbaarheid, noodzakelijk opdat het aanzien van de Orde
waartoe hij behoort niet in opspraak zou komen, zou ontnemen. Bovendien moest iedere
situatie die een vermindering van de beroepswaardering tot gevolg zou kunnen hebben
vermeden worden, zelfs zo de toestand zelf niet onwaardig is op zichzelf. Het volstond dat
zij aan de basis van dergelijke gevolgen zou kunnen liggen (Pand. B., v° Avocat près les
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cours d’appel, nrs. 355 en 356).
Voornoemd decreet verbood meer bepaald in zijn artikel 18 iedere vorm van handel of
nijverheid, op twee gronden, met name enerzijds het feit dat het beroep van advocaat ieder
winstbejag uitsluit en anderzijds het feit dat de handel, onder al zijn vormen, voor
advocaten verboden is omwille van de aansprakelijkheden die hieruit kunnen
voortvloeien. De waardigheid van de Orde zou immers worden aangetast indien haar
leden in staat van faillissement zouden kunnen verklaard worden of zouden kunnen
vervolgd worden wegens bankbreuk (Pand. B., v° Usages corporatifs des avocats, nr. 218;
Pand. B., v° Avocat près les cours d’appel, nrs. 361 en 382; H. SOLUS et R. PERROT,
Droit judiciaire privé, I, Sirey, Parijs, 1961, 782, nr. 938; J. STEVENS, Regels en
gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België,
Antwerpen, 1997, 219, nr. 261).
Er werd evenwel aanvaard dat één enkele daad van koophandel de advocaat niet
verboden was. Hij moest er zich enkel van onthouden om er zoveel te stellen dat hij als
handelaar zou kunnen worden aangezien (Pand. B., v° Usages corporatifs des avocats, nr.
221; Pand. B., v° Avocat près les cours d’appel, nr. 384).
6. Bedoelde onverenigbaarheid werd vervolgens overgenomen in artikel 437 van het
Gerechtelijk Wetboek (Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag van de gerechtelijke
hervorming, Pasin. 1967, 383). In dat verslag werd verwezen naar de onafhankelijkheid
van de advocaat en de waardigheid van de balie (Ch. VAN REEPINGHEN, o.c., 384; J.
STEVENS, o.c., 213, nr. 251).
Artikel 437 strekt er toe alle activiteiten te verbieden die de onafhankelijkheid van de
advocaat zouden kunnen verminderen of conflicten tussen de beroepsplichten van de
advocaat en andere verbintenissen zouden kunnen creëren (G. DE LEVAL, Institutions
judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé. Ed. Collection Scientifique de la Faculté
de Droit de Liège, 1992, 427, nr. 339).
Het verbod om handel te drijven wordt aldus ingegeven door het gevaar dat de
waardigheid loopt ingevolge de risico’s verbonden aan dergelijk ondernemen (G. DE
LEVAL, o.c., 428, nr. 340).
De Franse uitdrukking “négoce”, gebezigd in artikel 437, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, verwijst overigens duidelijk naar een commerciële activiteit (Petit Robert), als
een geheel van verrichtingen (cfr. Nouveau Larousse classique, éd. 1958: “ensemble des
opérations d’un commerçant”), en is zodoende ruimer dan één enkele handeling. Volgens
Van Dale (Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 1969) is “handel drijven”
synoniem van “handelaar zijn, handel uitoefenen”.
Overeenkomstig artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, is handelaar hij die daden
uitoefent, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of
aanvullend zijn gewoon beroep maakt.
Het eenmalig stellen van een daad van koophandel maakt van de betrokkene echter nog
geen handelaar (P. VANLERSBERGHE, “Kooplieden en daden van koophandel,
Overzicht van rechtspraak (1988-1999)”, T.B.H., 2001, 361, nr. 12, en de aldaar
geciteerde rechtspraak).
Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest overigens expliciet vast dat het in
hoofde van eiser een eenmalige verrichting betrof.
7. Dat de occasionele tussenkomst van de advocaat bij onroerend goed- of
makelaarsverrichtingen niet verboden is, kan tevens worden afgeleid uit de recente
regelgeving inzake het bestrijden van witwaspraktijken.
Bij de Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december
2001 tot wijziging van de Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het
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gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld werd deze regelgeving
immers toepasselijk verklaard op notarissen en andere onafhankelijke beoefenaars van
juridische beroepen wanneer zij deelnemen, hetzij door het bijstaan bij het voorbereiden
of uitvoeren van transacties door hun cliënt in verband met de aan- en verkoop van
onroerend goed of bedrijven, hetzij door op te treden in naam en voor rekening van hun
cliënt in enigerlei financiële of onroerendgoedtransactie (P.B.L. 344/76, 28 december
2001).
Deze regeling werd op de advocaten toepasselijk verklaard bij de wet van 23 januari
2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Aldus blijkt dat de tussenkomst van de advocaat bij ‘onroerendgoedtransacties’ niet
absoluut verboden is.
8. Tenslotte weze opgemerkt dat wetsbepalingen, die de vrijheid van nijverheid en
arbeid beperken, in de regel op beperkende wijze moeten worden uitgelegd (Cass., 18
december 1967, A.C., 1968, 553). De onverenigbaarheid waarin artikel 437, eerste lid, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek voorziet, moet dan ook strikt te worden geïnterpreteerd.
Het hof van beroep oordeelt ten deze dan ook verkeerdelijk dat er sprake is van een
dergelijke onverenigbaarheid zodra de advocaat een daad zou stellen die door artikel 2
van het Wetboek van Koophandel omschreven wordt als een daad van koophandel.
Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING

ARREST

(A.R. C.04.0129.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 17, 18, 437, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 22
november 2001, en 437, zoals van toepassing in zijn huidige versie, van het Gerechtelijk
Wetboek;
- de artikelen 1 en 2 van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 17 oktober 2002 verklaart het Hof van Beroep te Gent
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verweerders' hoger beroep toelaatbaar, wijst het af in zoverre het betrekking heeft op de
gevorderde opheffing, verklaart het verder gegrond, hervormt het bestreden vonnis in de
mate dat het werd bestreden, opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke vordering
niet toelaatbaar lastens verweerders en, recht doende omtrent de kosten, compenseert de
rechtsplegings-vergoeding en zegt voor recht dat elk der partijen de kosten zal dragen
door haar uitgezet.
Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen :
"ln eerste instantie rijst de vraag naar de toelaatbaarheid van de vordering, waar mogelijk een strijdigheid met de openbare orde, dan wel met de volstrekte onverenigbaarheden
van art. 437 Ger. W. voorhanden kan zijn.
Partijen werden uitgenodigd hieromtrent evenals omtrent de consequenties tegenspraak
te voeren en hebben dit ook gedaan.
Overeenkomstig art. 437, 3°, Ger. W. is het beroep van advocaat onverenigbaar met het
drijven van handel of nijverheid. Het betreft terzake een zgn. volstrekte onverenigbaarheid.
Aangenomen wordt dat deze onverenigbaarheid niet alleen betrekking heeft op de
handel in de enge zin, maar ook op alle soortgelijke werkzaamheden die uitlopen op een
geestesgesteldheid die niet strookt met die welke de beroeps-ethiek van de advocaat moet
beheersen (vgl. Cass. 14 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 43).
Niet betwistbaar is verder dat 'elke bank-, wissel-, commissie- of makelaars-verrichting'
als daad van koophandel wordt gekwalificeerd (art. 2 WbKH), hetgeen gesteund is op het
vermoeden (iuris tantum) dat deze daad/daden met winstoogmerk gebeuren.
Het is ook dit criterium dat kennelijk door de deontologie wordt gehanteerd (J. Stevens,
Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, bl. 220-221, nr. 263.1). Aldaar
wordt na verwijzing naar het feit dat winstbejag essentieel is aan een daad van koophandel, uiteengezet dat om die reden traditioneel de vrije beroepen buiten de daden van
koophandel worden geplaatst en het commercieel karakter verloren kan gaan wanneer de
daden van koophandel slechts accessoria zijn van een burgerlijke handeling of nauw
verbonden zijn met de uitoefening van een burgerlijk beroep, zoals dit van advocaat.
Aldus worden niet als makelaar aanzien de advocaten die een burgerlijk bijzonder
mandaat aanvaard hebben, in het kader van de meer ruime juridische bijstand die zij als
advocaten aan hun cliënten verlenen (ibidem, bl. 221).
ln de concrete omstandigheden dient evenwel vastgesteld dat een volmacht totstandkwam tot het bemiddelen voor de verkoop van onroerende goederen, weliswaar 'op de
achtergrond' van een procedure - die evenwel niet wordt voorgelegd - doch waarvan niet
blijkt dat de onderhandelingen er een noodzakelijk en inherent deel van uitmaakten. Waar
dit aangenomen kan worden voor een minnelijke pachtbeëindiging in het kader van een
pachtprocedure, zoals in casu, is dit veel minder evident voor een bemiddeling tot
verkoop van de percelen. Waar een pachtgeschil weliswaar de weg kan effenen naar een
verkoop, is dit laatste geen logisch, inherent of aansluitend - minstens niet evident - accessorium van een pachtzaak.
Bovendien is de in casu totstandgekomen bijzondere volmacht ongewoon voor - zoniet
strijdig met - de relatie raadsman - opdrachtgever.
Deze vertoont immers een aantal vrij specifieke kenmerken die gebruikelijk zijn in een
commerciële overeenkomst van bemiddeling inzake onroerende goederen, en in die
context aanvaardbaar zijn (exclusiviteit, strafbedingen, duurtijd met stilzwijgende verlenging etc..), doch die bezwaarlijk met een burgerlijke opdracht of voortzetting van die
opdracht kunnen verzoend worden.
Aldus zijn er de volgende vaststellingen :
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- de opdracht tot bemiddelen aan (eiser) is 'exclusief' (art. 1), bovendien met een strafclausule (art. 6, in fine) dat m.n. het 'commissieloon' ook verschuldigd is wanneer binnen
de gestelde periode door de verkoper verkocht wordt zonder tussenkomst van de
volmachthouder;
- de opdracht is bovendien 'onherroepelijk' en stilzwijgend te verlengen behoudens
uitdrukkelijke opzegging, voor periodes van één jaar (art. 8);
- er wordt een 'commissieloon' bedongen, dat overigens verdubbelt vanaf een bepaalde
verkoopprijs;
- bij verbreking van de volmacht is de vergoeding van kosten voorzien, doch evenzeer
een 'strafbeding' waar dit ook de helft van het vooropgestelde 'commissieloon' ten laste
van de verbreker legt (art. 6).
Alleen reeds de bedongen exclusiviteit alsook de strafbedingen kaderen uitsluitend in
een winstoogmerk. Het feit dat aanvankelijk (naderhand gewijzigd), doch zeer expliciet
en herhaaldelijk gewag wordt gemaakt van een 'commissieloon' kan in die omstandigheden bezwaarlijk als een loutere vergissing/verspreking worden beschouwd, doch bevestigt integendeel de voorziene en bedoelde commerciële aanpak in het kader van de litigieuze volmacht. Het feit dat de benaming naderhand werd gewijzigd doet niets af aan
hetgeen voorafgaat, noch heft het dit op.
Van dergelijke exclusieve opdracht met de bijkomende hogervermelde concrete verbintenissen kan bezwaarlijk gesteld worden dat het nog om een gebruikelijk burgerlijk
mandaat gaat, noch dat het in het kader van een louter juridische bijstand aan de
mandanten is totstandgekomen, noch tenslotte dat het volkomen zou kaderen in de
normale beroepsactiviteit van een advocaat.
De opdracht, met de hoger aangehaalde specifieke verbintenissen, overstijgt in ruime
mate de juridische bijstand, beoogt klantenbinding, exclusiviteit, een ongewoon lange
duurtijd, en is, op grond van deze elementen, duidelijk commercieel.
Het gaat dienvolgens onmiskenbaar om een makelaarsverrichting - kennelijk eenmalig,
een gebruik wordt wel geponeerd, doch niet bewezen - dat op zich evenwel volstaat om
als daad van koophandel te worden aangemerkt ('elke' makelaarsverrichting), hetgeen in
strijd is met art. 437 Ger. W. en met de commerciële ingesteldheid die aldaar wordt geviseerd.
Het komt het hof dan ook voor dat de vordering als op een dergelijke akte en hieruit
voortvloeiende prestaties gestoeld als ongeoorloofd en/of strijdig met de goede orde dient
beschouwd en als gesteund op een onrechtmatig belang als niet-toelaatbaar dient afgewezen.
Het gebruikelijk 'visum' door de stafhouder impliceert geen inhoudelijk nazicht, en doet
niets af aan hetgeen voorafgaat".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 437, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek is het beroep van
advocaat onverenigbaar met het drijven van handel of nijverheid.
Bij voornoemd artikel wordt zodoende een wettelijke onverenigbaarheid in het leven
geroepen, met dien verstande dat de persoon die handel drijft niet zal worden ingeschreven op de lijst van de stagiairs of op het tableau van de Orde van advocaten, dan wel,
omwille van de overtreding van voornoemd verbod, dat werd ingegeven ter vrijwaring
van de onafhankelijkheid van de advocaat en de waardigheid van de balie, zal worden
weggelaten van het tableau, van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder
de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs
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door de raad van de Orde.
Anders gezegd, het feit handel te drijven vormt een beletsel om toegelaten te worden
tot de uitoefening van het beroep van advocaat.
Bovendien zal het drijven van handel nadat de advocaat werd toegelaten tot het beroep
van advocaat aanleiding geven tot zijn weglating en derhalve het verbod om nog langer
het beroep van advocaat uit te oefenen.
Uit voornoemd artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek, dat een opsomming bevat
van activiteiten die onverenigbaar zijn met het beroep van advocaat, te weten deze van
werkend magistraat, van griffier en van staatsambtenaar, van notaris en van gerechtsdeurwaarder en van alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere,
blijkt duidelijk dat de onverenigbaarheid, geviseerd door artikel 437, eerste lid, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, geenszins doelt op een eenmalige handeling, doch integendeel
verwijst naar een beroepsactiviteit, met name deze van handelaar.
Voornoemde onverenigbaarheid zal dan ook slechts voorhanden zijn wanneer blijkt dat
de betrokkene van het stellen van daden van koophandel een beroepsbezigheid maakt,
hetzij in hoofdzaak, hetzij aanvullend, zoals bedoeld in artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel.
Overeenkomstig artikel 1 van het Wetboek van Koophandel zijn inderdaad kooplieden
zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend hun gewoon beroep maken.
Het eenmalig stellen van een handeling, door artikel 2 van het Wetboek van Koophandel als een daad van koophandel omschreven, volstaat zodoende niet om van een met
het beroep van advocaat onverenigbare activiteit in de zin van artikel 437, eerste lid, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek te spreken.
Besluit
Het hof van beroep, dat zelf vaststelt dat de litigieuze handeling een éénmalige daad
betrof, kon niet wettig besluiten dat de geviseerde "makelaarsverrichting" strijdig was met
artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de artikelen 437, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 november 2001, 437, zoals van toepassing in
zijn huidige versie, van het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 2 van het Wetboek van Koophandel) en dat de vordering derhalve als ongeoorloofd en als gesteund op een onrechtmatig belang niet toelaatbaar was (schending van artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 437, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek het beroep van advocaat onverenigbaar is met het drijven van handel of
nijverheid;
Dat het stellen van een eenmalige daad van koophandel niet kan bestempeld
worden als het drijven van handel of nijverheid in de zin van voormelde bepaling;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser, advocaat, een eenmalige makelaarsverrichting die op zichzelf volstaat om als daad van koophandel te worden
aangemerkt, heeft gesteld en dit in strijd is met artikel 437 van het Gerechtelijk
Wetboek;
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Dat het arrest beslist dat de vordering gestoeld op een dergelijke akte en hieruit
voortvloeiende prestaties, "als ongeoorloofd en/of strijdig met de goede orde"
dient beschouwd te worden en als gesteund op een onrechtmatig belang als niettoelaatbaar dient afgewezen te worden;
Dat het arrest zodoende het voornoemd artikel 437, eerste lid, 3°, schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het gevorderde commissieloon en 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.
27 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 548
1° KAMER - 28 oktober 2005

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING - RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK
De wrakingsprocedure is tegensprekelijk zowel ten aanzien van de partij die de wraking
vordert als ten aanzien van de overige partijen in het hoofdgeding, aangezien zij op de
zitting moeten worden opgeroepen en het recht hebben om aldaar mondeling of door
neerlegging van een geschrift hun opmerkingen te maken over de in de wrakingsakte
aangevoerde midddelen, over de antwoorden die de rehter wiens wraking wordt
gevorderd, daarop onderaan die akte heeft gegeven en over de conclusie van het
openbaar ministerie. (Art. 838, tweede lid, Ger.W.)
(C. T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0264.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 9 maart 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert drie middelen aan :.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 835 tot 838 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- het artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de
wet van 15 mei 1955;
- het artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
Het hof (van beroep) slaat geen acht op de door eiser op de terechtzitting van 2 maart
2004 neergelegde conclusie, en verzuimt derhalve op die conclusie te antwoorden op de
volgende gronden :
"Op de terechtzitting van 2 maart 2004 legt eiser een conclusie en een dossier neer.
Binnen het kader van de bijzondere procedure tot wraking moet het verzoekschrift tot
wraking alle opgeworpen middelen bevatten. Dat verzoekschrift wordt voorgelegd aan de
rechter wiens wraking wordt gevorderd en de magistraat heeft het recht op de in het
verzoekschrift uiteengezette middelen te antwoorden (artikel 836 van het Gerechtelijk
Wetboek). (De procureur-generaal) neemt een conclusie op basis van het verzoekschrift
en van het antwoord van de magistraat wiens wraking wordt gevorderd. De bijzondere
procedure - die afwijkt van het gemeen recht inzake burgerlijke rechtspleging - schrijft
noch de pleidooien van de partijen, noch de wisseling van conclusies noch de neerlegging
van andere dossiers dan het dossier van de rechtspleging voor. De wrakingsakte leidt een
eenzijdige procedure in waarin de partijen op de hoogte worden gebracht van de datum
van de terechtzitting opdat zij eventueel opmerkingen zouden kunnen maken".
Grieven
In strijd met wat het arrest beslist sluit artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek voor
de wrakende eiser de mogelijkheid niet uit om een conclusie neer te leggen waarin hij
antwoordt op die van het openbaar ministerie. Daarentegen verlenen artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het
algemeen beginsel van het recht van verdediging aan eenieder het recht op eerlijke behandeling van zijn zaak. Dat recht impliceert dat iedere partij, voor de sluiting van het debat,
kan inzage nemen van en kan antwoorden op elk, aan de rechter voorgelegd stuk dat een
weerslag kan hebben op diens beslissing. Iedere partij heeft derhalve het recht inzage te
nemen van en te antwoorden op het advies van het openbaar ministerie.
Daaruit volgt dat het arrest, door geen acht te slaan op de conclusie van eiser op grond
dat hij niet het recht heeft een conclusie te nemen waarin hij antwoordt op het advies van
het openbaar ministerie, alle in het middel aangegeven bepalingen schendt en het aldaar
vermelde algemeen beginsel miskent.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel :
Overwegende dat volgens artikel 838, tweede lid, van het Gerechtelijk
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Wetboek over de wraking binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak wordt
gedaan door het bevoegde rechtscollege, op de conclusie van het openbaar
ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen om hun opmerkingen te
horen;
Dat, krachtens die bepaling, de wrakingsprocedure tegensprekelijk is zowel ten
aanzien van de partij die de wraking vordert als ten aanzien van de overige
partijen in het hoofdgeding die op de zitting moeten worden opgeroepen; dat die
partijen derhalve het recht hebben om op de terechtzitting mondeling of door de
neerlegging van een geschrift hun opmerkingen te maken over de in de
wrakingsakte aangevoerde middelen, over de antwoorden die de rechter wiens
wraking wordt gevorderd, daarop onderaan die akte heeft gegeven en over de
conclusie van het openbaar ministerie;
Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat eiser een conclusie
heeft neergelegd op de zitting van 2 maart 2004, vermeldt dat "binnen het kader
van de bijzondere procedure tot wraking, het verzoekschrift tot wraking alle
opgeworpen middelen moet bevatten. Dat verzoekschrift wordt voorgelegd aan
de rechter wiens wraking wordt gevorderd en de magistraat heeft het recht te
antwoorden op de in het verzoekschrift uiteengezette middelen (artikel 836 van
het Gerechtelijk Wetboek). (De procureur-generaal) neemt een conclusie op
basis van het verzoekschrift en van het antwoord van de magistraat wiens
wraking wordt gevorderd. (De) bijzondere procedure - die afwijkt van het
gemeen recht inzake burgerlijke rechtspleging - schrijft noch de pleidooien van
de partijen, noch de wisseling van conclusies noch de neerlegging van andere
dossiers dan het dossier van de rechtspleging voor. De wrakingsakte leidt een
eenzijdige procedure in waarin de partijen op de hoogte worden gebracht van de
datum van de terechtzitting opdat zij eventueel opmerkingen zouden kunnen
maken";
Dat het arrest, door aldus de conclusie van eiser niet in aanmerking te nemen,
het voormelde artikel 838, tweede lid, schendt en het in het middel vermelde
algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat eiser belang erbij heeft dat het arrest bindend wordt
verklaard voor de te dien einde voor het Hof opgeroepen partijen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Verklaart het arrest bindend voor R. T., de naamloze vennootschap Carrosserie
Jacques, de naamloze vennootschap Malcourant-Mécanique en de naamloze
vennootschap Walhain Motors;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
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28 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 549
1° KAMER - 28 oktober 2005

VERHAAL OP DE RECHTER - VERZOEK - ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
Het verzoek tot verhaal op de rechter is niet ontvankelijk wanneer het niet is ondertekend
door een advocaat bij het Hof van Cassatie1. (Art. 478, Ger.W.)
(IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE v.z.w. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0068.F)

I. Het verzoekschrift
Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter is op de griffie van het Hof neergelegd op 14 februari 2005.
II. Rechtspleging voor het Hof
Verzoekster heeft aan het Hof een "conclusienota" gericht.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verhaal op de rechter een burgerlijk geding is, dat krachtens artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek de bijstand van een advocaat bij
het Hof van Cassatie vereist;
Dat het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van
Cassatie;
Dat het niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de afwikkeling van de klacht die verzoekster bij de politie
te Brunehaut heeft ingediend tegen de magistraat op wie verhaal is genomen,
geen invloed kan hebben op de beslissing over de ontvankelijkheid van het
verzoekschrift;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt verzoekster in de kosten.
28 oktober 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelings1 Cass., 2 april 2004, AR C.04.0055.F, niet gepubliceerd; Cass., 12 feb. 1999, C.98.0545.N, nr 84.
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 550
1° KAMER - 28 oktober 2005

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING - AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - BEGRIP
2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT SCHORSING VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BESLISSINGEN BINDEND
VOOR DERDEN - BEGRIP
3º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE BEVOEGDHEID - BEROEP TOT SCHORSING - VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BESLISSINGEN BINDEND VOOR DERDEN - BEGRIP
4º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - ADMINISTRATIEVE OVERHEID BESLISSINGEN BINDEND VOOR DERDEN - BEGRIP - BEROEP TOT SCHORSING - RAAD VAN STATE AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID
1º Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de
gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een
openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel
administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en
gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden1.. (Art. 14, § 1, Wet
Raad van State)
2º, 3° en 4° De Raad van State, afdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over
een vordering tot schorsing van de beslissing van een vereniging van privaatrechtelijke
aard, zoals een vereniging zonder winstoogmerk, die - ook al is ze opgericht of erkend
door een administratieve overheid en onderworpen aan een controle van de overheid en
al wordt haar een taak van algemeen belang toevertrouwd - geen beslissingen kan
nemen die derden kunnen binden; dit is het geval wanneer die vereniging handelt
volgens nauwkeurig opgelegde criteria en geen eigen beslissingsmacht heeft2. (Art. 14, §
1, Wet Raad van State)
(GEOSAN n.v..T. BOFAS v.z.w)

Conclusie van de h. advocaat-generaal Guy Dubrulle :
1. Feiten, procedure en bestreden arrest.
De V.Z.W. BOFAS3 stuurde op 7 september 2004 een schrijven aan eiseres waarin zij
meldde dat zij een raamcontract wenste te sluiten voor een periode van twee jaar met een
aantal erkende bodemsaneringsdeskundigen voor de uitvoering van haar opdrachten in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de bodemsanering van
tankstations.
Eiseres registreerde zich op de website van verweerster en diende op 22 september
1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
3 Wat staat voor Bodemsaneringsfonds voor Benzinestations.
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2004 een offerte in met het oog op de opening van de offertes op 30 september 2004.
Eiseres interpreteerde het bericht per e-mail van verweerster van 15 oktober 2004
juridisch als een verwerping van de inschrijving.
Bij verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, ingediend op 28
oktober 2004, vorderde eiseres de Raad van State, bij hoogdringendheid, de schorsing uit
te spreken van de tenuitvoerlegging van de beslissing van verweerster van onbekende
datum om haar niet te selecteren in het kader van de offerteaanvraag 03.09.04 met het oog
op
het
sluiten
van
een
raamovereenkomst
voor
opdrachten
aan
bodemsaneringsdeskundigen op grond van het bestek en aldus eiseres voor twee jaren uit
te sluiten als bodemsaneringsdeskundige voor de uitvoering van project-specifieke
offertes betreffende bodemsaneringen van tankstations.
Op de door verweerster voorgedragen exceptie van onbevoegdheid, besliste de Voorzitter van de twaalfde kamer van de afdeling administratie van de Raad van State, bij het
bestreden arrest van 10 november 2004, evenwel de vordering tot schorsing bij uiterst
dringende noodzakelijkheid te verwerpen, op grond van het oordeel dat, om de reden dat
“de verwerende partij geen beslissingen lijkt te kunnen nemen die derden binden (…) zij
dienvolgens ook bij het nemen van de bestreden beslissing niet is kunnen optreden als
administratieve overheid in de zin van (…) artikel 14, § 1 (van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State)4; dat het aldus de Raad van State niet lijkt toe te komen van het
beroep tot nietigverklaring en bijgevolg evenmin van de vordering tot schorsing kennis te
nemen; dat de exceptie in die mate wordt aanvaard”.
2. Vormen en termijn van het cassatieberoep.
Krachtens het artikel 33, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State (K.B. 12 januari 1973) wordt het cassatieberoep bij request der belanghebbende
partij en overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek ingediend en bepaalt een koninklijk
besluit de vormen en de termijnen van rechtspleging.
Het bestreden arrest werd ter kennis gebracht van de raadslieden van de partijen bij ter
post aangetekende brieven van 16 november 2004. De voorziening in cassatie tegen dit
arrest werd rechtsgeldig betekend op 9 december 2004 en bij verzoekschrift neergelegd
ter griffie van het Hof op 10 december 2004, d.i. in de bij de het voormeld artikel 33 en
bij de artikelen 1073 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen en termijn.
Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk.
3. Cassatieberoep tegen een arrest gewezen op een vordering tot schorsing.
Krachtens het eerste lid van het voormeld artikel 33 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State en het artikel 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek doet het Hof van
cassatie uitspraak over de voorziening in cassatie tegen de arresten waarbij de afdeling
administratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen
nemen, daar deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort en tegen de
arresten waarbij zij afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, gegrond op de
overweging dat de vordering tot de bevoegdheid van deze overheid behoort.
Waar een voorziening in cassatie tegen een arrest van de Raad van State houdende een
beslissing in de eerst vermelde zin, zoals te dezen, d.i. van “onbevoegdheid”, in beginsel
dus openstaat, rijst de vraag of dit rechtsmiddel ook kan gehanteerd worden tegen een
arrest waarbij 1. de voorzitter van een kamer van de afdeling administratie tot
“onbevoegdheid” besluit en, bovendien, 2. naar aanleiding van een vordering tot
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
Het antwoord hierop lijkt me bevestigend te moeten zijn.
4 Eigen cursivering.
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Vooreerst stelt zowel het vermeld artikel 609, 2°, Ger. W. als het vermeld artikel 33,
eerste lid, in algemene termen dat bij het Hof van Cassatie kunnen worden aanhangig
gemaakt de arresten waarbij de afdeling administratie (van de Raad van State) beslist van
de eis geen kennis te kunnen nemen, op de genoemde gronden. Dit artikel 33 werd niet
gewijzigd door de wet van 19 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, houdende invoering van het administratief kort geding
(en instelling van een betrekking van griffier-informaticus).
Bovendien bepaalt het artikel 17, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten, zoals
wel vervangen, bij artikel 1 van die wet van 19 juli 1991 (en gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 25 mei 1999), dat, wanneer een akte of een reglement van een administratieve
overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, § 1, de Raad van State als enige
de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen.
Enerzijds wordt, krachtens het tweede lid van dat artikel 17, § 1, de schorsing bevolen
bij gemotiveerd arrest van de voorzitter van de geadieerde kamer.
Anderzijds volgt uit die bepaling ook dat de Raad van State alleen bevoegd is om, in
het kader van een administratief kort geding, de schorsing van een akte van een
administratieve overheid te bevelen als de raad bevoegd is om die akte te vernietigen.
Aangezien
de
schorsingsbevoegdheid
dus
bepaald
wordt
door
de
vernietigingsbevoegdheid lijken me de excepties van onbevoegdheid in de
schorsingsprocedure aan dezelfde regels te moeten onderworpen worden als in de
vernietigingsprocedure, ook wat betreft het rechtsmiddel tegen de beslissing over die
excepties.
Overigens heeft het Hof reeds, zij het impliciet, bij arrest van 15 oktober 1993 5, een
cassatieberoep tegen een schorsingsarrest ontvangen.
4. Het conflict van attributie.
Het (enig) cassatiemiddel voert aan dat het bestreden arrest niet wettig ertoe kon
besluiten dat verweerster geen beslissingen lijkt te kunnen nemen die derden binden en
dus geen administratieve overheid is.
In zijn antwoord op de exceptie van onbevoegdheid stelt dit arrest de wettelijke regel
voorop: artikel 14, § 1 van de gecoördineerde wetten bepaalt dat de afdeling administratie
van de Raad van State, bij wijze van arresten, uitspraak doet over de beroepen tot
nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld,
onder meer, tegen akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Het arrest past vervolgens daarop de door het Hof, in de arresten van 14 februari 1997,
10 september 1999 en 6 september 2002 gestelde jurisprudentiële regel (nog recentelijk
bevestigd, namelijk bij arrest van 10 juni 20056 toe: de instellingen die zijn opgericht door
privé-personen, maar erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, kunnen als administratieve overheden optreden in de zin van artikel 14 mits hun werking door de overheid wordt bepaald
en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden.
Het arrest stelt dan vast dat verweerster een V.Z.W. is, door vijf andere V.Z.W.’s opgericht, en oordeelt, m.b.t. tot de stortingen die ze als erkend Fonds gerechtigd is van de
accijnsplichtige ondernemingen te vorderen voor het volbrengen van haar opdracht en de
dekking van haar werkingskosten, dat ze “slechts beschikt over een uitvoeringsbevoegd5 Cass., Ver. K., 15 okt. 1993, A.R. C.93.0045.N, A.C., 1993, nr. 411, met conclusie 1e A.-G.
D’HOORE.
6 Cass., Ver. K., 14 feb. 1997, A.R. C.96.0211.N, A.C, 1997, nr. 88, met conclusie O.M., 10 sept.
1999, A.R. C.98.0141.F, A.C., 1999, nr. 452, 6 sept. 2002, A.R. C.01.0382.N, A.C., 2002, nr. 422 en
10 juni 2005, A.R. C.04.0278.N, A.C., 2005, nr.332, beide laatste met conclusie A.G. BRESSELEERS.
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heid zonder eigen beslissingsrecht”, alsook dat “(haar) beslissingen genomen naar aanleiding van een aanvraag tot tussenkomst niet het karakter hebben van handelingen die op
een dergelijke wijze derden binden, dat door ze te kunnen stellen (zij) als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 zou kunnen optreden”7.
In het cassatiemiddel houdt eiseres voor dat verweerster de bevoegdheid heeft om
eenzijdig beslissingen te nemen die derden binden, met name om de stortingen, die ze als
erkend Fonds gerechtigd is van de accijnsplichtige ondernemingen te vorderen, niet enkel
te innen maar ook vast te stellen, op een voor die ondernemingen bindende wijze. De
omstandigheid dat het Fonds vooraf vastgestelde criteria in acht dient te nemen zou
daaraan geen afbreuk doen.
Behoudens schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en van de artikelen
7, 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, voert het middel hiervoor
ook de schending aan van een aantal technische bepalingen die kracht van wet hebben.
De rechtspraak van het Hof inzake de eenzijdige beslissingsbevoegdheid en de deelname aan het openbaar gezag door een privé-instelling8 wordt hierbij allerminst in vraag
gesteld.
5. Beoordeling.
Dit middel lijkt me niet aangenomen te kunnen worden.
De vraag of verweerster, een V.Z.W., een administratieve overheid is in de zin van
voormeld artikel 14 lijkt me inderdaad ontkennend te moeten beantwoord worden.
Voortgaande op de door het Hof, in de voormelde arresten van 14 februari 1997, 10
september 1999 en 6 september 2002 (en 10 juni 2005)9, gestelde vereiste dat, om als
administratieve overheid te kunnen beschouwd worden, de bedoelde overheid
beslissingen kan nemen die derden binden, dient besloten te worden dat verweerster
daaraan niet beantwoordt.
Immers, volgens de niet betwiste vaststellingen van het arrest is verweerster een
vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 opgericht door
vijf andere verenigingen zonder winstoogmerk en waarvan alleen voor de sector van de
minerale oliën representatieve beroepsverenigingen lid kunnen zijn en is ze dus een
instelling die louter door privé-(rechts)personen is opgericht.
Dat zij (1) erkend is door de Interregionale Bodemsaneringscommissie bij toepassing
van artikel 9 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations (waarmee werd
ingestemd bij wet van 26 augustus 2003), (2) haar een taak van algemeen belang door die
commissie is verleend en (3) die commissie een toezicht heeft op haar werking, moet
volgens het bestreden arrest niet nader onderzocht worden “ingeval mocht blijken dat (zij)
niet vermag derden te binden”. Het arrest besluit dat zulks niet blijkt omdat verweerster
“slechts beschikt over een uitvoeringsbevoegdheid zonder eigen beslissingsrecht”, alsook
omdat ze evenmin de eindbeslissing neemt over een bezwaar van een accijnsplichtige
onderneming tegen het betekende bedrag van de bijdrage, daar de bevoegde federale
administratie dit beoordeelt en omdat niet lijkt te zijn voorzien in een sanctie die
verweerster zelf kan opleggen bij niet-betaling.
Uit de relevante en overwegend gelijkluidende bepalingen van voornoemd
Samenwerkingsakkoord en van het besluit van 3 maart 2004 van de Interregionale
Bodemsaneringscommissie, waarbij verweerster als Fonds werd erkend blijkt inderdaad
7 Eigen cursivering.
8 Zie voetnoot 6.
9 Ibid.
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niet dat ze enige beslissing kan nemen die derden bindt, ook niet m.b.t. tot bedoeld
bezwaar.
Een V.Z.W., ook al is ze onderworpen aan een controle van de overheid maar die geen
beslissingen kan nemen die derden binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter niet.
Daarvoor doet ter zake niet dat haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd.
Het arrest dat, geheel overeenkomstig deze regel, heeft geoordeeld dat verweerster dus
geen administratieve overheid is, zodat de Raad van State van een vordering tot schorsing
van haar beslissing geen kennis kan nemen, is dus naar recht verantwoord.
6. Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.04.0575.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 november 2004 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijken de volgende
feiten :
1. verweerster heeft op haar website een aankondiging geplaatst om in het
kader van haar opdracht raamakkoorden af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en heeft in die zin ook brieven gestuurd naar erkende bodemsaneringsdeskundigen;
2. eiseres heeft zich op die website geregistreerd en een offerteaanvraag ingediend;
3. de offerteaanvraag van eiseres werd niet in aanmerking genomen;
4. eiseres werd daarvan verwittigd op 15 oktober 2004;
5. eiseres heeft dan op 28 oktober 2004 daaropvolgend een verzoekschrift
ingediend bij de Raad van State om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de
tenuitvoerlegging te schorsen van die beslissing van verweerster;
6. verweerster heeft de onbevoegdheid van de Raad van State ingeroepen;
7. de Raad van State heeft bij het bestreden arrest de vordering tot schorsing
van eiseres wegens onbevoegdheid verworpen.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 7, 14 en 17 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 12 januari 1973;
- de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, 2°, van het Besluit van de Interregionale Bodemsa-
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neringscommissie van 3 maart 2004 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, B1, te 1140 Brussel;
- de artikelen 1, 3, 4, 5 en 10 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te
Brussel op 13 december 2002, goedgekeurd bij ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26
februari 2003, decreet van het Waalse Gewest van 15 mei 2003, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 10 juli 2003, decreet van het Vlaamse Gewest van 18 juli 2003,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2003, en wet van 26 augustus
2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2003.
Aangevochten beslissing
Rechtdoende op eiseres' verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, ingediend op 28 oktober 2004, verklaart de voorzitter van de twaalfde kamer van de
Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te
verwerpen, na te hebben overwogen :
" (...) dat de verzoekende partij (eiseres) in haar inleidend verzoekschrift, anticiperend
op de besproken exceptie, gewag maakt van een erkenning die de verwerende partij (de
verweerster) verkreeg van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations; dat de
verzoekende partij voorts verwijst naar een taak van algemeen belang die aan de door de
voormelde Commissie erkende rechtspersonen zou zijn verleend en naar een aantal
toezichtsvormen vanwege die commissie op de werking van de verwerende partij; dat
echter die erkenning, de genoemde taak en dat toezicht, te dezen niet nader in het onderzoek moeten worden betrokken, ingeval mocht blijken dat de verwerende partij niet
vermag derden te binden;
(...) dat de verzoekende partij omtrent die derdenbinding betoogt hetgeen volgt :
'Tenslotte rijst de vraag of verwerende partij ook beslissingen kan nemen die derden
binden. Nog afgezien van de tussenkomst van verwerende partij bij de uitvoering van
bodemsaneringsprojecten en de procedures die hierbij aan de exploitanten kunnen worden
opgelegd - hiertoe heeft verwerende partij zich verbonden overeenkomstig het aangehaalde artikel 11 van het Besluit van 3 maart 2004 om haar werking aan te passen aan de
bepalingen van het Samenwerkingsakkoord - is verwerende partij, als 'Fonds' ook gerechtigd om van de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen in te vorderen die nodig zijn
voor het volbrengen van haar opdracht en voor de dekking van haar werkingskosten.
Uit hoofdstuk II van het Besluit van 3 maart 2004 blijkt dat verwerende partij gerechtigd is om van de accijnsplichtige ondernemingen de verschuldigde bedragen in te
vorderen, waarbij het Fonds voor de analyse van aardolieproducten aan verwerende partij
alle noodzakelijke gegevens moet meedelen die moeten toelaten te onderzoeken of de
accijnsplichtige ondernemingen aan de verplichting bedoeld in artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord voldoen, d.w.z. gehouden zijn om de verplichte bijdragen ter spijzing
van het Fonds (d.w.z. verwerende partij) aan te zuiveren. In artikel 9, 2°, van het Besluit
van 3 maart 2004 is terzake bepaald : 'BOFAS' is gehouden tot :
(...)
2° het innen van de bijdragen van de accijnsplichtige ondernemingen op niet discriminerende en niet geïndividualiseerde wijze, teneinde de reële en volledige kosten van de
verplichtingen die BOFAS ten laste vallen overeenkomstig het besluit en Samenwerkingsakkoord te dekken.
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BOFAS kan daartoe beroep doen op de diensten van een daartoe gemandateerde
bedrijfsrevisor of de bevoegde federale administratie, die gebruik kan maken van de gegevens van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten. In dit kader zal door BOFAS
een overeenkomst worden afgesloten met de bevoegde federale administratie. Deze overeenkomst dient middels aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de Interregionale Bodemsaneringscommissie binnen drie maanden na publicatie van onderhavig
besluit in het Belgisch Staatsblad.
(...)
M.a.w. de opdracht van verwerende partij gaat kennelijk veel verder dan het louter
innen van de door de accijnsplichtige ondernemingen verschuldigde bedragen, maar strekt
zich integendeel uit tot de vaststelling van deze bijdragen op basis van de door o.a. het
Fonds voor de analyse van aardolieproducten verplicht ter beschikking gestelde
gegevens';
(...) dat het Besluit van 3 maart 2004 van de Interregionale Bodemsaneringscommissie
tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS (...) onder meer bepaalt
hetgeen volgt :
'Art. 5, § 1. BOFAS ontvangt van de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen die
nodig zijn voor het volbrengen van zijn opdracht en voor de dekking van zijn werkingskosten.
§ 2. de verplichte bijdrage die door BOFAS lastens de accijnsplichtige ondernemingen
wordt geheven, bedraagt voor :
a) benzines voor motorvoertuigen (GN 2710 11 41 00 tot 2710 11 59 00) : 0,0052 EUR
per liter brandstof die in verbruik wordt gesteld of waarvan een tekort wordt vastgesteld;
b) gasolie diesel voor wegvoertuigen (GN 2710 19 41 00 tot 2710 19 49 00) : 0, 0032
EUR per liter brandstof die in verbruik wordt gesteld of waarvan een tekort wordt vastgesteld. (...)
Art. 6, § 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, 2°, van het Samenwerkingsakkoord en artikel 9, 2°, van huidig besluit, betekent BOFAS de accijnsplichtige ondernemingen, uiterlijk op de laatste werkdag van de derde maand volgend op ieder kwartaal,
welke stortingen zij krachtens het Samenwerkingsakkoord verschuldigd zijn en dit op
basis van de in de loop van dat kwartaal ter verbruik aangeboden hoeveelheden, zoals
deze zijn vastgesteld in het kader van het accijnsstelsel van de minerale oliën.
Daartoe meldt het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, op basis van de gegevens waarover het beschikt, uiterlijk op de 15e werkdag van de derde maand die volgt op
een kwartaal, aan BOFAS, de hoeveelheden die iedere accijnsplichtige onderneming in de
loop van dat kwartaal in verbruik heeft gesteld. (...)
Art. 7, § 1. Indien BOFAS van oordeel is dat de in artikel 4, § 2, lid 1, van het Samenwerkingsakkoord bedoelde verplichte bijdrage verhoogd moet worden indien zulks noodzakelijk is voor het volbrengen van zijn opdracht en voor de dekking van zijn werkingskosten, dan wel verlaagd kan worden indien zulks de volbrenging van zijn opdracht en de
dekking van zijn werkingskosten niet verhindert, dient zij hiertoe een aanvraag in bij de
Interregionale Bodemsaneringscommissie. (...)
§ 4. a) Indien de Interregionale Bodemsaneringscommissie een positief advies geeft
over de voorgestelde verhoging of verlaging van de bijdrage, stuurt zij het aanvraagdossier ter goedkeuring naar de gewestregeringen en de federale ministers tot wiens bevoegdheid Economische Zaken en Energie behoren.
b) Indien de voorgestelde verhoging of verlaging van de bijdrage aanvaard wordt,
wordt die verrekend via de Programmaovereenkomst bedoeld in artikel 4, § 3, van het
Samenwerkingsakkoord volgens de modaliteiten die bepaald worden door de onderteke-
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naars van de Programmaovereenkomst.
§ 5. Elke wijziging van de bijdrage zal aanleiding geven tot een wijziging van artikel 4,
§ 2, van het Samenwerkingsakkoord en huidig besluit';
(...) dat uit deze bepalingen, althans in de huidige stand van de procedure, moet worden
afgeleid dat de verwerende partij, wat de betrokken stortingen betreft, slechts beschikt
over een uitvoeringsbevoegdheid zonder eigen beslissingsrecht; dat zulks ook blijkt uit
het feit dat een accijnsplichtige onderneming bezwaar kan aantekenen tegen het betekende
bedrag, waarop de bevoegde federale administratie uitspraak doet, (artikel 6, § 2, van het
voormelde besluit van 3 maart 2004) zodat de eindbeslissing evenmin door de verwerende
partij wordt genomen; dat voorts niet lijkt te zijn voorzien in een sanctie bij niet-betaling
die door de verwerende partij zelf zou mogen worden opgelegd;
(...) dat ten slotte de verzoekende partij tot staving de vermeende bevoegdheid om
derden te binden, in ondergeschikte orde nog verwijst naar 'de tussenkomst van verwerende partij bij de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten en de procedures die hierbij
aan de exploitanten kunnen worden afgelegd'; dat de verzoekende partij daarbij niet nader
verduidelijkt welke mogelijke beslissingen zij bedoelt, zodat zeker in de huidige stand van
de procedure de vaststelling kan volstaan dat zij klaarblijkelijk de beslissingen bedoelt die
de verwerende partij neemt ingeval haar tussenkomst wordt gevraagd bij toepassing van
de artikelen 12 en volgende van het voormelde samenwerkingsakkoord; dat echter de
beslissingen van de verwerende partij genomen naar aanleiding van een aanvraag tot
tussenkomst niet het karakter hebben van handelingen die op een dergelijke wijze derden
binden, dat door ze te kunnen stellen de verwerende partij als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 zou kunnen optreden;
(...) dat dienvolgens de verwerende partij geen beslissingen lijkt te kunnen nemen die
derden binden; dat zij dienvolgens ook bij het nemen van de bestreden beslissing niet is
kunnen optreden als administratieve overheid in de zin van het voormelde artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat het aldus de Raad van State niet
lijkt toe te komen van het beroep tot nietigverklaring en dienvolgens evenmin van de
vordering tot schorsing kennis te nemen; dat de exceptie in die mate wordt aanvaard".
Grieven
Luidens artikel 7 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van
State doet de afdeling administratie van deze raad uitspraak bij wijze van arresten in de
gevallen voorzien bij deze wet en de bijzondere wetten.
Artikel 14 van deze gecoördineerde wetten stelt dat de Raad van State meer bepaald
uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden
administratieve overheden, instellingen opgericht of erkend door de federale overheid.
Artikel 17, § 1, van diezelfde wetten bepaalt voorts dat wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14,
eerste lid, de Raad van State als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging kan bevelen.
Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare
dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve overheden in de zin van dit artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij
beslissingen kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen verplichtingen
tegenover anderen eenzijdig te bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig
vast te stellen.
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Een der elementen ter identificering van een administratieve overheid in de zin van
artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bestaat zodoende in de
bevoegdheid om eenzijdig beslissingen die derden binden te nemen.
Daarbij is irrelevant de omstandigheid dat tegen deze beslissingen nog een administratief beroep mogelijk zou zijn.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat verweerster een vereniging zonder winstoogmerk is, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarbij
aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.
Deze vereniging zonder winstoogmerk werd blijkens artikel 2 van het besluit van 3
maart 2004 van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS erkend als Fonds, zoals voorzien in de artikelen 3, 8
en 9 van het Samenwerkingsakkoord, gesloten te Brussel op 13 december 2002, en onder
de voorwaarden voorzien in dit besluit.
Uit artikel 3, § 1, van voornoemd Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te
Brussel op 13 december 2002, dat werd goedgekeurd bij ordonnantie van 20 december
2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2003, decreet van 15 mei
2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2003, decreet van 18 juli 2003,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2003, en wet van 26 augustus
2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2003, gesloten bij toepassing van artikel 92bis, § 1, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, volgt meer bepaald dat de Interregionale
Bodemsaneringscommissie, onder de voorwaarden die zij bepaalt, een Fonds toelaat met
als opdracht, in geval van sluiting, in naam en voor rekening van de exploitant, feitelijke
gebruiker of eigenaar de bodemsanering van de betrokken verontreinigde site of het
verontreinigde terrein te bewerkstelligen en te financieren en, in geval van verderzetting
van de uitbating van het tankstation, de bodemsanering van de betrokken verontreinigde
site of het verontreinigd terrein te adviseren, administratief op te volgen, te controleren en
de bodemsaneringskosten ervan gedeeltelijk terug te betalen, dit alles volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 12 tot en met 17.
Luidens artikel 3, § 2, van datzelfde akkoord erkent de Interregionale Bodemsaneringscommissie daartoe, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 8 en 9, een Fonds en
oefent controle uit op zijn activiteiten overeenkomstig de voorwaarden als bepaald in de
artikelen 21 en volgende.
Blijkens artikel 3 van het Besluit van 3 maart 2004 tot erkenning van de vzw Bofas
heeft deze vereniging als opdracht, in geval van sluiting, in naam en voor rekening van de
exploitant, feitelijk gebruiker of eigenaar de bodemsanering van de betrokken verontreinigde site of het verontreinigd terrein te bewerkstelligen en te financieren en, in elk geval
van verderzetting van de uitbating van het tankstation, de bodemsanering van de
betrokken verontreinigde site of het verontreinigd terrein te adviseren, administratief op te
volgen, te controleren en de bodemsaneringskosten ervan gedeeltelijk terug te betalen, dit
alles volgens de modaliteiten, bepaald in de artikelen 12 tot en met 17 van het Samenwerkingsakkoord.
Afgezien van haar tussenkomst bij de uitvoering van bodemsaneringsprojecten en de
procedures die hierbij aan de exploitanten kunnen worden opgelegd, is verweerster als
'Fonds' gerechtigd om van de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen die nodig zijn
voor het volbrengen van haar opdracht en voor de dekking van haar werkingskosten in te
vorderen, zoals volgt uit de artikelen 5 tot en met 8 van het Besluit van 3 maart 2004.
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Bij artikel 4, § 2, van het Samenwerkingsakkoord, gesloten te Brussel op 13 december
2002, wordt aldus uitdrukkelijk bepaald dat de bijdrage geheven wordt door het Fonds.
Indien in artikel 5, § 2, van het Besluit van 3 maart 2004 het in aanmerking te nemen
criterium ter bepaling van die bijdrage wordt vastgelegd, met name een bedrag van 0,0052
euro of 0,0032 euro per liter brandstof naar gelang van de toepasselijke hypothese, zulks
overeenkomstig artikel 4, § 2, van voornoemd Samenwerkingsakkoord, komt het evenwel
aan verweerster toe om het verschuldigde bedrag te bepalen en in te vorderen ten laste van
de door haar aangewezen accijnsplichtige ondernemingen.
Verweerster kan daarbij beroep doen op het Fonds voor analyse van aardolieproducten,
dat op grond van artikel 8 van het Besluit van 3 maart 2004 gehouden is haar, op haar
verzoek, alle noodzakelijke gegevens mee te delen die moeten toelaten te onderzoeken of
de accijnsplichtige ondernemingen aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 4 van het
Samenwerkingsakkoord en het Besluit van 3 maart 2004, voldoen, d.w.z. gehouden zijn
de verplichte bijdragen ter spijzing van het Fonds te verrichten.
Blijkens artikel 5 van het Besluit van 3 maart 2004 komt het aldus aan verweerster toe,
met uitsluiting van enige andere overheid, om ten aanzien van de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen die nodig zijn voor het volbrengen van haar opdracht en voor de
dekking van haar werkingskosten, vast te stellen en te innen; daartoe betekent zij meer
bepaald bij toepassing van artikel 6 van datzelfde besluit (artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord) overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, 2°, van het Samenwerkingsakkoord en artikel 9, 2°, van het Besluit van 3 maart 2004, de accijnsplichtige ondernemingen uiterlijk op de laatste werkdag van de derde maand volgend op ieder kwartaal
welke stortingen zij krachtens het Samenwerkingsakkoord verschuldigd zijn en dit op
basis van de in de loop van dat kwartaal ter verbruik aangeboden hoeveelheden, zoals
deze zijn vastgesteld in het kader van het accijnsstelsel van de minerale oliën.
Uit voorgaande bepalingen volgt dat de opdracht van de verwerende partij verder gaat
dan het louter innen van de door de accijnsplichtige ondernemingen verschuldigde
bijdragen, maar zich integendeel uitstrekt tot de vaststelling van deze bijdragen op basis
onder meer van de door het Fonds voor analyse van aardolieproducten verplicht ter
beschikking gestelde gegevens.
Zelfs zo de bijdragen worden geheven in functie van criteria, vastgesteld in het besluit,
met dien verstande dat een verhoging of verlaging van de bijdrage afhankelijk is van het
akkoord van de Interregionale Bodemsaneringscommissie en van een wijziging van
artikel 4, § 2, van het Samenwerkingsakkoord en van het Besluit van 3 maart 2004, komt
het niettemin aan verweerster toe om op eenzijdige wijze het verschuldigde bedrag vast te
stellen en de schuldenaar van deze bijdrage te bepalen, beslissingen die ten aanzien van de
accijnsplichtige ondernemingen een bindend karakter vertonen, behoudens eventueel
bezwaar tegen de betekening van het verschuldigde bedrag, in te stellen binnen de maand
van deze betekening.
De Raad van State, die oordeelt in het bestreden arrest dat verweerster slechts beschikt
over een uitvoeringsbevoegdheid zonder eigen beslissingsrecht en dat verweerster geen
beslissingen lijkt te kunnen nemen die derden binden, doet uitspraak in miskenning van de
bepalingen van het besluit van 3 maart 2004 evenals van het Samenwerkingsakkoord,
gesloten te Brussel op 13 december 2002 en inmiddels goedgekeurd door alle betrokken
partijen, waaruit duidelijk volgt dat het aan verweerster toekomt om, in functie van de in
het besluit bepaalde criteria, op grond van de door het Fonds voor analyse van aardolieproducten mee te delen gegevens, de door de accijnsplichtige ondernemingen verschuldigde bijdragen te bepalen en in te vorderen, en dit op een ten aanzien van die, door haar
nader te bepalen, accijnsplichtige ondernemingen eenzijdige en bindende wijze (schending van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, 2°, van het Besluit van de Interregionale
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Bodemsaneringscommissie van 3 maart 2004 tot erkenning van de vereniging zonder
winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, B1, te 1140 Brussel en voor zoveel als nodig
de artikelen 1, 3, 4, 5 en 10 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel
op 13 december 2002, goedgekeurd bij ordonnantie van 20 december 2002, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2003, het decreet van 15 mei 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2003, het decreet van 18 juli 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2003, en de wet van 26 augustus 2003,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2003) en kon bijgevolg niet
wettig besluiten dat deze vereniging niet als een administratieve overheid was te aanzien
(schending van de artikelen 7, 14 en 17 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten
op de Raad van State, 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 17, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, de Raad van State bevoegd is
om de schorsing van de tenuitvoerlegging te bevelen van een akte of een reglement van een administratieve overheid wanneer die akte of dat reglement vatbaar
is voor vernietiging krachtens artikel 14, § 1, van die wetten;
Overwegende dat, krachtens artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State, de Raad uitspraak doet, bij wijze van arresten, over de
beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending
van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden;
Dat instellingen, opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid
van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn
met een openbare dienst, in beginsel administratieve overheden zijn, in zoverre
hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen
kunnen nemen die derden binden;
Dat een vereniging van privaatrechtelijke aard die, ook al is zij opgericht of
erkend door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de
controle van de overheid, geen beslissing kan nemen die derden kunnen binden,
niet de aard heeft van een administratieve overheid; dat hiervoor niet ter zake
doet dat haar een taak van algemeen belang is toevertrouwd;
Overwegende dat uit het arrest volgt dat :
1. verweerster een vereniging zonder winstoogmerk is, die overeenkomstig de
wet van 27 juni 1921 door vijf andere verenigingen zonder winstoogmerk werd
opgericht;
2. voor de sector van de minerale oliën alleen representatieve beroepsverenigingen lid kunnen zijn van die vereniging;
3. verweerster erkend is door de Interregionale Bodemsanerings-commissie bij
toepassing van artikel 9 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels hoofdstedelijk
Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van
tankstations van 13 december 2002, hierna te noemen het Samenwerkingsak-
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koord;
Overwegende dat, blijkens de preambule van dit Samenwerkingsakkoord, de
overheden tot doel hadden de bodemsanering op een "alternatieve" wijze te
financieren, met name door de oprichting van een bodemsaneringsfonds met
privaatrechtelijk karakter, evenwel onder toezicht van het openbaar gezag;
Dat verweerster, krachtens artikel 4, § 2, eerste lid, van het Samenwerkingsakkoord en de artikelen 5 tot en met 8 van het Erkenningsbesluit gerechtigd is van
de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen te innen die nodig zijn voor het
volbrengen van haar opdracht en voor de dekking van haar werkingskosten, de
bijdragen te heffen en te ontvangen volgens een in artikel 5, § 2, van het Erkenningsbesluit vastgelegd percentage per liter benzines voor motorvoertuigen of
gasolie diesel voor wegvoertuigen;
Dat, krachtens artikel 6 van het Samenwerkingsakkoord en artikel 7 van het
Erkenningsbesluit, de verhoging of de verlaging van de door verweerster vast te
stellen en te vorderen bijdragen afhankelijk is van het akkoord van de Interregionale Bodemsaneringscommissie;
Dat, krachtens artikel 7, § 1, van het Samenwerkingsakkoord en artikel 8, § 1,
van het Erkenningsbesluit, het Fonds voor de analyse van aardolieproducten aan
verweerster, op haar verzoek, alle noodzakelijke gegevens meedeelt waarover
het beschikt en die moeten toelaten te onderzoeken of de accijnsplichtige ondernemingen de stortingen verrichten die nodig zijn voor het volbrengen van
verweersters opdracht en de dekking van haar werkingskosten;
Dat de accijnsplichtige ondernemingen, krachtens artikel 5, § 2, tweede lid,
van het Samenwerkingsakkoord en artikel 6, § 2, tweede lid, van het Erkenningsbesluit, eventueel bezwaar kunnen aantekenen bij de bevoegde federale administratie tegen het betekende bedrag;
Overwegende dat een recht op bezwaar toegekend aan de accijnsplichtige
ondernemingen op grond van artikel 5, § 2, van het Samenwerkingsakkoord en
artikel 6, § 2, tweede lid, van het Erkenningsbesluit van 3 maart 2004 te dezen
niet bepaalt of verweerster al dan niet bindende beslissingen kan treffen;
Overwegende dat uit dit alles volgt dat verweerster die op grond van door het
Samenwerkingsakkoord nauwkeurig opgelegde criteria handelt en geen eigen
beslissingsmacht heeft, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden;
Dat het arrest aldus naar recht oordeelt over de exceptie van onbevoegdheid;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 oktober 2005 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –
Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
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Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 551
1° KAMER - 28 oktober 2005

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - ADMINISTRATIEVE
HANDELINGEN - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - SCHORSING - WERKELIJK VOORWERP VAN HET
BEROEP - ARBEIDSOVEREENKOMST
2º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - SCHORSING - WERKELIJK VOORWERP VAN HET BEROEP ARBEIDSOVEREENKOMST - BEVOEGDHEID - ARBEIDSGERECHTEN
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - RAAD VAN
STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING - SCHORSING - WERKELIJK VOORWERP VAN HET BEROEP ARBEIDSOVEREENKOMST - BEVOEGDHEID - ARBEIDSGERECHTEN
1º, 2° en 3° Aangezien de Raad van State vaststelt dat eiseres, die door de Belgische
Staat met een arbeidsovereenkomst is aangeworven, de schorsing vordert van de
tenuitvoerlegging van de beslissing waarbij haar werkgever, wegens de behoeften van de
dienst, geweigerd heeft haar, als deskundige, ter beschikking te stellen van de Europese
Commissie, die om haar detachering verzocht, zijn het werkelijke en rechtstreekse
voorwerp van het beroep van eiseres de modaliteiten van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst die de partijen bindt en behoort het, bijgevolg tot de bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank1. (Art. 578, 1°, Ger.W.; Artt. 14, § 1, en 17, § 1, eerste lid, Wet
Raad van State)
(G. T. BELGISCHE STAAT, Min v. Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid )

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0109.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 februari 2005 gewezen
door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 144, 145 en 160 van de Grondwet;
- de artikelen 14, § 1, en 17, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
van 12 januari 1973;
1 Cass., 17 nov. 1994, AR C.94.0004.F, nr 495; 18 dec. 1997, AR C.97.0248.N, nr 568.
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- de artikelen 8, 9 en 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1101, 1102 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen
van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de minister
van Economie die weigert dat eiseres, als deskundige, ter beschikking wordt gesteld van
de Europese Commissie, en bijgevolg evenmin van de vordering tot voorlopige maatregelen en betaling van een dwangsom. Het verwerpt dus die vorderingen.
Het arrest verantwoordt die beslissingen op grond van, enerzijds, de overweging "dat,
krachtens artikel 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, geschillen inzake arbeidsovereenkomsten behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, wat de bevoegdheid
van de Raad van State uitsluit" en, anderzijds, "dat de bestreden akte verband houdt met
de wijze waarop de overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd, zoals, voor zoveel als
nodig, wordt aangetoond door het feit dat (eiseres), indien zij de gewenste detachering
zou krijgen, verder door (verweerder) zou worden betaald; dat het niet gaat om een akte
die van de overeenkomst kan worden afgesplitst en die, als zodanig, het voorwerp van een
beroep voor de Raad van State kan uitmaken; dat het er in dat verband weinig toe doet dat
die akte afkomstig is van een administratieve overheid en dat de bevoegdheid om te
beslissen over een verzoek tot detachering als discretionair wordt aangemerkt; dat de
regels betreffende de bevoegdheid van de Raad van State van openbare orde zijn".
Grieven
(1) Krachtens artikel 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de arbeidsrechtbanken
bevoegd om kennis te nemen van "geschillen inzake arbeidsovereenkomsten", d.w.z.
geschillen die betrekking hebben op het sluiten, de uitvoering, de uitlegging en de beëindiging van die overeenkomsten. De Raad van State is, krachtens de artikelen 14, 1°, en 17,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, bevoegd om de individuele
eenzijdige handelingen van een administratieve overheid te vernietigen en de tenuitvoerlegging ervan te schorsen. Overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet vervalt de
bevoegdheid van de Raad van State m.b.t. dergelijke akten, met name, wanneer ze uitgevaardigd zijn door de administratieve overheid in de loop van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en wanneer het beroep tot nietigverklaring of tot schorsing een
geschil over een subjectief burgerlijk recht dat uit de overeenkomst of uit de wet is
ontstaan, als werkelijk voorwerp heeft. Zulks is het geval als voldaan is aan de tweevoudige voorwaarde dat de bestreden handeling bestaat in de weigering door een administratieve overheid van de uitvoering van een verplichting die overeenstemt met een subjectief
recht waarvan de verzoeker beweert houder te zijn, en dat de aangevoerde bevoegdheidsoverschrijding geenszins impliceert dat de Raad van State zich moet uitspreken over het
bestaan of de omvang van dat burgerlijk recht.
(2) In casu was het beroep tot schorsing, zoals blijkt uit de vaststellingen van het
bestreden arrest, gericht tegen de weigering van de minister van Economie om de detachering van eiseres naar de Europese Commissie toe te staan, d.w.z. tegen een beslissing die
betrekking heeft, niet op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van eiseres, maar wel
op de organisatie van de dienst, waarbij de beslissing tot weigering door de minister is
genomen in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid. Anderzijds blijkt uit de
vordering van eiseres tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid dat geen
enkele van de drie aangevoerde gronden tot vernietiging gebaseerd was op de miskenning
van de overeenkomst en van de rechten die daaruit voor eiseres voortvloeiden, of op de
schending van wettelijke of reglementaire bepalingen waaruit eiseres zou hebben kunnen
afleiden dat er voor haar een recht bestond dat zij ter beschikking van de Europese
Commissie kon worden gesteld, maar wel op de schending van regels van het objectief
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recht die voor een administratieve overheid gelden wanneer zij een beslissing neemt, in
casu de regels betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken (eerste middel) en die
betreffende de uitdrukkelijke motivering en de interne motivering van individuele administratieve handelingen (tweede en derde middel).
(3) Bijgevolg kon het bestreden arrest, op grond van de redenen die in het middel
worden weergegeven, niet naar recht beslissen dat de Raad van State niet bevoegd was
om uitspraak te doen over de vordering tot schorsing en, bijgevolg, evenmin over de
vorderingen tot voorlopige maatregelen en betaling van een dwangsom, waarvan hij had
kennisgenomen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de Raad van State, krachtens artikel 17, § 1, eerste lid, van
de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, wanneer
een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor
vernietiging krachtens artikel 14, § 1, van die wetten, bevoegd is om de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan te bevelen;
Dat luidens voornoemd artikel 14, § 1, de afdeling administratie, bij wijze van
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen
van de onderscheiden administratieve overheden, alsook tegen de administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij
inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblées, van het Rekenhof
en van het Arbitragehof, evenals van organen van de rechterlijke macht en van
de hoge Raad van de Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden
van hun personeel;
Dat de bevoegdheid van de Raad van State bepaald wordt door het werkelijke
en rechtstreekse voorwerp van het beroep;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, die door verweerder met een
arbeidsovereenkomst is aangeworven, de schorsing vordert van de tenuitvoerlegging van de beslissing waarbij haar werkgever, wegens de behoeften van de
dienst, geweigerd heeft haar, als deskundige, ter beschikking te stellen van de
Europese Commissie, die om haar detachering verzocht;
Dat het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het beroep dus bestaat in de
modaliteiten van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst die de partijen bindt
en, bijgevolg, krachtens artikel 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort, ongeacht of verweerder bij het
nemen van zijn beslissing over een discretionaire bevoegdheid beschikte en tot
staving daarvan de behoeften van de dienst heeft aangevoerd, en of eiseres zich,
tot staving van haar vordering, niet beroepen heeft op een subjectief recht op
haar detachering;
Dat het arrest bijgevolg naar recht beslist dat de Raad van State niet bevoegd is
om kennis te nemen van haar vordering;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
28 oktober 2005 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Wouters.

Nr. 552
3° KAMER - 31 oktober 2005

WERKLOOSHEID — BEDRAG - WERKNEMER MET GEZINSLAST - UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD - RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP
Onder werknemer met gezinslast wordt met name de werknemer verstaan die alleen woont
en een onderhoudsuitkering verschuldigd is waartoe hij door een rechterlijke beslissing is
veroordeeld1. (Art. 110, § 1, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit)
(R.V.A. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0182.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 augustus 2004 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. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 110, §1, eerste lid, 3°, 114, §1, 2 en 3, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 110, §1, eerste lid, 3°, zoals het was opgemaakt vóór de wijziging ervan bij het
koninklijk besluit van 24 januari 2002;
- artikel 114, zoals het was opgemaakt vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit
van 24 januari 2002, wat betreft de eerste en de tweede paragraaf, en bij het koninklijk
besluit van 21 maart 2000, wat betreft de derde paragraaf.
Aangevochten beslissingen
1 Zie B. GRAULICH en P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur, Etudes pratiques de droit
social/14, Brussel, 2003, nrs 569 en 572; art. 110, § 1, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit, zoals het
van toepassing was op 1 jan. 1998; vgl. art. 110, § 1, eerste lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit, na de
wijziging ervan bij K.B. 24 jan. 2002.
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Het arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat verweerder voor de
maanden oktober en november 1994 recht heeft op een bedrag van werkloosheidsuitkeringen dat voorbehouden is aan werklozen met gezinslast, onder aftrek van de uitkeringen
voor alleenwonende werknemers die hij voor dezelfde maanden ontvangen heeft, en van
het wettelijk bedrag van de gerechtelijke verwijlinterest, op het verschil tussen 8 maart
1999 tot op de dag van betaling.
Om aldus te beslissen, vermeldt het arrest op grond van eigen vaststellingen en van die
van het beroepen vonnis, die door het arrest als volledig weergegeven beschouwd worden,
dat de vrederechter bij beschikking van 26 juli 1994 voorlopige maatregelen getroffen
heeft wegens de slechte verstandhouding tussen verweerder en zijn echtgenote, waarbij hij
hen heeft gemachtigd om afzonderlijk te verblijven en de hoede over de uit het huwelijk
geboren kinderen aan de echtgenote van verweerder heeft toevertrouwd, maar de
uitspraak omtrent verweerders bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van de
kinderen heeft aangehouden, aangezien de partijen daarover nog gesprekken aan het
voeren waren en verweerder zijn gezin niet zonder bestaansmiddelen achterliet; dat een
echtscheidingsprocedure door onder-linge toestemming is ingeleid in november 1994,
zodat de vrederechter zijn bevoegdheid, die beperkt was tot de voorlopige maatregelen,
verloren had, en verweerder de uitkering tot levensonderhoud, waarvan het bedrag was
vastgesteld in de overeenkomsten vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming, is
blijven betalen, en dat geen enkele echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand
overgeschreven schijnt te zijn, en het arrest die beslissing vervolgens hierop grondt :
"Dat erkend moet worden dat de uitkering tot levensonderhoud is betaald op grond van
de beslissing van de vrederechter, voor zover de vrederechter de voorlopige maatregelen
moet treffen in geval van scheiding en de uitspraak over een uitkering tot levensonderhoud slechts wil aanhouden op voorwaarde dat deze betaald wordt; dat, te dezen, de betaling van de uitkering tot levensonderhoud is geschied in het kader van voorlopige maatregelen die de echtgenote gevorderd heeft op grond van het vonnis, dat de vaststelling van
het bedrag heeft aangehouden; dat de voorlopige maatregelen zijn vervangen door de
overeenkomsten vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming; dat de beslissing
van de eerste rechter dus overeenkomstig de wet en de geest van de wet is gewezen".
Grieven
Artikel 110, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het op het geschil van toepassing is,
bepaalt dat onder werknemer met gezinslast met name de werknemer wordt verstaan die
alleen woont en onderhouds-uitkeringen verschuldigd is op grond op van hetzij een rechterlijke beslissing, hetzij een notariële akte in het kader van een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming.
In zoverre die bepaling betrekking heeft op de uitkering tot levensonderhoud die de
werkloze verschuldigd is op grond van een rechterlijke beslissing, betreft die bepaling van
het koninklijk besluit het geval waarin de rechter de werkloze heeft veroordeeld tot betaling van de uitkering en waarin, bijgevolg, die betaling de tenuitvoerlegging van zijn
beslissing vormt. Uit de vermeldingen van het arrest blijkt niet dat de uitkering tot levensonderhoud die verweerder, naar eigen zeggen, aan zijn echtgenote heeft gestort in oktober
en november 1994, aan die voorwaarde voldoet. Het arrest betwist niet, zoals eiser in zijn
conclusie in hoger beroep aanvoerde, dat de vrederechter aan wie was gevraagd de dringende en voorlopige maatregelen te treffen die nodig waren geworden door de slechte
verstandhouding tussen de echtgenoten, met instemming van de partijen geen uitspraak
heeft gedaan over de kosten van onderhoud en opvoeding van hun kinderen.
Voor de twee betrokken maanden kon verweerder dus geen uitkering tot levensonderhoud verschuldigd zijn op grond van een rechterlijke beslissing en kon hem voor die
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periode dus niet de hoedanigheid van werkloze met gezinslast worden toegekend, wat
hem het recht zou hebben gegeven op uitkeringen waarvan het bedrag bepaald is bij
artikel 114, §§ 1, 2 en 3, van het koninklijk besluit. Het arrest, dat het tegenovergestelde
beslist, op grond dat de vrederechter wettelijk verplicht is dringende en voorlopige maatregelen te treffen in geval van scheiding van de echtgenoten en de uitspraak over een
uitkering tot levensonderhoud slechts wil aanhouden op voorwaarde dat deze gestort
wordt, miskent het begrip "uitkering verschuldigd op grond van een rechterlijke beslissing" in de zin van artikel 110, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering (schending van die bepaling,
zoals ze van toepassing was vóór het koninklijk besluit van 24 januari 2002) en schendt
daarenboven artikel 114, §§ 1, 2 en 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24
januari 2002, wat betreft de eerste en de tweede paragraaf, en bij het koninklijk besluit
van 21 maart 2000, wat betreft de derde paragraaf.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat luidens artikel 110, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, zoals
het op de feiten van toepassing is, onder werknemer met gezinslast de werknemer wordt verstaan die alleen woont en onderhoudsuitkeringen verschuldigd is
op grond op van hetzij een rechterlijke beslissing, hetzij een notariële akte in het
kader van een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed door
onderlinge toestemming;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die gescheiden leeft van
zijn echtgenote, haar sinds 1 september 1994 weliswaar een uitkering tot levensonderhoud betaalde om hun gemeenschappelijke kinderen op te voeden, maar dat
de vrederechter, bij beslissing van 26 juli 1994, "de uitspraak omtrent (verweerders) bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding [van zijn] kinderen
heeft aangehouden, aangezien de partijen daarover nog gesprekken aan het
voeren waren en verweerder zijn gezin niet zonder bestaansmiddelen achterliet";
Dat het arrest, dat oordeelt dat de uitkeringen tot levensonderhoud die
verweerder in oktober en november 1994 aan zijn echtgenote heeft betaald,
hoewel de overeenkomsten vóór hun echtscheiding door onderlinge toestemming
nog niet waren gesloten, dat werden "op grond van de beslissing van de vrederechter, voor zover (die magistraat) (...) de uitspraak over een uitkering tot
levensonderhoud slechts wil aanhouden op voorwaarde dat deze betaald wordt",
voormeld artikel 110, §1, eerste lid, 3°, schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over verweerders
recht op werkloosheidsuitkeringen, voor een bedrag dat voorbehouden is aan
werklozen met gezinslast, voor de maanden oktober en november 1994;
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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 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.
31 oktober 2005 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 553
3° KAMER - 31 oktober 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN
BESLISSING - BESCHIKKING - KRITIEK - GEEN GRIEF - GEVOLG
2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESCHIKBAARHEID VOOR DE
ARBEIDSMARKT - VOLLEDIG WERKLOZE - WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING - ADRESVERANDERING MELDING - BEWIJS - BEWIJSLAST - GEEN BEWIJS - GEWESTELIJKE DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING - AMBTSHALVE SCHRAPPING
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING BESCHIKBAARHEID VOOR DE ARBEIDSMARKT - VOLLEDIG WERKLOZE - WERKZOEKENDE INSCHRIJVING - ADRESVERANDERING - MELDING - GEEN BEWIJS - GEWESTELIJKE DIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING - AMBTSHALVE SCHRAPPING
1º Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat kritiek uitoefent op
een beschikking van de bestreden beslissing waardoor de eiser niet benadeeld kon
worden1.
2º en 3° De volledig werkloze kan niet langer genieten van uitkeringen vanaf de dag
waarop zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, t.g.v. van het feit dat hij die dienst niet op
de hoogte heeft gesteld van zijn adresverandering; de werkloze moet bewijzen dat hij de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling van zijn adresverandering op de
hoogte heeft gesteld2. (Art. 58, § 1, eerste lid en derde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit)
(Office communauttaire et régional de la formation et de l'emploi , afgekort FOREM T. M., in aanwezigheid van R.V..A.
e.a.)

ARREST (vertaling)

2 Het O.M. concludeerde dat eiser in de kosten van het cassatiegeding veroordeeld moest worden op
grond van de artt. 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W. De eerste verweerder is immers wel
een gerechtigde, maar de tweede verweerder, de HVW, niet. Art.1017, tweede lid, volstaat dus niet
om de oplossing te verantwoorden.
1 Cass., 3 dec. 1976, (A.C. 1977, 389); 22 okt. 2001, AR S.00.0118.F - S.00.0131.F, nr 564.
2 Cass., 14 dec. 1998, AR S.97.0133.F, nr 403; art. 58, § 1, Werkloosheidsbesluit, vóór de wijziging
ervan op 1 jan. 1995; vgl. datzelfde art. na K.B. 4 juli 2004 (B.S., 9 juli 2004, tweede uitg., p. 54777).
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(A.R. S.04.0188.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 september 2004 is
gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 51, § 1, eerste en tweede lid, 4°, 52bis, §1, 3°, 58, § 1, eerste en derde lid,
3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering, vóór hun gedeeltelijke wijziging bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000;
- de artikelen 1315, eerste lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest zegt voor recht, met bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, dat eiser een fout heeft begaan door verweerder tweemaal op te roepen op een
adres waarvan hij diende te weten dat het onjuist was en zegt bijgevolg dat de intrekking
van de werkloosheids-uitkeringen gedurende zesentwintig weken, met toepassing van
artikel 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, niet op verweerder van toepassing is en veroordeelt eiser in de
kosten, met inbegrip van de appèlkosten, op de volgende gronden :
"Het (arbeids)hof kan alleen vaststellen dat (verweerder) destijds niet voldeed aan één
van de voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, net zoals de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overigens ook alleen maar kon vaststellen dat niet
voldaan was aan één van de toekenningsvoorwaarden, wat automatisch - en zonder enige
mogelijke afwijking - tot gevolg had dat (verweerder) vanaf 27 mei 1994 geen werkloosheidsuitkeringen meer kon ontvangen;
Wat dat betreft moet het hoger beroep van de R.V.A. gegrond worden verklaard;
De zaken liggen evenwel anders indien de toepassing overwogen wordt van artikel
52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991, krachtens hetwelk de R.V.A., met
zijn eerste beslissing, (verweerder) gedurende zesentwintig weken, met ingang van 27 mei
1994, van het genot van de werkloosheidsuitkeringen uitgesloten heeft;
De toepassing van artikel 52bis vereist immers dat de werknemer werkloos is geworden
in de zin van artikel 51, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, dat, onder 3°, als "werkloze
afhankelijk van zijn wil" de werknemer omschrijft die zich, zonder voldoende rechtvaardiging, niet aanmeldt bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding, te dezen (bij eiser), indien de werkloze door die dienst werd opgeroepen om zich
aan te melden;
(Verweerder) heeft, in antwoord op de hem verstuurde oproepingen, te dezen echter
afdoend bewezen dat hij zich niet heeft kunnen aanmelden, aangezien niet kan worden
betwist dat hij die oproepingen niet heeft ontvangen omdat zij naar een adres zijn gestuurd
dat kennelijk het zijne niet was;
Bijgevolg kon de intrekking van de uitkeringen, met toepassing van artikel 52bis, op
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hem niet worden toegepast;
Wat dat betreft is het hoger beroep van de R.V.A. niet gegrond;
(...) Het moet worden herhaald dat de partij die een tussenkomende partij aansprakelijk
wil stellen, dient te bewijzen dat die tussenkomende partij een fout heeft begaan en dat zij
door die fout schade heeft geleden;
De R.V.A., zoals hierboven is herhaald, heeft slechts de wettelijke bepalingen toegepast
waarvan hij niet kan afwijken, aangezien hij een zaak die niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, zoals (verweerder) aanvoert, te dezen niet kan seponeren, hoewel hij dat
inzake sancties wel kan. De R.V.A. heeft tijdens het uitvoeren van zijn wettelijke
opdracht dus geen enkele fout begaan;
(Eiser), daarentegen, heeft niet voldaan aan zijn verplichting van behoorlijk bestuur,
door (verweerder) tweemaal op te roepen op een adres waarvan hij hoorde te weten dat
het onjuist was, aangezien hij op de hoogte was gebracht van de wijziging van stempelgemeente en de twee aangetekende oproepingen hem zijn teruggestuurd, wat hem noodzakelijkerwijs aantoonde dat hij zijn oproepingen naar een onjuist adres stuurde;
(Eiser) heeft verzuimd het juiste adres (van verweerder) op te zoeken, wat nochtans
elementair was, daar de oproepingen die aan hem moesten worden gericht, hem aldus
daadwerkelijk hadden kunnen bereiken;
(Eiser) heeft een fout begaan, zoals de eerste rechter heeft beslist, en zijn tussenberoep
is niet gegrond".
Grieven
Artikel 51, §1, eerste en tweede lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, zoals het van toepassing was op het ogenblik van de feiten, bepaalt het volgende :
"De werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn
wil, wordt uitgesloten van het genot van de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot
54.
Onder 'werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer' wordt verstaan :
(...)
4° het zich zonder voldoende rechtvaardiging niet aanmelden bij de bevoegde dienst
voor arbeidsbemiddeling en/of beroepsopleiding, indien de werkloze door deze dienst
werd opgeroepen om zich aan te melden".
Artikel 52bis, §1, 3°, vóór zijn wijziging bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000,
bepaalt dat de werknemer uitgesloten wordt van het genot van de uitkeringen gedurende
ten minste zesentwintig en ten hoogste tweeënvijftig weken indien hij werkloos is of
wordt in de zin van artikel 51, §1, tweede lid, ten gevolge van het zich niet aanmelden bij
de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling".
Artikel 58, §1, eerste en derde lid, ten slotte, bepaalt :
"Om uitkeringen te genieten moet de volledig werkloze werkzoekend zijn en als
dusdanig ingeschreven zijn en blijven. Het bewijs van deze inschrijving moet geleverd
worden door de werkloze.
(...)
De werkloze kan niet langer genieten van uitkeringen vanaf de dag waarop zijn
inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling, inzonderheid ten gevolge van het feit dat hij :
(...)
3° deze dienst niet op de hoogte heeft gesteld van zijn adresverandering".
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Uit die bepalingen volgt dat de werkloze, om uitkeringen te genieten, als werkzoekende
ingeschreven moet zijn en blijven, en gevolg dient te geven aan de oproepingen van de
diensten voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding (artikelen 51, §1, eerste en tweede
lid, 3°, en 58, §1, eerste lid). Als hij zich niet aanmeldt na door eiser te zijn opgeroepen
(artikel 52bis, §1, 3°), wordt hij derhalve tijdelijk uitgesloten van het genot van de uitkeringen.
De werkloze zelf moet bewijzen dat hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven (artikelen 58, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 1315, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek). Wat dat betreft doet het
weinig ter zake dat eiser wist of hoorde te weten dat het adres waaronder eiser was ingeschreven, niet meer juist was. Om als werkzoekende ingeschreven te blijven, moet de
werkloze eiser zelf op de hoogte brengen van het adres waarop hij opgeroepen kan
worden. Het staat niet aan eiser het nieuwe adres van de werkloze op te zoeken.
1. Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat eiser niet tijdelijk mag worden uitgesloten van het genot van
de werkloosheidsuitkeringen, bepaald in artikel 52bis, §1, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, op grond dat eiser, hoewel hij verweerder heeft opgeroepen op een
adres waarvan hij wist dat het verkeerd was, verweerders nieuw adres niet heeft opgezocht, schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, en
meer bepaald alle artikelen 52bis, §1, 3°, en 58, §1, eerste en derde lid, 3°, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991, aangezien die bepalingen de werkloze
verplichten eiser op de hoogte te brengen van het adres waarop hij kan worden opgeroepen en zijn uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen alleen afhankelijk maken van de enige voorwaarde dat hij zich, na de oproeping, niet heeft aangemeld
bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding;
2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, dat het feit dat eiser verweerder heeft opgeroepen op een adres
waarvan hij wel wist dat het onjuist was, als een fout aanmerkt die verweerder schade
heeft berokkend, schendt daarenboven enerzijds de voormelde artikelen 51, §1, 52bis, §1,
en 58, §1, aangezien die bepalingen alleen de werkloze verantwoordelijk stellen voor het
feit dat hij geen gevolg geeft aan de oproepingen van eiser of van de R.V.A., en, anderzijds, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en miskent het beginsel van
behoorlijk bestuur, aangezien eiser geen fout heeft kunnen begaan en dat beginsel
evenmin heeft kunnen miskennen door oproepingen te sturen naar het adres waaronder
verweerder was ingeschreven als werkzoekende.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel kritiek uitoefent op de beslissing op grond
waarvan het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eerste, tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij wat dat betreft ongegrond verklaart, het
bestreden vonnis bevestigt, in zoverre het de maatregel vernietigt waarbij de
directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau verweerder op grond van
artikel 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, gedurende zesentwintig weken uitsluit van het
genot van de werkloosheidsuitkeringen;
Overwegende dat die beslissing, die eiser niet betreft en die niet de grondslag
vormt van de beslissing van het bestreden arrest om hem in de appelkosten te
veroordelen, eiser geen schade kan toebrengen;
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Dat het onderdeel, dat zonder belang is, niet ontvankelijk is;
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 bepaalt dat de volledig werkloze, om uitkeringen te genieten,
werkzoekend moet zijn en als dusdanig ingeschreven moet zijn en blijven, en dat
het bewijs van deze inschrijving geleverd moet worden door de werkloze;
Dat, volgens het derde lid, 3°, van dezelfde paragraaf, de werkloze niet langer
kan genieten van uitkeringen vanaf de dag waarop zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling, ten gevolge van het feit dat hij deze dienst niet op de hoogte
heeft gesteld van zijn adresverandering;
Overwegende dat uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de werkloze de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zelf op de hoogte moet
brengen van het feit dat hij van adres is veranderd sinds zijn inschrijving als
werkzoekende;
Dat de gewestelijke dienst uit die bepalingen derhalve zelf het recht haalt om
zich uitsluitend te verlaten op de gegevens van het dossier die het adres van de
werkzoekende betreffen, en geen fout kan begaan door hiernaar te verwijzen;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat "het (arbeids)hof in zijn
arrest (alvorens recht te zeggen) van 28 mei 1999 heeft aangenomen dat het aan
(verweerder) staat te bewijzen dat hij (eiser) daadwerkelijk van zijn adresverandering op de hoogte had gebracht, een bewijs dat (verweerder) te dezen niet heeft
geleverd";
Dat het bestreden arrest, door te overwegen dat "(eiser) een fout heeft begaan
(...) door (verweerder) tweemaal op te roepen op een adres waarvan hij hoorde te
weten dat het onjuist was, aangezien hij op de hoogte was gebracht van de wijziging van stempelgemeente en de twee aangetekende oproepingen hem zijn teruggestuurd, wat hem noodzakelijkerwijs aantoonde dat hij zijn oproepingen naar
een onjuist adres stuurde", de artikelen 58, §1, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat eiser er belang bij heeft dat het arrest bindend wordt
verklaard ten aanzien van de partijen die te dien einde voor het Hof zijn opgeroepen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het zegt dat eiser een fout heeft
begaan, het tussenberoep ongegrond verklaart en eiser in de appèlkosten veroordeelt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Algemeen Belgisch Vakverbond, werkloos-heidsdienst;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
31 oktober 2005 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 554
3° KAMER - 31 oktober 2005

DADING - BEGRIP
Dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die elkaar wederzijdse
toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van de
partijen de gegrondheid van de aanspraken van de andere partij daarom erkent 1. (Art.
2044, eerste lid, B.W.)
(N. T. R.V.P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0007.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 oktober 2004 is
gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1045, eerste en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1985, 1987 en 2044, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van een recht beperkend moet
worden uitgelegd en alleen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere
uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
1 Zie Cass., 15 okt. 1979, (A.C 1979-80, 197); 31 maart 1993, AR 300, nr 170; 19 sept. 2001, AR
P.01.0617.F, nr 473.
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Het arrest verwerpt de conclusie van eiseres, waarin zij betwist dat zij haar raadsman
een lastgeving had verleend met toestemming om het brutobedrag in ontvangst te nemen
van de beëindigingsvergoeding (1.639.212 BEF), tot betaling waarvan verweerster
veroordeeld was, en afstand te doen van het voordeel van de storting (aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid) van de socialezekerheidsbijdragen die op die vergoeding betrekking hadden, op de volgende gronden :
"Ten gevolge van het vonnis van 29 juni 1983 heeft de raadsman [van eiseres] op 13
juli 1983 het brutobedrag van de veroordeling gevorderd van de raadsman [van verweerster] en een afschrift van die brief aan zijn cliënte toegezonden. [Eiseres] was bijgevolg
op de hoogte dat haar raadsman een brutobedrag wou vorderen. Zij heeft die brief niet
betwist. Zij heeft daarenboven niet zelf van [verweerster] het bedrag van haar opzeggingsvergoeding en de tenuitvoerlegging van het vonnis gevorderd. Daarenboven wordt niet
betwist dat zij de bedragen heeft aanvaard die haar raadsman haar heeft overhandigd. Het
[arbeids]hof leidt hieruit af dat [eiseres] haar raadsman wel degelijk gelast heeft het brutobedrag van de veroordeling, onder aftrek van de bedrijfsvoorheffing, in ontvangst te
nemen. Als loontrekkende die meer dan zeven jaar het beroep van agent van gemengde
levensverzekeringen heeft uitgeoefend, wist [eiseres] - het [arbeidshof] herhaalt het - dat
de storting, in haar voordeel, van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen en, bijgevolg, het niet-storten van de socialezekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, een weerslag zouden hebben op het bedrag van haar pensioen, en dat zij wel
hoorde te weten dat bij de berekening van haar penisoen enkel rekening zou worden
gehouden met de vergoedingen waarvoor socialezekerheidsbijdragen waren gestort. Zij
heeft de uitbetaling van het bedrag van haar socialezekerheidsbijdragen dus met volle
kennis van zaken gewenst en aanvaard.
De schade die [eiseres] geleden heeft met betrekking tot het bedrag van haar pensioen
vloeit bijgevolg niet voort uit een fout van [verweerster], maar uit de dading die de
partijen hebben aangegaan om het geschil tussen hen te beëindigen, en die bestond in de
storting van een geldsom. De geleden schade vloeit niet voort uit een fout van [verweerster] en eiseres kan de vergoeding van die schade dus niet vorderen".
Grieven
Krachtens artikel 2044, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is de dading een wederkerige overeenkomst tussen partijen die elkaar wederzijdse toegevingen doen om een
geschil te beëindigen of te voorkomen. Dading veronderstelt met andere woorden wederzijdse toegevingen.
Artikel 2044, tweede lid, bepaalt dat het contract schriftelijk opgemaakt moet worden.
De lastgeving die aan een derde verleend wordt om een dading aan te gaan, is in wezen
een bijzonder mandaat (artikel 1987 van het Burgerlijk Wetboek).
Hoewel het bij artikel 2044, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalde geschrift
slechts ad probationem vereist is en een dading of een berusting, net als elke bijzondere
lastgeving (artikel 1985, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek), stilzwijgend kan zijn,
blijft het een feit dat de vermeende lastgeving met het oog op het aangaan van een dading,
met inbegrip van het niet-storten van de socialezekerheidsbijdragen aan de [Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid], alleen kon worden afgeleid uit precieze en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar
instemming te betuigen met de dading (vgl. artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek).
Dit is een toepassing van het voormelde algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk
afstand van een recht strikt moet worden geïnterpreteerd.
Uit het feit dat, te dezen, aan eiseres was meegedeeld dat "haar raadsman een brutobedrag wou vorderen" en dat zij "de bedragen heeft aanvaard die haar raadsman haar heeft
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overhandigd", volgt niet noodzakelijkerwijs dat zij "de uitbetaling van het bedrag van haar
socialezekerheidsbijdragen heeft aanvaard" en, vooral, dat haar raadsman haar op de
hoogte zou hebben gebracht van de gevolgen die het niet-inhouden van de socialezekerheidsbijdragen voor haar pensioen zouden hebben en dat zij die gevolgen zou hebben
aanvaard "om haar geschil met verweerster te beëindigen".
In werkelijkheid kan uit geen van de in de redenen van het arrest vermelde feiten
worden afgeleid dat eiseres enig belang had om een dergelijke dading aan te gaan. Haar
geschil met verweerster was immers definitief beëindigd bij vonnis van 29 juni 1983 van
de Arbeidsrechtbank te Luik.
Te dezen kan niet worden ingezien waarvan verweerster afstand zou hebben gedaan
door aan eiseres het brutobedrag van de haar verschuldigde vergoeding, zonder inhouding
van de socialezekerheidsbijdragen, te betalen, evenmin als het voordeel dat eiseres aan
verweerster zou hebben toegestaan en waarvan zij afstand zou hebben gedaan door te
"wensen" het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen te ontvangen.
Het arrest, dat uit de hierboven vermelde feiten afleidt dat eiseres met kennis van zaken
zou hebben ingestemd met de betaling, bij wege van dading, van het brutobedrag van de
veroordeling die in haar voordeel was uitgesproken bij vonnis van 29 juni 1983, schendt
bijgevolg de in de aanhef van het middel bedoelde wetsbepalingen, meer bepaald artikel
2044, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de dading wederzijdse
opofferingen veronderstelt, en artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat
het algemeen rechtsbeginsel toepast volgens hetwelk afstand van een recht moet vaststaan
en alleen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele uitlegging vatbaar zijn.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1134, eerste lid, en 2044, eerste en tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 9, 14, §1, 23, §§ 1 en 2, 26, eerste en tweede lid, 28, §1, 29, 29bis en
35, eerste lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de rechtsvordering die eiseres tegen de verweerders heeft ingesteld
tot rectificatie van het bedrag van haar pensioen en tot uitbetaling van een schadevergoeding, na te hebben vastgesteld dat eiseres en verweerster een dading hadden aangegaan
omtrent de storting, in haar voordeel, van de socialezekerheidsbijdragen die betrekking
hadden op de beëindigingsvergoeding voor een hoofdbedrag van 1.639.21 BEF, hetwelk
verweerster haar verschuldigd was, op de volgende gronden :
Het arrest verwerpt de conclusie van eiseres, waarin zij betwistte dat zij haar raadsman
een lastgeving had verleend met toestemming om het brutobedrag in ontvangst te nemen
van de beëindigingsvergoeding (1.639.212 BEF), tot betaling waarvan verweerster
veroordeeld was, en afstand te doen van het voordeel van de storting (aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid) van de socialezekerheidsbijdragen die op die vergoeding betrekking hadden, op de volgende gronden :
"Ten gevolge van het vonnis van 29 juni 1983 heeft de raadsman [van eiseres] op 13
juli 1983 het brutobedrag van de veroordeling gevorderd van de raadsman [van verweerster] en een afschrift van die brief aan zijn cliënte toegezonden. [Eiseres] was bijgevolg
op de hoogte dat haar raadsman een brutobedrag wou vorderen. Zij heeft die brief niet
betwist. Zij heeft daarenboven niet zelf van [verweerster] het bedrag van haar opzeggingsvergoeding en de tenuitvoerlegging van het vonnis gevorderd. Daarenboven wordt niet
betwist dat zij de bedragen heeft aanvaard die haar raadsman haar heeft overhandigd. Het
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[arbeids]hof leidt hieruit af dat [eiseres] haar raadsman wel degelijk gelast heeft het brutobedrag van de veroordeling, onder aftrek van de bedrijfsvoorheffing, in ontvangst te
nemen. Als loontrekkende die meer dan zeven jaar het beroep van agent van gemengde
levensverzekeringen heeft uitgeoefend, wist [eiseres] - het [arbeidshof] herhaalt het - dat
de storting, in haar voordeel, van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen en, bijgevolg, het niet-storten van de socialezekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, een weerslag zouden hebben op het bedrag van haar pensioen, en dat zij wel
hoorde te weten dat bij de berekening van haar penisoen enkel rekening zou worden
gehouden met de vergoedingen waarvoor socialezekerheidsbijdragen waren gestort. Zij
heeft de uitbetaling van het bedrag van haar socialezekerheidsbijdragen dus met volle
kennis van zaken gewenst en aanvaard.
De schade die [eiseres] geleden heeft met betrekking tot het bedrag van haar pensioen
vloeit bijgevolg niet voort uit een fout van [verweerster], maar uit de dading die de
partijen hebben aangegaan om het geschil tussen hen te beëindigen, en die bestond in de
storting van een geldsom. De geleden schade vloeit niet voort uit een fout van [verweerster] en eiseres kan de vergoeding van die schade dus niet vorderen".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Een dading is nietig en kan geen enkele uitwerking hebben wanneer het voorwerp
ervan verboden is bij een wet die de openbare orde raakt, wanneer ze gegrond is op de
schending van een wet die de openbare orde raakt.
Aan de wetten die de openbare orde betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten
immers geen afbreuk worden gedaan (artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek).
De artikelen 1108, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek bevestigen de regel
volgens welke de overeenkomsten waarvan de oorzaak of het voorwerp strijdig is met de
openbare orde, nietig zijn, met als gevolg dat de rechtbank hen geen enkele uitwerking
mag verlenen.
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alleen overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet.
De dading die zogenaamd tussen eiseres en verweerster is aangegaan, luidens welke
laatstgenoemde aan eiseres de sociale bijdragen heeft gestort die betrekking hadden op de
beëindigingsvergoeding die zij eiseres verschuldigd was om het geschil tussen hen te
beëindigen, is strijdig met de openbare orde en is derhalve nietig, volstrekt nietig.
De bepalingen die de werkgever verplichten om bij elke betaling van loon de socialezekerheidsbijdragen in te houden en ze aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door te
storten (cf. met name de artikelen 14, §1, 23, §§ 1 en 2, van de organieke wet van 27 juni
1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders), zijn van openbare orde
wegens de aan die dienst voorbehouden taak om "de bijdragen van de werkgevers en de
werknemers te innen teneinde bij te dragen tot de financiering van de volgende regelingen
[enz.], waaronder de rust- en overlevingspensioenen" [artikelen 5, 1°, c), en 9 van de wet
van 27 juni 1969].
Dat het niet-afhouden van socialezekerheidsbijdragen door de werkgever een strafbaar
feit vormt (artikel 35 van de wet van 27 juni 1969), om nog maar te zwijgen van de
burgerrechtelijke sancties (artikelen 28 tot 29bis van de wet van 27 juni 1969), bevestigt
het openbaar karakter van de verplichting van de werkgever om bij elke betaling van loon
de socialezekerheidsbijdragen in te houden en ze aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door te storten (artikel 23, §§ 1 en 2, van de organieke wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).
Het arrest, dat de vordering van eiseres, welke strekte tot regularisatie van haar situatie
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ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en [van verweerder] of tot veroordeling van verweerster tot betaling van schadevergoeding, verwerpt op grond dat zij met
laatstgenoemde een dading was aangegaan die bestond in de uitbetaling, aan eiseres, van
de socialezekerheidsbijdragen, en dat aldus uitwerking verleent aan een dading die strijdig
is met de openbare orde en bijgevolg nietig is en geen enkele uitwerking heeft, schendt
derhalve het geheel van de in de aanhef van het middel bedoelde wetsbepalingen.
2.2. Tweede onderdeel
Artikel 26 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt :
"De werkgever mag op de werknemer niet de werknemersbijdrage verhalen, waarvan
hij de inhoudingen te gepasten tijde zou nagelaten hebben te verrichten.
De werkgever is verplicht het nadeel te herstellen dat de werknemer heeft geleden ingevolge de nalatigheid of de vertraging bij de overdracht van de bijdragen."
Uit die bepalingen volgt dat de werkgever die nagelaten heeft de socialezekerheidsbijdragen in te houden op het aan de arbeider gestorte loon, hem niet kan tegenwerpen dat
hij heeft ingestemd met de uitbetaling van het brutobedrag van zijn loon, met inbegrip van
de socialezekerheidsbijdragen, maar dat hij integendeel de schade moet vergoeden die de
werknemer geleden heeft wegens het niet-doorstorten van de socialezekerheidsbijdragen
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Het arrest, dat de door eiseres tegen verweerster ingestelde rechtsvordering tot regularisatie van het bedrag van haar pensioen en tot schadevergoeding verwerpt, op grond dat
eiseres met haar een dading is aangegaan die bestond in de storting, aan eiseres, van het
brutobedrag van de veroordeling die in haar voordeel was uitgesproken op 29 juni 1993
(lees : 1983) door de Arbeidsrechtbank te Luik en in het niet-doorstorten van de socialezekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, schendt bijgevolg de in de
aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, en meer bepaald artikel 26, eerste en
tweede lid, van de wet van 27 juni 1969.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerder aan de middelen opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : de middelen zijn te zijnen aanzien ontbloot van belang :
Overwegende dat het arrest de vordering van eiseres tegen verweerder
verwerpt op grond dat, enerzijds, "krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 [tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers], het enige geldige bewijs van
tewerkstelling als loontrekkende in de storting van de pensioenbijdragen op de
individuele rekening bestaat" en dat "niet betwist wordt dat er geen inhoudingen
zijn verricht op het bedrag dat gestort is ten gevolge van de beëindiging van de
overeenkomst [tussen eiser en verweerder]", en, anderzijds, hoewel "bepaalde
wettelijke bepalingen het recht op sociale uitkeringen waarborgen in geval van
onvermogen van de werkgever [...],dergelijke bepalingen inzake pensioenen niet
bestaan, tenzij er inhoudingen zijn verricht, wat te dezen niet het geval is", en
hieraan toevoegt dat "de bij die andere bepalingen voorgeschreven regularisaties
daarenboven onderworpen zijn aan voorwaarden die te dezen niet zijn vervuld",
en dat "de aangevoerde wettelijke bepalingen daarenboven vereisen dat de werkgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wat te dezen niet het geval is,
aangezien [eiseres en verweerster] overeengekomen zijn hun geschil ten gevolge
van de beëindiging van hun overeenkomst op een bijzondere wijze te
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beslechten";
Dat de middelen, die enkel kritiek uitoefenen op de laatstgenoemde vermelding, terwijl de andere overwegingen van het arrest betreffende het nietvermelden van inhoudingen van socialezekerheidsbijdragen op de individuele
rekening van eiseres een aparte en afdoende grondslag vormen voor de beslissing, bijgevolg niet tot cassatie kunnen leiden en derhalve van belang ontbloot
zijn;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Het overige van het eerste middel
Overwegende dat het arrest, om de vordering van eiseres tegen verweerster te
verwerpen, beslist dat "de schade die [eiseres] geleden heeft [...] bijgevolg niet
voortvloeit uit een fout van [verweerster], maar uit de dading die de partijen
hebben aangegaan om het geschil tussen hen te beëindigen, en die bestond in de
storting van een geldsom";
Overwegende dat dading een wederkerige overeenkomst is tussen partijen die
elkaar wederzijdse toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van de partijen de gegrondheid van de aanspraken van de
andere partij daarom erkent;
Overwegende dat noch uit de in het middel weergegeven en bekritiseerde
redenen van het arrest noch uit enige andere vermelding van dat arrest kan
worden afgeleid dat eiseres en verweerster wederzijdse toegevingen zouden
hebben gedaan en een overeenkomst zouden hebben gesloten die als een dading
moet worden beschouwd;
Dat het arrest bijgevolg artikel 2044, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige
punten van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de vordering van eiseres tegen verweerster verwerpt en over de
kosten tussen die partijen uitspraak doet;
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
verweerder in de helft van de kosten van eiseres en in zijn eigen kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
31 oktober 2005 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
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Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

