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Nr. 1
3° KAMER - 2 januari 2006

ARBEIDSVOORZIENING — BEROEPSOPLEIDING - FRANSE GEMEENSCHAP OPLEIDING - EINDE - ONDERNEMING - VERPLICHTINGEN - BEGRIP
De onderneming waarnaar de stagiair gestuurd wordt voor een beroepsopleiding, is niet
alleen verplicht die stagiair na zijn beroepsopleiding in dienst te nemen, voor een periode
die minstens gelijk is met de duur ervan, maar moet hem tijdens die periode ook doen
werken1. (Art. 27, § 2, Besl. Fr. Gem. Ex. 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding).
(Gestion et courtage en assurances bvba T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0092.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 september 2003 is
gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 26 en 27, inzonderheid §2, van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, zoals ze van kracht waren
vóór hun opheffing bij artikel 14 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli
1997;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep ongegrond en bevestigt het beroepen
vonnis, in zoverre het oordeelt dat eiseres de tussen haar en verweerster gesloten arbeidsovereenkomst niet kon beëindigen vóór het verstrijken van een periode van ten minste zes
maanden arbeid.
Het verantwoordt die beslissing met al zijn eigen redenen en met die van het beroepen
vonnis, die hier als volledig weergegeven beschouwd worden, inzonderheid met de overwegingen, in substantie, dat "het [arbeids]hof, naast de oordeelkundige motivering van het
vonnis, die het hier als volledig weergegeven beschouwt, oordeelt dat [eiseres] totaal geen
rekening houdt met de contractuele en niet louter morele verbintenis die zij ten aanzien
van de andere partijen heeft aangegaan met het oog op de totstandkoming van een driepartijenovereenkomst tot individuele beroepsopleiding binnen een onderneming, overeenkomstig de artikelen 26 en 27 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van
1 Vgl. art. 8, eerste lid, 4°, tweede en derde lid, Decr. W. Gew. 18 juli 1997 betreffende de
inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een
vacature te voorzien.
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12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding. Zodra de overeenkomst gesloten was op 3
december 1997, heeft de onderneming zich immers ten aanzien van de stagiair en de
Forem ertoe verbonden om die stagiair onmiddellijk na het einde van de opleiding als
werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de
opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de onderneming voor
dat beroep gelden. De uitdrukkelijke verwijzing naar de hoedanigheid van werknemer
impliceert noodzakelijkerwijs de toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten. De verbintenis die de werkgever heeft aangegaan in het kader
van deze enigszins ongebruikelijke overeenkomst, vormt in geen geval een vrijblijvend
sociaal voordeel dat toegekend wordt ten behoeve van een tewerkstellingsbevorderend
beleid, aangezien de werkgever tijdens de opleiding over een goedkopere arbeidskracht
beschikt door de opeenvolgende vrijstellingen van sociale bijdragen en de tegemoetkoming van de RVA In ruil voor dat voordeel aanvaardt de werkgever, bij het sluiten van de
overeenkomst, het toezicht van de subregionale directie van de Forem, het statuut van
stagebegeleider en de hoedanigheid van werkgever in de zin van de wet van 3 juli 1978,
voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de opleiding en ook na die
periode. Dit zijn contractuele verbintenissen die niet uitsluitend tot het domein van het
natuurrecht of tot het domein van de moraliteit behoren. Ze vormen de noodzakelijke
tegenprestatie waarop de algemene opzet van de wettelijke regeling rust en zonder welke
er weinig kans bestaat dat het beoogde doel bereikt kan worden. Ook de restrictieve regels
met betrekking tot het einde van de overeenkomst van beroepsopleiding, vervat in artikel
4 van de overeenkomst, maken hiervan deel uit. De werkgever-stagebegeleider is immers
geenszins verplicht een ongeschikte stagiair om welke reden ook te ondergaan (luiheid,
gebrek aan motivering, fysieke ongeschiktheid, gedragsstoornissen, enz.). Die ongeschiktheid moet evenwel logischerwijs worden vastgesteld vóór het einde van de eerste helft
van de opleiding en de werkgever-stagebegeleider kan alleen door de beslissing van de
subregionale directeur worden ontslagen van zijn contractuele verbintenissen. Hierboven
is reeds gezegd dat de overeenkomst ongebruikelijk was, aangezien ze tussen drie partijen
werd gesloten en één van die partijen een openbare instelling was. Voor de interpretatie
van de contractuele verbintenissen wijkt die overeenkomst geenszins af van de organieke
bepalingen van het in het Burgerlijk Wetboek vervatte verbintenissenrecht, waaronder de
beginselen van de autonomie van de wil en de uitvoering, te goeder trouw, van de overeenkomst, volgens welke wettelijk gesloten overeenkomsten ten aanzien van de partijen
kracht van wet hebben en te goeder trouw moeten worden uitgevoerd. Te dezen werd de
overeenkomst van beroepsopleiding, waarin de verbintenis van de drie partijen is vervat,
gesloten op 3 december 1997. Ze voorzag in een beroepsopleiding van zes maanden met
ingang van 15 december 1997. Het wordt niet betwist dat de overeenkomst tot het einde is
uitgevoerd, zonder dat de directeur van de subregionale directie van de Forem gevraagd
werd de ongeschiktheid vast te stellen of om welke andere reden ook tussenbeide te
komen. Hieruit kan logischerwijs worden afgeleid dat de werkgever-stagebegeleider de
stagiair geschikt had bevonden, en dat die vaststelling bevestigd wordt door het feit dat hij
vervolgens met de stagiair een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft gesloten
die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1978 (...). Tot op dat ogenblik heeft de werkgever zijn contractuele verbintenissen nageleefd, aangezien hij geen ongeschiktheid heeft
vastgesteld maar de opleiding tot het einde heeft voortgezet en de stagiair vervolgens als
werknemer heeft aangeworven binnen het kader van een arbeidsovereenkomst. Het was
hem immers niet verboden de stagiair voor onbepaalde tijd aan te werven, op voorwaarde
dat deze aangeworven werd als werknemer. Het was hem evenmin uitdrukkelijk verboden
een beding van proeftijd aan die aanwerving te verbinden. Ongeacht of hij gekozen had
voor toepassing van de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 met betrekking tot indienstneming voor bepaalde duur dan wel voor die met betrekking tot indienstneming voor
onbepaalde duur, hij was evenwel door zijn verbintenis van 3 december 1997 verplicht de
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werknemer een dienstbetrekking te waarborgen voor een duur die minstens gelijk was aan
die van de opleiding, welke te dezen zes maanden bedroeg. In het algemeen sluiten de
werkgevers-stagebegeleiders, die tevreden zijn over hun stagiairs, met hen een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, gelijk aan die van de stage, en werven ze slechts voor
onbepaalde duur aan tegen het einde van die overeenkomst. Door zo vroegtijdig te kiezen
voor een overeenkomst van onbepaalde duur, met een beding van proeftijd voor een duur
die gelijk is aan die van zijn contractuele verbintenis, waardoor hij deze kan beperken,
leeft de werkgever zijn eigen verbintenis niet na en schendt hij tegelijkertijd de voorschriften van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987,
waarmee zijn verbintenis in overeenstemming was".
Grieven
Artikel 27, §2, van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve
betreffende de beroepsopleiding, bepaalt dat de onderneming zich ertoe verbindt, onmiddellijk na het einde van de opleiding, de stagiair die er een beroepsopleiding heeft
gevolgd, als werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is met de
duur van de opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de
onderneming voor dat beroep gelden.
De "overeenkomst van individuele beroepsopleiding in een onderneming" die tussen
partijen is gesloten met toepassing van de artikelen 26 en 27 van het besluit van 12 mei
1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding, omschreef
die verbintenis in artikel 2 J, waarin, luidens de appelconclusie van eiseres, die door
verweerster wat dat betreft niet betwist wordt en waarop het Hof acht vermag te slaan,
bepaald wordt dat "de onderneming zich ertoe verbindt de stagiair die er een beroepsopleiding heeft gevolgd, onmiddellijk na het einde van de opleiding als werknemer tewerk te
stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de onderneming voor dat beroep gelden."
De werkgever was aldus verplicht de stagiair, die zijn opleiding beëindigd had, tewerk
te stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur ervan, ofwel op grond van
een overeenkomst van bepaalde duur, gelijk aan die van de stage, ofwel op grond van een
overeenkomst van onbepaalde duur.
De overeenkomst van onbepaalde duur die na de overeenkomst van beroepsopleiding
wordt gesloten, valt onder de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en kan bijgevolg een beding van proeftijd bevatten, zoals het
bestreden arrest trouwens vermeldt.
Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat 1) eiseres met verweerster een overeenkomst
van individuele beroepsopleiding in een onderneming heeft gesloten, voor een periode
van zes maanden, en dat 2) verweerster van eiseres onmiddellijk na de beëindiging van de
opleiding een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kreeg waaraan een beding van
proeftijd voor een duur van zes maanden verbonden was.
Het arrest kan bijgevolg niet naar recht beslissen dat "door zo vroegtijdig te kiezen voor
een overeenkomst van onbepaalde duur, met een beding van proeftijd voor een duur die
gelijk is aan die van zijn contractuele verbintenis, waardoor hij deze kan beperken, leeft
de werkgever zijn eigen verbintenis niet na en schendt hij tegelijkertijd de voorschriften
van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987, waarmee zijn
verbintenis in overeenstemming was" (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, van de artikelen 26 en 27 van het besluit van de Franse Gemeenschaps-executieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding).
Door zich te baseren op een voorwaarde die niet in de overeenkomst voorkomt, geeft
het arrest daaraan niet de uitwerking die de partijen overeengekomen zijn. Het miskent
aldus de verbindende kracht van de overeenkomst en schendt derhalve artikel 1134 van
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het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres om aan verweerster een schadevergoeding van
4.611,16 euro te betalen, verhoogd met de moratoire en gerechtelijke interesten vanaf 13
juli 1999.
Het verantwoordt die beslissing met alle redenen, die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd, en in het bijzonder met de overwegingen, in substantie, dat "(het
besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987) weliswaar geen uitdrukkelijke sanctie bepaalt. Uit de verwijzingen naar de ratio legis, zoals de uitdrukkelijke
verwijzing naar de hoedanigheid van werknemer en dus noodzakelijkerwijs naar de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, blijkt echter
onbetwistbaar welke straf op dat gedrag staat. (...) Het [arbeids]hof is van oordeel dat de
rechtbank, in zijn dictum betreffende de straf, uit het oog is verloren dat de rechtsvordering niet uitsluitend gegrond was op de bepalingen van de wet van 3 juli 1978, maar ook
op alle bepalingen waaraan de verbintenissen van de oorspronkelijke overeenkomst van
beroepsopleiding onderworpen zijn, waaronder het hierboven aangevoerde besluit van de
Executieve, die, in hun geheel, de grondslag vormen voor de contractuele bepalingen voor
de schending waarvan vergoeding wordt gevorderd. Die bepalingen waarborgden
(verweerster) een loon voor het in de beroepsstage in het vooruitzicht gestelde werk, en
dit gedurende zes maanden na het einde van die stage. Zij heeft, met inbegrip van de
beëindigingsvergoeding ten belope van zeven dagen loon, in feite slechts twee maanden
loon ontvangen. Haar schade stemt overeen met het loon dat ze had moeten ontvangen
voor de resterende tewerkstellingsduur, die haar door de werkgever is ontzegd met
miskenning van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen. (Verweerster) beroept zich
bijgevolg terecht op de artikelen 40 van de wet van 3 juli 1978 en 27, §2, van het besluit
van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve. Haar schade bedraagt vier
maanden loon, dus een bedrag van 43.343 BEF x 12.875 x 4/12 = 186.013 BEF of
4.611,16 euro. Het gaat hier echter om schadevergoeding".
Grieven
Wanneer een werkgever zijn verplichting niet nakomt om de stagiair na het einde van
zijn opleiding in dienst te nemen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van
die opleiding, kan hij niet gehouden zijn tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding op grond van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
maar alleen tot betaling van een schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek. Het bedrag van die schadevergoeding komt overeen met het loon dat
uitbetaald had moeten worden tot het einde van de gewaarborgde periode, verminderd met
de inkomsten die hij om welke reden ook voor dezelfde periode verkregen heeft. Het feit
dat de werkgever zijn belofte van een overeenkomst niet is nagekomen, moet immers
beschouwd worden als een contractuele fout die losstaat van de fout die voortvloeit uit de
onwettige beëindiging van de overeenkomst.
Te dezen veroordeelt het bestreden arrest eiseres om aan verweerster een schadevergoeding van vier maanden loon te betalen, wat overeenkomt met een bedrag van 43.343 frank
x 12,875 x 4/12 = 186.013 frank of 4.611,16 euro. Het grondt die beslissing op de overweging dat het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve en van de
overeenkomst van beroepsopleiding verweerster een loon waarborgden voor het in de
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beroepsstage in het vooruitzicht gestelde werk, en dit gedurende zes maanden na het einde
van die stage, dat zij, met inbegrip van de beëindigingsvergoeding ten belope van zeven
dagen loon, in feite slechts twee maanden loon heeft ontvangen en dat haar schade overeenstemt met het loon dat ze had moeten ontvangen voor de resterende tewerkstellingsduur, die haar door de werkgever is ontzegd met miskenning van zijn wettelijke en
contractuele verplichtingen.
Daar het bestreden arrest zich niet uitlaat over eventuele vervangingsinkomsten die
verweerster voor dezelfde periode zou hebben ontvangen, kan het Hof niet nagaan of het
arrest, door eiseres te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ten belope van
vier maanden loon, verweerster geen bedrag toekent dat de werkelijk geleden schade te
boven gaat en of het aldus het beginsel van de volledige vergoeding van de schade niet
miskent, en derhalve kan het Hof evenmin zijn wettigheidstoezicht uitoefenen. Het
bestreden arrest is derhalve noch regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Artikel 27, §2, van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat de onderneming, onmiddellijk na het einde van de opleiding,
zich ertoe verbindt de stagiair die er een beroepsopleiding heeft gevolgd, als
werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is met de duur
van de opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de
onderneming voor dat beroep gelden.
Uit die bepaling blijkt dat de onderneming niet alleen verplicht is die stagiair
na zijn opleiding in dienst te nemen, voor een periode die minstens gelijk is met
de duur ervan, maar hem tijdens diezelfde periode ook moet doen werken.
Het middel, dat volledig berust op een uitlegging die enkel betrekking heeft op
de eerste verplichting, faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel, dat alleen ervan uitgaat dat de verplichting om de stagiair aan het
einde van zijn opleiding in dienst te nemen, niet zou zijn nagekomen, en dat
aldus, ondanks de vaststellingen van het arrest, de arbeidsovereenkomst buiten
beschouwing laat die eiseres en verweerster aan het einde van de opleiding
hebben gesloten, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Gérard.
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1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP
2º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP - WERKVROUW - DWEIL
- WRINGBEWEGING
1º Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het element in de gewone en normale
uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of orthopedische
toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, losstaat van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst1. (Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet)
2º Hoewel het uitwringen van een dweil geen beweging is die losstaat van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst van een werkvrouw, kan die beweging, wanneer ze een
ligamentscheur tot gevolg heeft, een plotselinge gebeurtenis vormen in de zin van de
Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)
(C. T. onderlinge verzekeringsvereniging Ethias)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0159.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 juni 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond, op grond dat
V.:
"1. Artikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, wanneer de
getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge
gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een
ongeval te zijn veroorzaakt, terwijl artikel 7 van die wet bepaalt dat indien de getroffene
aantoont dat het ongeval is overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dan
wordt het, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering
van die overeenkomst.
2. De gewone en normale uitvoering van de dagtaak kan de plotselinge gebeurtenis
zijn, op voorwaarde dat er in die uitvoering een element kan worden aangewezen dat het
letsel heeft kunnen veroorzaken, zonder dat daarom vereist wordt dat die gebeurtenis
losstaat van de uitvoering van de overeenkomst (...).
1 Cass., 5 april 2004, A.R. S.02.0130.F, nr. 183, met concl. O.M.; J.T.T. 2004, p. 468, met concl.
O.M. en de opmerkingen van L. VAN GOSSUM.
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3. Wat betreft het bewijs van een plotselinge gebeurtenis, wordt een letsel slechts
vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt indien een plotselinge gebeurtenis bewezen
is verklaard en niet alleen mogelijk is (...) en dat bewijs kan door vermoedens geleverd
worden, aangezien de gerechten in concreto moeten beoordelen of de aangevoerde
vermoedens ernstig, bepaald zijn en met elkaar overeenstemmen, en of de getroffene met
elkaar overeenstemmende elementen kan voorleggen die vermoedens in zijn voordeel
vormen (...).
4. Te dezen oordeelt het [arbeids]hof dat (eiseres) het haar opgedragen bewijs niet
levert.
5. Het feit dat een dweil uitgewrongen wordt en daarbij pijn ervaren wordt in de
bovenarm, vormt immers geenszins een plotselinge gebeurtenis zoals die hierboven is
omschreven, aangezien (eiseres) niet wijst op enige bijzondere inspanning of op bijzondere omstandigheden.
6. Het gaat eerder om een alledaagse en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt
wordt door het feit dat ze het organisme van de werknemer zou hebben blootgesteld aan
een beroepsmatige overlast die een letsel kon hebben veroorzaakt, en die zich eender waar
en wanneer had kunnen voordoen (...). De rechtbank heeft overigens 'de alledaagsheid van
de beweging' erkend, maar heeft daaruit ten onrechte afgeleid dat die alledaagsheid het
begrip 'plotselinge gebeurtenis' niet kan uitsluiten.
7. Alle andere overwegingen van de partijen zijn overtollig of niet ter zake dienend.
8. Bij gebrek aan een plotselinge gebeurtenis is het ongeval niet aangetoond en is het
bijgevolg overbodig na te gaan of het vermoeden, bedoeld in artikel 7 van de voormelde
wet van 10 april 1971, al dan niet is aangetoond."
Grieven
Krachtens artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt als arbeidsongeval aangezien, elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; krachtens artikel
9 van dezelfde wet wordt het letsel, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, behoudens tegenbewijs vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt.
De gewone en normale uitvoering van de dagtaak, in dit geval meer bepaald het
uitwringen van een dweil, kan die gebeurtenis alleen vormen op voorwaarde dat er in die
uitvoering een element kan worden aangewezen dat het letsel kan hebben veroorzaakt,
aangezien het begrip 'plotselinge gebeurtenis' niet beperkt is tot gebeurtenissen die zich
niet eender waar en wanneer hadden kunnen voordoen, en het is niet vereist dat het
element dat het letsel heeft veroorzaakt, losstaat van de normale uitvoering van de overeenkomst; de getroffene, met andere woorden, hoeft niet te bewijzen dat zij, in de uitvoering van haar dagtaak, bijzondere inspanningen heeft gedaan of in bijzondere omstandigheden of situaties heeft gewerkt.
Het bestreden arrest, waarin erkend wordt dat eiseres op 17 april 2002 "een dweil heeft
uitgewrongen en (...) daarbij pijn ervaren heeft in de bovenarm", maar beslist dat "bij
gebrek aan een plotselinge gebeurtenis, het ongeval niet is aangetoond en (dat) het bijgevolg overbodig is na te gaan of het vermoeden, bedoeld in artikel 7 van de (...) wet van 10
april 1971, al dan niet is aangetoond", op grond dat eiseres "niet wijst op enige bijzondere
inspanning of op bijzondere omstandigheden (...); (dat) het eerder gaat om een alledaagse
en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt wordt door het feit dat ze het organisme
van de werknemer zou hebben blootgesteld aan een beroepsmatige overlast die een letsel
kon hebben veroorzaakt, en die zich eender waar en wanneer had kunnen voordoen",
voegt aan het begrip "plotselinge gebeurtenis" voorwaarden toe die hierin niet vervat zijn
en schendt, bijgevolg, de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april 1971.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Een arbeidsongeval vereist met name het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die het letsel veroorzaakt.
De gewone en normale uitvoering van de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis vormen, op voorwaarde dat er in die uitvoering een element kan worden
aangewezen die het letsel heeft kunnen veroorzaken; het is evenwel niet vereist
dat dit element losstaat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Nadat het arrest vastgesteld heeft dat eiseres pijn in haar bovenarm heeft
ervaren na een dweil te hebben uitgewrongen, beslist het dat die beweging geen
plotselinge gebeurtenis vormt, op grond dat eiseres "niet wijst op enige bijzondere inspanning of op bijzondere omstandigheden" en dat "het eerder gaat om
een alledaagse en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt wordt door het
feit dat ze het organisme van de werknemer zou hebben blootgesteld aan een
beroepsmatige overlast die een letsel kon hebben veroorzaakt, en die zich eender
waar en wanneer had kunnen voordoen".
Het arrest, dat weigert te erkennen dat de beweging die erin bestaat een dweil
uit te wringen, op zich het element kon vormen dat het letsel kon hebben veroorzaakt, schendt de in het middel aangewezen bepalingen.
Dat middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de
kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
2 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 3
2° KAMER - 3 januari 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR VAN EEN BIJ EEN
VERKEERSONGEVAL BETROKKEN MOTORRIJTUIG - VERGOEDINGEN UITBETAALD AAN INZITTENDEN INDEPLAATSSTELLING IN DE RECHTEN VAN DE INZITTENDEN - GEVOLG
De verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig, die op grond van
artikel 29bis, W.A.M.-wet aan inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft
uitbetaald voor de bij dat ongeval geleden schade, kan zich voor de strafrechter als
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gesubrogeerde in de rechten van die inzittenden burgerlijke partij stellen tegen de
aansprakelijke beklaagde die wegens het verkeersongeval wordt vervolgd, alsmede
tegen de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gedwongen of
vrijwillig in de strafprocedure is tussenbeide gekomen1. (Art. 4, V.T.Sv.; Artt. 29bis, §§1
en 4, W.A.M.-wet 1989)
(GENERALI BELGIUM nv e.a. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1137.N - P.05.1249.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Correctionele Rechtbank te Hasselt van 30 juni 2005.
(...)
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Samenhang
1. De cassatieberoepen P.05.1137.N en P.05.1249.N zijn gericht tegen
hetzelfde vonnis. Ze worden gevoegd.
(...)
Beoordeling van het middel van de eiseres sub I
6. Volgens de bepalingen van artikel 29bis, § 1, WAM-wet wordt bij een
verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk
van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de
bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
Volgens artikel 29bis, § 4, van dezelfde wet treedt de verzekeraar in de rechten
van het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.
7. Volgens artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de
burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd
worden als de strafvordering.
8. Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar van een bij een verkeersongeval
betrokken motorrijtuig, die op grond van voormeld artikel 29bis WAM-wet aan
inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft uitbetaald voor de bij
dat ongeval geleden schade, zich voor de strafrechter als gesubrogeerde in de
rechten van die inzittenden burgerlijke partij kan stellen tegen de aansprakelijke
beklaagde die wegens het verkeersongeval wordt vervolgd, alsmede tegen de
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gedwongen of vrijwillig in de strafprocedure is tussenbeide gekomen.
1 Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.00.0204.F, nr. 465; 26 maart 2003, A.R. P.02.1609.F, nr. 204.
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De inzittenden zelf kunnen hun vordering tegen de aansprakelijke beklaagde
niet steunen op voormeld artikel 29bis WAM-wet omdat die vordering niet
gestoeld is op het door de verzekerde gepleegde misdrijf. Dit belet niet dat de
verzekeraar dit wel kan doen omdat hij op grond van artikel 29bis, § 4, WAMwet als gesubrogeerde wel vergoeding van de beklaagde kan terugvorderen in
zover die aansprakelijk is voor het verkeersongeval.
9. Uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat eiseres WAM-verzekeraar is
van een in het ongeval betrokken voertuig en aan het slachtoffer L.F. vergoedingen uitbetaalde op grond van artikel 29bis, § 1, WAM-wet.
10. De beslissing van de appelrechters dat de strafrechter niet bevoegd is, is
niet naar recht verantwoord.
11. Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Verleent akte van de afstanden zoals hiervoor is bepaald.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van Generali Belgium nv tegen Winterthur Europe Verzekeringen nv.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt R.D en Winterthur Europe Verzekeringen nv in twee derden van
de kosten van het cassatieberoep van Generali Belgium en laat de overige kosten
ten laste van Generali Belgium.
Veroordeelt Winterthur Europe Verzekeringen in de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren,
zitting houdende in hoger beroep.
3 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 4
2° KAMER - 3 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - GEÏNTERNEERDE - CASSATIEBEROEP
TEGEN BESLISSING HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ONTVANKELIJKHEID
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE CASSATIEBEROEP DOOR DE GEÏNTERNEERDE - VORM
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1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen
een beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij die de
afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt, nu alleen een advocaat
cassatieberoep kan instellen. (Art. 19ter, Wet Bescherming Maatschappij 1964)
(R.)

ARREST

(A.R. P.05.1546.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
3 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 5
2° KAMER - 3 januari 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HERSTEL VAN VORMVERZUIM BIJ DE RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HERSTEL VAN VORMVERZUIM BIJ DE RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HERSTEL
VAN VORMVERZUIM DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

1º, 2° en 3° Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de
verwittiging van de verdachte en zijn raadsman dat zich bij de raadkamer heeft
voorgedaan, worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt
hersteld1. (Art. 21, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(O.)

ARREST

(A.R. P.05.1662.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Cass., 27 juli 1999, A.R. P.99.1084.F, nr. 423; 10 nov. 1999, A.R. P.99.1514.F, nr. 601.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel
1. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
2. Een vonnis of arrest schendt de motiveringsplicht niet omwille van het
loutere feit dat het een verweermiddel niet aanneemt.
3. Anders dan het onderdeel aanvoert, beantwoordt het arrest eisers verweer
wel.
4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Beoordeling van het tweede onderdeel van het middel
5. Artikel 21, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis schrijft voor dat de griffier, ten
minste 24 uren vóór de verschijning voor de raadkamer die moet beslissen over
de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, per faxpost of bij ter post
aangetekende brief daarvan bericht moet geven aan de verdachte en aan zijn
raadsman.
6. Indien die verplichting niet of niet volledig werd nageleefd voor de raadkamer, kan het verzuim worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep
voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
7. Het onderdeel faalt naar recht.
Beoordeling van het derde onderdeel van het middel
8. Uit het antwoord op het tweede onderdeel van het middel blijkt dat het
vormvoorschrift van de verwittiging van de verdachte en zijn raadsman, kan
worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
9. Door het herstel van het vormverzuim van de verwittiging kan tevens de
miskenning van het recht van verdediging dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden hersteld.
10. Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De beslissing op de strafvordering is gewezen met inachtneming van de
substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en overeenkomstig de wet.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procreur-generaal
– Advocaat: mr. F. Smeets, Antwerpen.
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Nr. 6
2° KAMER - 4 januari 2006

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - VASTSTELLING VAN
MISDRIJVEN - HUISZOEKING - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER - TOEGANG
2º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS
DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER - TOEGANG
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER TOEGANG
4º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - VASTSTELLING VAN
MISDRIJVEN - HUISZOEKING - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG - ANONIEME AANGIFTE ERNSTIGE AANWIJZINGEN DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE BEOORDELING
5º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS
DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG - ANONIEME AANGIFTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN
DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE BEOORDELING
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG ANONIEME AANGIFTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE
BEOORDELING

7º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK HUISZOEKING - SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE PERSOON DIE HET WERKELIJKE GENOT VAN DE
PLAATS HEEFT - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING
8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET
WERKELIJK GENOT HEEFT VAN DE PLAATS - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING
1º, 2° en 3° Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van
om het even welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is
bestemd, zodra de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve
aanwijzingen over het bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van
verdovende middelen met het oog op verkoop, beschikken1.
4º, 5° en 6° De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn
bepaald, hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het
verkrijgen van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen
aantonen; de bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen
waarover de speurders op grond van inlichtingen uit een niet-geïdentificeerde bron
beschikten en wat dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de
inhoud van de inlichting alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen2.
7º en 8° De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer
op een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die
vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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waarborg genieten.
(Z. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
A. De feiten
Op 18 september 2005 ontvingen politieambtenaren een anonieme aangifte volgens
welke een drugsdeal, meer bepaald een levering van vier kilogram cocaïne tussen een
groep Mexicanen en een jonge Israëlier, nakend was in hotel Ibis aan de Grote-markt te
Brussel.
Dezelfde dag nog wordt een dispositief opgesteld en met de toestemming van de
verantwoordelijke van hotel Ibis omsingelen zij het pand teneinde de verdachten te
fouilleren en aan te houden.
Ten gevolge van de inval van de speurders in de kamers van hotel Ibis, waarvan de
nummers in de anonieme aangifte werden genoemd, wordt een hoeveelheid van vier
kilogram cocaïne en een bedrag van 137.850 euro ontdekt. Naar aanleiding daarvan
worden de eisers evenals andere personen aangehouden en opgesloten.
B. Voorafgaande rechtspleging
De onderzoeksrechter te Brussel heeft tegen de eisers op 19 september 2005 een bevel
tot aanhouding uitgevaardigd.
Bij beschikkingen van 23 september 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel de voorlopige hechtenis van de eisers gehandhaafd.
Deze laatsten tekenden hoger beroep aan en met een schriftelijke conclusie voor het
gerecht in hoger beroep hebben zij een vordering ingediend teneinde op grond van artikel
235bis Sv., de regelmatigheid van de rechtspleging te doen nagaan.
Bij arresten van 5 oktober 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel de beroepen beschikkingen bevestigd na een prima facie onderzoek
van de regelmatigheid van de rechtspleging en nadat zij op grond van artikel 235bis Sv.,
de zaak heeft vastgesteld op de terechtzitting van 12 oktober 2005 met het oog op een
meer uitgebreide controle van de regelmatigheid van de rechtspleging.
Bij arrest van 26 oktober 2005 stelt de kamer van inbeschuldigingstelling vast dat
zowel de rechtspleging die ertoe heeft geleid dat de zaak bij de onderzoeksrechter werd
aanhangig gemaakt als deze die tot de uitvaardiging van de bevelen tot aanhouding heeft
geleid, regelmatig zijn. Dat is de bestreden beslissing.
Met een verklaring op de griffie van het hof van beroep van 28 oktober 2005, heeft de
raadsman van de eerste eiser tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld.
De tweede en derde eiser hebben respectievelijk op 3 november 2005 en 7 november
2005 cassatieberoep ingesteld.
De eerste eiser heeft op 15 december 2005 een memorie met drie middelen neergelegd.
De tweede eiser heeft op 20 december 2005 een memorie met twee middelen
neergelegd.
De derde eiser heeft op 9 november 2005 een memorie met twee middelen neergelegd.
C. Onderzoek van de middelen
In hun respectieve memories voeren de eisers de onwettigheid van de huiszoekingen
door de politieambtenaren in hun hotelkamers aan.
De eerste vraag die hier moet worden beantwoord is of een hotelkamer een woning of
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een beschermde niet-openbare plaats is in de zin van artikel 15 van de Grondwet en 439
van het Strafwetboek of nog in de zin van artikel 8 E.V.R.M..
Naar luid van artikel 15 van de Grondwet is de woning onschendbaar en kan geen
huiszoeking plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij
voorschrijft.
Standvastig oordeelt het Hof dat onder het woord "woning" in de zin van artikel 15 van
de Grondwet en artikel 439 van het Strafwetboek, de plaats moet worden verstaan, met
inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er
zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht
heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen
zijn privéleven (Cass., 21 okt. 1992, A.R. 9804, nr. 679 met concl. adv.-gen. B. JANSSENS
DE BISTHOVEN; Cass., 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204; Cass., 20 dec. 2000, A.R.
P.00.1348.F, nr. 713, Rev.dr.pén.crim. 2001, 584; Cass., 8 sep. 2004, A.R. P.04.0466.F,
nr. 391).
In dit kader lijkt het Hof de bescherming die bij artikel 15 van de Grondwet is bepaald,
voor te behouden tot de ruimte welke bestendig als woning of huisvesting wordt gebruikt.
In een arrest van 21 oktober 1992 oordeelde het Hof dat het feit alleen dat iemand op
deugdelijke rechtsgronden en gewoonlijk gebruik maakt van de bedrijfslokalen voor de
uitoefening van zijn beroep, niet volstond om aan die lokalen de bescherming toe te
kennen die bij de artikelen 15 van de Grondwet en 439 van het Strafwetboek is bepaald
(Cass., 21 okt. 1992, A.R. 9804, nr. 679 met concl. adv.-gen. B. JANSSENS DE BISTHOVEN).
Volgens het Hof waren de slaapzalen in een militaire kazerne geen woning in de zin
van artikel 15 van de Grondwet (Cass., 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204). Op
dezelfde wijze heeft het Hof geoordeeld dat er geen bevel tot huiszoeking vereist was
voor het doorzoeken van een hotelkamer die, volgens de vaststellingen van de
bodemrechter geen dienst deed als daadwerkelijke woonplaats, aangezien betrokkene er
slechts enkele nachten verbleef (Cass., 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713,
Rev.dr.pén.crim. 2001, 584).
Men moet evenwel onderzoeken of die rechtspraak van het Hof niet vanuit een ander
gezichtspunt moet worden bekeken in het licht van artikel 8 E.V.R.M. dat niet alleen de
onschendbaarheid van de woning vastlegt maar eveneens, in ruimere zin, het recht op
eerbiediging van het privé- en familieleven tegen inmenging van de overheid. De
begrippen woning en privéleven lijken begrippen waarvan de inhoud varieert naargelang
de tijd, de plaats en de maatschappelijke context waarin die begrippen moeten worden
toegepast. Het privéleven omvat "het recht om zoveel men wil vrij van bemoeienis van
buitenaf te leven" (Hof Mensenrechten, 13 mei 1976, X t. IJSLAND).
Uit de ontleding van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens blijkt dat het begrip bescherming van de woning in combinatie met dat van privéen familieleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M., ruimer is dan dat van woning in de zin
van artikel 15 van de Grondwet (zie hierover de memorie van toelichting van het
wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar
het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, Parl.St. Kamer, gewone zitting
2005-2006, 2055/001, p. 70 tot 72).
Aldus heeft het Europees Hof de bescherming van de woning in de zin van artikel 8
E.V.R.M. uitgebreid tot de ruimten waar een handels- of beroepsactiviteit wordt
uitgeoefend (Hof Mensenrechten, 16 dec. 1992, in zake NIEMIETZ t. BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND, Rev.trim.D.H. 1993, 467, J.T. 1994, 65, noot E. J AKHIAN en P. LAMBERT, "Les
perquisitions dans les cabinets d'avocats"; Hof Mensenrechten, 25 feb. 1993, in zake
FUNCKE, CRÉMIEUX en MIAILHE t/ FRANKRIJK en Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, in zake V AN
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ROSSEM t. BELGIË, www.echr.coe.int.; zie ook J. VELU en R. ERGEC, "Convention
européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Bijlage, dl. VI, nr. 678). In zijn arrest van
16 april 2002 (in zake Société Colas Est e.a. t. Frankrijk, www.echr.coe.int., §41),
vermeldt het Europees Hof over administratieve huiszoekingen wat volgt: "La Cour
rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
conditions de vie actuelles (voir, mutatis mutandis, arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27
septembre 1990, série A n° 184, p. 14, §35 in fine). S'agissant des droits reconnus aux
sociétés par la Convention, il y a lieu de souligner que la Cour a déjà, au titre de l'article
41, reconnu le droit à réparation du préjudice moral subi par une société sous l'angle de
l'article 6 §1 de la Convention (COMINGERSOLL t. PORTUGAL [GC], n° 35382/97, §§33-35,
CEDH 2000-IV). Dans le prolongement de l'interprétation dynamique de la Convention,
la Cour considère qu'il est temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les
droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme
incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux
professionnels (voir, mutatis mutandis, arrêt Niemietz précité, p. 34, §30)."
Overigens rekent het Europees Hof tot het recht op eerbiediging van het privéleven, het
recht om zijn eigen leven te leiden, met name zijn seksuele belevenis, zonder enige
inmenging van buitenaf (Hof Mensenrechten, 22 okt. 1981, DUDGEON t. VERENIGDKONINKRIJK; Hof Mensenrechten, 22 april 1993, MODINOS t. CYPRUS; Hof Mensenrechten, 31
juli 2000, A.D.T. t. VERENIGD-KONINKRIJK, www.echr.coe.int.).
Het hoofddoel van het beginsel van de onschendbaarheid van de woning is niet om
iemands eigendomsrecht of recht op bezit te beschermen maar om een bijzonder aspect
van de persoonlijke vrijheid te waarborgen door de eerbiediging van zijn persoonlijke
levenssfeer, zijn huiselijke rust en, meer in het algemeen, zijn privéleven. "Aussi, le
domicile ne signifie-t-il pas seulement le lieu où une personne a son principal
établissement mais encore le lieu où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le
titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux" (J. LECLERCQ,
Novelles, Droit pénal, Les infractions, dl. IV, titel IV, nr. 7.112, p. 125).
Door beschermde ruimten in de zin van artikel 8 E.V.R.M. moet men volgens mij de
lokalen met aanhorigheden verstaan die niet openbaar zijn en die dienst doen als
woonruimte, (permanente of tijdelijke) verblijfplaats of de plaats waar een (natuurlijk
persoon of een rechtspersoon) zijn beroep uitoefent, en waar hij zijn privésfeer koestert.
Het is echter vereist dat de plaats bewoond wordt, ongeacht of dit nu doorlopend, tijdelijk
of met tussenpozen is, door diegene die daar recht op heeft of met zijn instemming.
Hier maakt de wet een onderscheid tussen plaatsen die voor het publiek toegankelijk en
niet-toegankelijk zijn.
Naar luid van artikel 26, eerste en tweede lid van de Wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, kunnen politieambtenaren steeds de voor het publiek toegankelijke plaatsen
alsook de verlaten onroerende goederen betreden bij het vervullen van hun opdrachten
van bestuurlijke politie of teneinde opdrachten van gerechtelijke politie uit te voeren.
In dit stadium van de gedachte kan men zich afvragen of er momenteel een
tussencategorie bestaat tussen woningen en private ruimten die door artikel 15 van de
Grondwet en artikel 8 E.V.R.M. worden beschermd en de voor het publiek toegankelijke
of verlaten plaatsen waarvoor geen bevel tot huiszoeking is vereist om er binnen te
dringen.
Ik denk van niet. Ofwel is een plaats voor het publiek toegankelijk of verlaten en mag
daar te allen tijde een huiszoeking gebeuren, ofwel is ze het niet en mag, buiten de
uitzonderingen die bij wet zijn bepaald, geen enkele opsporing ten huize noch
huiszoeking in die ruimte gebeuren (zie hierover, artikel 1 van de Wet van 7 juni 1969 tot
vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag
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worden verricht).
Wanneer het om een hotelkamer3 gaat, lijkt mij dat de bewoner ervan het recht heeft om
daar aanspraak te maken op een privésfeer die bij artikel 8 E.V.R.M. wordt beschermd,
ook al is die bewoning tijdelijk en beperkt in de tijd. Tijdens zijn verblijf in de hotelkamer
mag hij de kamer wettig als thuis beschouwen, beschermd tegen inmenging van de
overheid4. Op voorwaarde dat hij de kamer daadwerkelijk en regelmatig bewoont, geniet
hij daar het recht op eerbiediging van zijn privéleven en met name het recht om zijn eigen
leven te leiden, met name zijn seksuele beleving, beschermd tegen elke inmenging, onder
voorbehoud van de uitzonderingen die bij het tweede lid van artikel 8 E.V.R.M. zijn
bepaald. De tegengestelde oplossing zou betekenen dat de politiële en gerechtelijke
overheid te allen tijde overdag of 's nachts in een hotelkamer zou kunnen binnendringen
zonder toestemming van de bewoner en buiten de uitzonderingen die bij wet zijn bepaald.
Als de bewoners van een hotelkamer daar mogen rekenen op bescherming van hun
privéleven, is de toestemming van de hotelexploitant voor een huiszoeking van geen tel.
Deze laatste is niet gemachtigd om over het recht op eerbiediging van het privéleven van
zijn klanten te beschikken. Ofschoon men gemakkelijk kan begrijpen dat het
onderhoudspersoneel van het hotel toegang heeft tot de kamers, dient die toegang alleen
voor reiniging en onderhoud. Het spreekt vanzelf dat de eigenaar of het personeel van het
hotel niet bevoegd zijn om de persoonlijke bezittingen van de klanten in de kamers die zij
op regelmatige wijze bewonen, te fouilleren.
Bijgevolg ben ik van oordeel dat in het kader van deze zaak de hotelkamers die
daadwerkelijk door de eisers werden bewoond van de bescherming genoten van artikel 8
E.V.R.M. en dat overeenkomstig het tweede lid van die bepaling, alleen de inmenging die
bij wet is bepaald en die in een democratische samenleving noodzakelijk is en een
legitiem doel nastreeft, was toegestaan.
Hier verwijst de bestreden beslissing naar artikel 6bis van de Drugwet van 24 februari
19215, die de officieren van gerechtelijke politie toestaat om te allen tijde vrij de lokalen
3 Artikel 26, derde lid van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt stipuleert dat de
politieambtenaren de hotelinrichtingen en andere logiesverschaffende inrichtingen mogen bezoeken
en dat zij zich door de eigenaars, exploitanten of aangestelden van die inrichtingen de
inschrijvingsdocumenten van de reizigers kunnen doen overleggen. Die bepaling preciseert evenwel
dat deze bevoegdheid met inachtneming van de onschendbaarheid van de woning wordt uitgeoefend
en, volgens mij, staat zij alleen een administratieve controle van de plaats toe en geen gerechtelijke
doorzoeking ervan.
4 In een arrest van 22 nov. 1990 (zaak R. t. W ONG, (1990), 3 RSC,
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol3/html/1990rcs3 0036.html, geciteerd in P.
BELIVEAU en M. VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédures pénales, Montreal, Thémis,
1990, p. 229), zegt het Canadese Opperste Gerechtshof, via een van zijn leden, het volgende over de
bescherming van de hotelkamer: " La question devrait plutôt être posée en termes plus généraux et
plus neutres de sorte que l'on se demande plutôt si dans une société comme la nôtre, les personnes
qui se retirent dans une chambre d'hôtel et qui ferment la porte derrière elles peuvent
raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée (...) Normalement, si nous louons de telles
chambres (d'hôtel ou de motel), c'est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos
activités à l'abri de toute observation. Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle
nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de
tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du foyer " (p. 50-51). Dit
arrest van het Canadese Opperste Gerechtshof (p. 54) verwijst eveneens naar de Amerikaanse
rechtspraak, inzonderheid naar het arrest STONER t. CALIFORNIË, 376 U.S. 483 (1964), dat oordeelt dat
diegene die in een hotelkamer verblijft, redelijkerwijze op de eerbiediging van zijn privé-leven
aanspraak mag maken en dat de politie niet zonder bevelschrift de kamer mag fouilleren of
doorzoeken.
5 Die bepaling werd opnieuw bij Wet van 12 april 2004 (B.S., 13 mei 2004) in de Wet van 24 feb.
1921 ingevoerd en werd ondertussen door de Programmawet van 9 juli 2004 (B.S., 15 juli 2004)
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te bezoeken welke dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van
verdovende middelen.
Volgens het Hof mogen politieambtenaren die lokalen doorzoeken zelfs wanneer die
niet voor het publiek toegankelijk zijn of van een woonplaats deel uitmaken (Cass., 12
feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).
De toepassing van die bepaling vereist dat er vooraf reële aanwijzingen zijn voor het
bestaan van een dergelijk misdrijf (Cass., 1 okt. 1996, A.R. P.96.0409.N, nr. 342; Cass.,
12 feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).
Een simpele anonieme aangifte lijkt ons onvoldoende om van het beginsel van
onschendbaarheid van de woning af te wijken aangezien dit tot misbruiken kan leiden,
vermits het ernstig karakter van de aangifte door de anonimiteit van de bron en de
vaagheid van de aangifte, niet kan worden nagegaan. Opdat men ermee rekening zou
mogen houden en opdat een huiszoeking op grond van artikel 6bis van de wet van 24
februari 1921 daarop zou mogen worden gegrond, moet de aangifte, volgens mij,
voldoende duidelijke en verifieerbare gegevens bevatten om geloofwaardig te zijn en een
huiszoeking zonder bevelschrift van de onderzoeksrechter te rechtvaardigen.
In dat opzicht oordeelt het Hof dat de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite
beoordeelt of er ernstige aanwijzingen bestonden dat beklaagde bij hem thuis verdovende
middelen vervaardigde, bewaarde, leverde of te koop aanbood. Volgens het Hof kan een
weliswaar anonieme doch zeer gedetailleerde en, bijgevolg, geloofwaardige aangifte, een
ernstige aanwijzing zijn dat een misdrijf werd gepleegd (Cass., 12 feb. 2002, A.R.
P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).
Te dezen stellen de bodemrechters vast dat "de vervolging regelmatig is ingesteld op
grond van een anonieme aangifte volgens welke een drugsdeal, meer bepaald een levering
van vier kilogram cocaïne, op til was in hotel Ibis aan de Grote-markt te Brussel; dat die
aangifte bijzonder precieze, erg gedetailleerde, en bijgevolg geloofwaardige gegevens
vermeldt die verder gaan dan eenvoudige vermoedens, met name, dat een groep
gehandicapten met de Mexicaanse nationaliteit, waarvan één met de voornaam Pedro, die
in de kamers 504 en 506 van hotel Ibis verblijven, hun opblaasbare orthopedische kussens
gebruiken om hierin verdovende middelen te verbergen die binnen de twee uur aan
iemand, een jongeman van Israëlische origine, die in kamer nr. 605 van hetzelfde
etablissement verblijft, moeten worden geleverd; dat er ook een bedrag van ongeveer
150.000 tot 200.000 €, die uit die transactie voortkomt, ter plaatse zou moeten worden
aangetroffen". Er dient opgemerkt dat de derde eiser in zijn memorie eveneens aanvoert
dat de speurders de informatie hadden nagetrokken, volgens welke het wel degelijk juist
was dat zes Mexicanen en een Israëliër een kamer in hotel Ibis hadden gehuurd.
Op grond van die overwegingen heeft het arrest, met een onaantastbare beoordeling van
de feiten, naar recht geoordeeld dat "rekening gehouden met de erg nauwkeurige details in
het verhaal van de anonieme aangever, de speurders vóór de huiszoeking over ernstige en
objectieve aanwijzingen van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van
verdovende middelen met het oog op verkoop beschikten".
Bijgevolg, kunnen de middelen die door de eisers in hun memories worden aangevoerd,
in zoverre zij op een schending van artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 zijn
gegrond en beweren dat een anonieme aangifte geen ernstige en objectieve aanwijzingen
kan inhouden die de toepassing van de voormelde bepaling rechtvaardigen, niet worden
aangenomen.
In zoverre de middelen de bestreden beslissing enerzijds verwijten dat zij oordeelt dat
de hotelkamers alleen van de waarborg van onschendbaarheid van de woning en van het
gewijzigd.
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recht op eerbiediging van het privé-leven genieten als de bewoners daarvan hun enige
hoofdverblijfplaats hebben gemaakt en, anderzijds, dat het arrest het bestaan niet vaststelt
van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de plaats, zijn die grieven, volgens
mij, tegen overtollige redenen van het arrest gericht, daar de appelrechters beslissen dat de
politieambtenaren op grond van artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921,
huiszoekingen mochten verrichten.
Ten slotte, wat het derde middel van de eerste eiser betreft, dat een schending aanvoert
van het Verdrag van Wenen van 24 april 1963, blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan niet dat dit verweer aan de appelrechters werd voorgelegd. Bijgevolg
lijkt het middel mij nieuw en dus niet ontvankelijk.
Voor het overige werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet.
Ik besluit dus tot verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST (vertaling)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser L. Z. G. voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De eisers A. O. V. en B.
O. B. voeren er ieder twee aan, in memories waarvan eveneens een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 4 januari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A. Over het cassatieberoep van L. Z. G. :
Over het eerste middel :
Eiser verwijt het parket van de procureur des Konings dat het machtiging heeft
verleend tot een huiszoeking van zijn hotelkamer zonder huiszoekingsbevel,
verwijzend naar een betrapping op heterdaad die deze huiszoeking diende vast te
stellen.
Het middel dat kritiek oefent op de motivering van het openbaar ministerie tot
staving van zijn beslissing, houdt, in zoverre, geen verband met het bestreden
arrest en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van
gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van
dergelijke stoffen is bestemd. Eiser voert aan dat hij het voorwerp uitmaakte van
een huiszoeking die op artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering is
gegrond, maar het arrest vermeldt dat de speurders overeenkomstig het vooormelde artikel 6bis hebben gehandeld.
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In zoverre het middel op een onvolledige lezing van het arrest steunt, mist het
feitelijke grondslag.
Eiser protesteert ook tegen de omstandigheid dat de hoteldirecteur geen schriftelijke toestemming heeft gegeven vooraleer de politie zijn kamer binnendrong.
De schriftelijke toestemming die bij artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot
vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking
mag worden verricht, komt neer op het verzaken aan het grondwettelijk recht van
onschendbaarheid van de woonst. Dit vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die niet van een dergelijke waarborg genieten.
In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het naar recht.
Eiser voert ten slotte aan dat de naspeuringen waarvan hij in zijn hotelkamer
het voorwerp uitmaakte niet op artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921
konden steunen, wegens een gebrek aan ernstige aanwijzingen die het verrichten
van een dergelijke maatregel verantwoorden. Volgens het middel kan een
anonieme inlichting geen dergelijke aanwijzing uitmaken.
Het arrest vermeldt dat de vervolging is ingesteld "op grond van een anonieme
aangifte volgens welke een drugsdeal, meer bepaald een levering van vier kilo
cocaïne, op til was in hotel Ibis aan de Grote-markt te Brussel; dat die aangifte
bijzonder precieze, erg gedetailleerde, en bijgevolg geloofwaardige gegevens
vermeldt die verder gaan dan eenvoudige vermoedens, met name, dat een groep
gehandicapten van Mexicaanse nationaliteit, waarvan één met de voornaam
Pedro, die in de kamers 504 en 506 van hotel Ibis verblijven, hun opblaasbare
orthopedische kussens gebruiken om hierin verdovende middelen te verbergen
die binnen de twee uur aan iemand, een jongeman van Israëlische origine, die in
kamer nr. 605 van hetzelfde etablissement verblijft, moeten worden geleverd; dat
er ook een bedrag van ongeveer 150.000 tot 200.000 €, die uit die transactie
voortkomt, ter plaatse zou moeten worden aangetroffen".
Op grond van die overwegingen beslist het arrest op onaantastbare wijze dat
"de speurders, rekening gehouden met de erg nauwkeurige details in het verhaal
van de anonieme aangever, vóór de huiszoeking over ernstige en objectieve
aanwijzingen van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen met het oog op verkoop" beschikten.
In zoverre het middel kritiek oefent op die feitelijke beoordeling van de
bodemrechters, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige doet geen enkele wettelijke bepaling het in overweging
nemen van aanwijzingen uit een anonieme inlichting, afhangen van de voorwaarden dat die "in het aanvankelijke proces-verbaal wordt gestaafd".
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert faalt het naar recht.
In zoverre het middel laat uitschijnen dat de politie geen enkel voorafgaand
onderzoek zou hebben verricht, is daarvoor een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is het bijgevolg
niet ontvankelijk.
Over het tweede middel :
Volgens eiser "kan de anonieme getuigenis op zich geen aanwijzing zijn".
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Evenwel hangt de aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij artikel
6bis van de Wet van 24 februari 1921 zijn bepaald, niet af van een aangifte
waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen van gegevens "die het
bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen". De bodemrechter
beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de speurders beschikten. Dit karakter verdwijnt niet, louter omdat de inlichting van een
niet-geïdentificeerde bron uitgaat. Vorm en inhoud van de inlichting alsook de
omstandigheden waarin zij is verkregen kunnen eveneens beoordelingscriteria
uitmaken.
Wat dat betreft, kan het middel niet worden aangenomen.
Eiser verwijt het arrest ook machtsoverschrijding. Volgens hem moest het
onderzoeksgerecht immers van rechtswege de onregelmatigheid van de huiszoeking vaststellen aangezien het openbaar ministerie ze verkeerdelijk op grond van
de ontdekking op heterdaad had toegestaan. De appelrechters hadden bijgevolg,
volgens het middel, niet de bevoegdheid om vast te stellen dat de onderzoeken
die werden verricht, eigenlijk op grond van artikel 6bis van de wet van 24
februari 1921 gebeurden.
In tegenstelling tot wat het middel beweert, staat het aan het onderzoeksgerecht om, in voorkomend geval, vast te stellen of de wettelijke bepaling die door
de inverdenkinggestelde wordt aangevoerd om de nietigheid van een onderzoekshandeling aan te tonen in de zaak niet van toepassing is.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Over het derde middel :
Eiser verklaart dat hij op het ogenblik van zijn aanhouding niet werd ingelicht
over zijn rechten die bij artikel 36.1.b van het Verdrag van Wenen van 24 april
1963 inzake consulair verkeer, zijn bepaald, naar luid waarvan, met name, de
bevoegde overheden van de verblijfstaat de consulaire post van de zendstaat
onverwijld ervan in kennis moeten stellen wanneer een onderdaan van die Staat
wordt opgesloten.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat dit verweer
voor de appelrechters werd aangevoerd.
Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd is niet
ontvankelijk.
Het ambtshalve toezicht :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van A. O. V. :
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
Eiser verwijt het arrest te oordelen dat hotelkamers alleen de waarborg van
onschendbaarheid van de woning en van het recht op eerbiediging van het
privéleven genieten, wanneer de bewoners er hun permanente en enige verblijfplaats van hebben gemaakt.
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Die grief slaat op een overtollige reden van het arrest. Teneinde het gebrek aan
een huiszoekingsbevel voorafgaand aan het doorzoeken van de kamers door de
politie te rechtvaardigen, hebben de appelrechters zich ook op de bevoegdheden
die bij artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921 aan de officieren van gerechtelijke politie zijn toegekend gegrond.
Aangezien de bekritiseerde beslissing op grond van dit artikel naar recht
verantwoord is, is het onderdeel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede onderdeel :
Eiser verwijt het arrest dat het geen schriftelijke toestemming van "de werkelijke eigenaar" vaststelt vooraleer de politie de hotelkamers binnenvalt die in de
aangifte worden bedoeld.
Maar het arrest oordeelt dat de speurders, op grond van nauwkeurige inlichtingen die kamers mochten beschouwen als lokalen welke dienen voor de
verkoop of de levering van verdovende middelen.
De schriftelijke toestemming die bij artikel 1bis van de Wet van 7 juni 1969
tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, is vereist, komt neer op een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning. Dit vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg genieten.
Het middel dat eigenlijk het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht.
Over het tweede middel :
Eiser voert aan dat een anonieme inlichting nooit als objectief of ernstig kan
worden beschouwd. Die grief is dezelfde als die welke in het tweede middel van
L. Z. G. wordt aangevoerd.
Op dezelfde gronden kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep van B. O. B. :
Over het tweede middel :
Eiser verwijt het arrest artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 te hebben
geschonden. Die schending wordt afgeleid uit de omstandigheid dat de interventie van de politie op een anonieme inlichting berustte die door geen enkele
"externe aanwijzing" was bevestigd.
In tegenstelling tot wat eiser lijkt aan te voeren is een handeling van vooronderzoek of van gerechtelijk onderzoek niet onwettig alleen maar omdat hij is
bevolen ten gevolge van inlichtingen die uitsluitend door middel van een
anonieme getuigenis of aangifte zijn verkregen.
Wanneer een anonieme informant de aanwezigheid aangeeft van verdovende
middelen in een willekeurig lokaal dat dient voor de verkoop, de opslag, de aflevering of de bewaring van die stoffen, is het doorzoeken ervan door de gerechtelijke politie met toepassing van het voormelde artikel 6bis niet noodzakelijk
ondergeschikt aan de voorafgaande opsporing van aanwijzingen of aanvullende
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inlichtingen die de aanvankelijke aangifte bevestigen. Het is noodzakelijk maar
tevens voldoende dat die, wat de vorm, de inhoud of de omstandigheden waarin
zij werd ontvangen, een ernstige aanwijzing betekent. Dit is wat het arrest vaststelt, mits een beoordeling die niet onder het toezicht van het Hof valt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel :
Eiser verwijt het arrest dat het weigert aan de tijdelijk bewoonde hotelkamers
het voordeel toe te kennen van de waarborgen die uit de onschendbaarheid van
de woning en het recht op eerbiediging van het privé-leven voortvloeien. Die
grief is dezelfde als die welke in het eerste onderdeel van het eerste middel van
A. O. V. wordt aangevoerd en die hoger werd beantwoord.
Op dezelfde gronden, is het middel niet ontvankelijk.
Het ambtshalve toezicht :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
4 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Lemal, Brussel, L. Kennes, Brussel en P. Leclerc, Brussel.

Nr. 7
1° KAMER - 5 januari 2006

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTEN MET ZETEL TE BRUSSEL - MEERDERE
VERWEERDERS - TAAL WAARIN DE PROCEDURE MOET WORDEN VERDER GEZET
Wanneer in een burgerlijke procedure voor de gerechten van eerste aanleg met zetel in het
arrondissement Brussel meerdere verweerders betrokken zijn, moet zij worden verder
gezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de
meerderheid van de verweerders, ongeacht hun woonplaats, de taalwijziging vraagt. (Art.
4, §1 en 6, §§1 en 2 Taalwet Gerechtszaken)
(ALLFIN nv en G. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0122.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 januari 2004 in laatste
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aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, §1 en 6, §1 en §2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Ingaande op het verzoek tot taalwijziging uitgaande van de derde en de vierde verweersters verklaart de rechtbank dit verzoek tot taalwijziging gegrond en zegt dat de rechtspleging in de Franse taal zal worden voortgezet op grond van de volgende redengeving :
" De taalwijziging :
(...) dat derde en vierde verweerster verzoeken dat de rechtspleging in het Frans zou
worden verder gezet;
(...) dat het artikel 6, §2, van de wet van 15 juni 1935 de vaststelling van de taal van de
rechtspleging regelt als wanneer, zoals ten dezen, verschillende verweersters in het geding
betrokken zijn;
Dat om na te gaan of de meerderheid van de verweersters de taalwijziging aanvraagt,
alle verweersters waar zij ook wonen in aanmerking moeten genomen worden;
(...) dat inzake vijf partijen werden gedagvaard door (de eerste verweerder);
Dat de rechter niet bevoegd is om de taalkennis van verweersters die geen taalwijziging
aanvragen, te controleren gezien deze geacht worden voor de taal van de inleidende akte
te opteren, en/of deze taal zoniet uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend te hebben aanvaard;
(...) dat alhier twee verwerende partijen om de taalwijziging vragen;
Dat wanneer verweersters die de taalwijziging vragen en een rechtspersoon zijn, en
zoals ten deze door een lasthebber verschijnen, het de taal bij de rechtspersoon is die in
aanmerking moet worden genomen en niet die van bepaalde natuurlijke personen die
organen of aangestelden van verweersters zijn;
Dat de kennis of de niet toereikende kennis van de taal, bij een rechtspersoon derhalve
moet blijken uit de bedrijvigheid van verweersters onder meer uit de taal die voor deze
bedrijvigheid in feite wordt gebezigd (Cass. 13/3/1978, RW 1977-78, 2723);
Dat derde en vierde verweerster een door hun wettelijke vertegenwoordiger ondertekende verklaring voorleggen waarin zij om taalwijziging vragen en verklaren dat de
bevoegde organen van hun vennootschap onvoldoende kennis van het Nederlands
bezitten;
Dat eiseres dan ook ten onrechte aanvoert dat de heer K., bestuurder van verweersters,
zich met interviews naar het Nederlandstalige publiek richt;
Dat het tevens blijkt dat eiser vierde verweerster zelf aanschreef in het Engels (stuk 15
bundel eiser);
Dat bovendien de ontwikkelingsovereenkomst tussen vierde verweerster en (eerste
eiser) in het Engels werd opgesteld (stuk 12 dossier ALLFIN - GALLE);
Dat de vastgoedinvestering van vierde verweerster in het Corporate Village te
Zaventem de kennis van het Nederlands van vierde verweerster niet aantoont;
(...) dat anderzijds het feit dat derde verweerster als handelsvennootschap gevestigd is
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te Brussel, in beginsel aan het voorschrift van artikel 52, §2, van de gecoördineerde
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken is onderworpen om de taalwijziging te
krijgen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken;
Dat gezegd artikel 52, §1, geenszins een vermoeden juris en de jure schept dat een
rechtspersoon gevestigd is te Brussel, een ontoereikende kennis bezit van de taal gebruikt
voor het opmaken van een gedinginleidende akte (ibidem);
Dat derde verweerster aantoont dat statuten en notariële akten in het Frans zijn opgesteld en dat haar commerciële activiteiten in het Frans, Engels of Duits worden gevoerd
(stuk 1, 2 en 3 bundel derde en vierde verweerster);
Dat (eerste verweerder) niet betwist dat de promotieovereenkomst gesloten met (eerste
eiser) in het Engels opgesteld werd;
(...) dat uit de bestanddelen van de zaak niet blijkt dat derde en vierde verweerster in de
uitoefening van hun activiteiten de Nederlandse taal zouden gebruiken;
Dat het in de gegeven omstandigheden betaamt het verzoek tot taalwijziging in te
willigen" (bestreden vonnis, blz. 3 tot 4).
Grieven
Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken wordt behoudens de gevallen van artikel 3, het gebruik der talen voor het
geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de
zetel in het Arrondissement Brussel is gevestigd geregeld als volgt : de akte tot inleiding
van het geding wordt in het Nederlands gesteld indien de verweerder woonachtig is in het
Nederlands taalgebied, in het Frans of in het Nederlands ter keuze van de eiser indien de
verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse Agglomeratie of geen
gekende woonplaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte
tot inleiding van het geding tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs
van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.
Overeenkomstig artikel 6, §1, van de wet taalgebruik in gerechtszaken wordt, wanneer,
in dezelfde zaak, verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de akte tot inleiding van het geding in het Frans of in het Nederlands moet gesteld worden, naar gelang de
verweerder woonachtig is in een Waalse of in een Vlaamse gemeente, voor het opstellen
dier akte de ene of de andere deze talen gebruikt naar gelang dat de meerderheid der
verweerders in een Waalse of in een Vlaamse gemeente woonachtig is. Ingeval van gelijkheid wordt de akte tot inleiding van het geding gesteld in het Frans of in het Nederlands
volgens de keuze van de eiser. Overeenkomstig artikel 6, §2, van de wet taalgebruik in
gerechtszaken wordt wanneer, in dezelfde zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de keuze van de taal der rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal
gebruikt die door de meerderheid wordt gevraagd. Ingeval van gelijkheid duidt de rechter
zelf de taal aan waarin de rechtspleging moet voortgezet worden daarbij rekening
houdende met de noodwendigheden van de zaak.
Te dezen heeft eerste verweerder de akte tot inleiding van het geding in het Nederlands
gesteld in toepassing van artikel 4, §1, tweede lid iuncto artikel 6, §1, eerste lid. Uit de
samenlezing van artikel 4, §1, derde lid en artikel 6, §2, vloeit voort dat de rechtspleging
diende te worden voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding zijnde te dezen
het Nederlands tenzij de meerderheid van de verweerders de wijziging van de taal zouden
hebben gevraagd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, zoals ook door de rechtbank
van koophandel wordt vastgesteld, dat in deze procedure vijf partijen werden gedagvaard
door eerste verweerder en dat slechts twee van de verwerende partijen om de taalwijzi-
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ging vroegen. Om na te gaan of de meerderheid van de verweerders de taalwijziging
aanvragen moeten alle verweerders waar zij ook wonen in aanmerking worden genomen.
Nu de rechtbank van koophandel vaststelt dat in de procedure vijf partijen werden gedagvaard door eerste verweerder en slechts twee verwerende partijen om de taalwijziging
vroegen, vermocht de rechtbank van koophandel niet zonder schending van de in de hoofding aangeduide wetsartikelen en in het bijzonder artikel 6, §2, wet taalgebruik gerechtszaken dit verzoek in te willigen vermits het een algemeen bekend feit is dat twee op een
totaal van vijf verweerders geen meerderheid uitmaakt.
Door het verzoek tot taalwijziging in te willigen ofschoon dit verzoek slechts uitging
van twee op een totaal van vijf verweerders schendt de rechtbank van koophandel de in de
hoofding aangeduide wetsartikelen en in het bijzonder artikel 6, §2, wet taalgebruik
gerechtszaken.

III. Beslissing van het Hof
1. Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, behoudens de gevallen van artikel 3 van die wet,
wordt het gebruik der talen, voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor
de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is
gelegen als volgt geregeld : de akte van inleiding van het geding wordt in het
Frans gesteld, indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied, in het
Nederlands indien de verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied, in
het Frans of het Nederlands, ter keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot
inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en exceptie,
zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt
voortgezet.
Overeenkomstig artikel 6, §1, van voormelde wet, wordt wanneer in dezelfde
zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens voormeld artikel 4, de akte tot
inleiding van het geding in het Frans of in het Nederlands moet gesteld worden
naar gelang de verweerder woonachtig is het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied, de ene of de andere van die talen gebruikt voor het opstellen
van de akte naar gelang dat de meerderheid van de verweerders in het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied woonachtig is; in geval van gelijkheid,
wordt de akte tot inleiding van het geding in het Frans of in het Nederlands
gesteld volgens de keuze van de eiser.
Overeenkomstig artikel 6, §2, van dezelfde wet, wordt wanneer in dezelfde
zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de keuze van de taal
der rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal gebruikt die door de meerderheid wordt gevraagd. In geval van gelijkheid, duidt de rechter zelf de taal aan
waarin de rechtspleging moet voortgezet worden, daarbij rekening houdende met
de noodwendigheden van de zaak.
2. Uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat wanneer in de
procedure meerdere verweerders zijn, zij moet worden verder gezet in de taal
van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de meerderheid van
de verweerders de taalwijziging vraagt.
Voor het bepalen of de meerderheid van de verweerders de taalwijziging
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vraagt, dient rekening gehouden met alle verweerders, ongeacht hun woonplaats.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat :
- vijf partijen werden gedagvaard door de eisende partij, zijnde verweerder sub
1;
- twee verwerende partijen, te weten verweersters sub 3 en 4, de taalwijziging
vragen;
4. Door vervolgens het verzoek tot taalwijziging in te willigen op grond dat
"uit de bestanddelen van de zaak niet blijkt dat derde en vierde verweersters in
de uitoefening van hun activiteiten de Nederlandse taal zouden gebruiken",
schendt het bestreden vonnis de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, anders
samengesteld.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 8
1° KAMER - 5 januari 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DEVOLUTIEVE KRACHT - BEPERKING - BEVESTIGING VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL VERWIJZINGSVERPLICHTING - DRAAGWIJDTE
De verplichting voor de rechter in hoger beroep om de zaak naar de eerste rechter te
verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk een in het aangevochten vonnis bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt, belangt de gerechtelijke organisatie aan en ontsnapt
aldus aan de vrije wil van de partijen. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)
(FIAT AUTO BELGIO nv T. CAR SERVICE EDDY nv, in vereffening)

ARREST

(A.R. C.04.0184.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955;
- artikel 1068, in het bijzonder het tweede lid ervan, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1108, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel waarvan o.m. artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek toepassing maakt, volgens hetwelk afstand van een recht strikt moet worden
uitgelegd en slechts mag worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie
vatbaar zijn;
- artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek
en beoordeelt vervolgens het volledig geschil zonder de zaak naar de eerste rechter te
verwijzen, dit op grond van volgende motieven:
"Het hoger beroep, zelfs tegen een vonnis alvorens recht te doen, maakt de zaak zelf
aanhangig bij de appelrechter (artikel 1068, eerste lid, Ger. W.).
Dit betekent dat de appelrechter niet alleen de gegrondheid van het hoger beroep tegen
reeds in eerste aanleg getroffen beslissingen beoordeelt, maar tevens, voor het eerst,
uitspraak behoort te doen over de punten waarover de eerste rechter nog geen uitspraak
zou hebben gedaan. Die verplichting raakt de openbare orde.
Artikel 1068, tweede lid, Ger. W. voorziet in een uitzondering op die regel, door te
bepalen dat de appelrechter de zaak naar de eerste rechter terugverwijst, als hij een in het
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
Bij dit arrest wordt het eerste vonnis bevestigd, in zoverre het een deskundigenonderzoek beveelt.
De uitzondering raakt de openbare orde evenwel niet. De appelrechter is dan ook niet
tot terugverwijzing naar de eerste rechter gehouden, en heeft daartoe zelfs niet eens de
mogelijkheid, wanneer partijen het erover eens blijken te zijn dat hijzelf uitspraak doet na
het deskundigenonderzoek (zie in dezelfde zin, met verwijzingen naar rechtspraak : G. DE
LEVAL, “Eléments de procédure civile”, Collection de la Faculté de droit de l'Université
de Liège, Larcier, 2003, p. 333, nr. 249, A, 2), en voetnoot 229).
Hier vraagt appellante dat het hof (van beroep) zijn vordering tot betaling van de schadevergoeding die door de gerechtelijke deskundige begroot is, zou inwilligen.
Geïntimeerde vraagt niet dat de eerste rechter die vordering zou behandelen, maar, integendeel, dat zij door het hof (van beroep) zelf zou worden verworpen.
De devolutieve werking van het hoger beroep moet dan ook haar gewoon verloop
kennen. Het hof dient uitspraak te doen over de vordering tot betaling van schadevergoeding waarover de gerechtelijke deskundige advies heeft verleend".
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Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep.
Artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet een uitzondering op
die regel, welke als volgt is geformuleerd: "Deze verwijst de zaak alleen dan naar de
eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt".
Het bestreden arrest, dat een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt, beslist over het geschil tussen partijen na dit deskundigenonderzoek, in plaats
van de zaak te verwijzen naar de eerste rechter. Het schendt aldus artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen, het
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.
Krachtens het tweede lid van dat artikel, verwijst de rechter in hoger beroep de
zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
2. De wetgever stelde deze verwijzingsverplichting in als uitzondering op de
devolutieve werking van het hoger beroep en zulks, blijkens de wetsgeschiedenis, om de "overbelasting van de beroepsgerechten" te vermijden.
Hieruit volgt dat de verwijzingsverplichting, die de gerechtelijke organisatie
betreft, ontsnapt aan de vrije wil van de partijen.
3. De appelrechters beslissen, niettegenstaande de bevestiging van de in het
beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, de zaak niet naar de eerste
rechter te verwijzen, omdat "hier (verweerster) (vraagt) dat (de appelrechters) de
vordering tot betaling van de schadevergoeding die door de gerechtelijke
deskundig is begroot, zou inwilligen" en "(eiseres) niet (vraagt) dat de eerste
rechter die vordering zou behandelen, maar, integendeel, dat zij door (de appelrechters) zelf zou worden verworpen", zodat de partijen het erover eens blijken te
zijn dat de appelrechters zelf uitspraak doen na het deskundigenonderzoek.
4. Zodoende schenden de appelrechters artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
5. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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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.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 9
1° KAMER - 5 januari 2006

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - RECHTSPLEGING TOT VASTSTELLING VAN DE
VOORLOPIGE VERGOEDING - REGELMATIGHEID VAN DE ONTEIGENING - BESLISSING - GEVOLGEN VORDERING TOT HERZIENING - NIEUW DEBAT - ONTVANKELIJKHEID
De beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding
genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, heeft alleen gevolgen in het
kader van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de onteigende in het debat in
herziening zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de onteigening ten volle opnieuw
kan laten gelden1. (Art. 16, tweede lid Onteigeningswet)
(W., e.a. T. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN HET ARRONDISSEMENT DENDERMONDE "DENDER, DURME, SCHELDE")

ARREST

(A.R. C.04.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De voorziening geeft het feitenrelaas en de procedurevoorgaanden weer als
volgt:
1.- Bij besluit van de Gemeenschapsminister van binnenlandse aangelegenheden en openbaar ambt van 6 maart 1990 werd de eerste verweerster gemachtigd om tot de onteigening over te gaan van een aantal percelen grond, waaronder de eigendom van eisers.
2.- Bij vonnis van de Vrederechter van het Kanton Dendermonde van 18
september 1990 werd de door de eerste verweerster ingestelde onteigeningsvordering niet ontvankelijk verklaard om de reden dat de formaliteiten inzake
1 Zie Cass., 7 dec. 1990, volt. zitting, A.R. 6337, nr. 181, met concl. adv.-gen. DU JARDIN.
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bekendmaking ten overstaan van de eisers niet regelmatig vervuld werden.
3.- Dit vonnis werd ingevolge hoger beroep van de eerste verweerster
hervormd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde bij vonnis van
11 december 1990, waarbij beslist werd dat :
1. het onteigend bestuur geen enkele tekortkoming in haar zorgvuldigheidsplicht aan te wrijven valt;
2. de onteigeningsvordering regelmatig en ontvankelijk werd ingesteld en
3. de wettelijke pleegvormen werden vervuld.
4.- Tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
hebben de eisers een cassatieberoep ingesteld, dat verworpen is bij arrest van 21
september 1992.
5.- Vervolgens werd bij vonnis van de Vrederechter te Dendermonde dd. 15
december 1992 de onteigening toelaatbaar verklaard en de provisionele onteigeningsvergoeding bepaald op 13.329,61 euro.
Het hoger beroep van de eisers hiertegen werd bij vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde van 30 december 1993 niet ontvankelijk
verklaard.
Bij bevelschrift van 2 februari 1993 werd de eerste verweerster gemachtigd tot
inbezitneming van het onteigende perceel.
De door de Vrederechter benoemde deskundige J. T.heeft geadviseerd tot een
grondwaarde van inneming van 33.457,82 euro.
6.- Bij vonnis van 13 september 1994 werd de voorlopige onteigeningsvergoeding bepaald op 40.818,52 euro, hierin begrepen een wederbeleggingsvergoeding
van 22 pct.
7.- Bij dagvaarding van 5 december 1994 werd door eisers een vordering in
herziening ingesteld zowel van het vonnis van 15 december 1992 als van het
eindvonnis van 13 september 1994.
In deze procedure is de tweede verweerder vrijwillig tussengekomen.
8.- De eerste rechter heeft bij vonnis van 1 december 2000 de vordering in
herziening van het vonnis van 15 december 1992 onontvankelijk verklaard en de
herzieningsvordering van het vonnis van de Vrederechter van 13 september 1994
ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
9.- Tegen dit vonnis hebben de eisers hoger beroep ingesteld. In hoger beroep
vorderden zij dat hun herzieningsvorderingen ontvankelijk en gegrond zouden
worden verklaard en dat dienvolgens de onteigening ontoelaatbaar zou worden
verklaard met de veroordeling van eerste verweerster hun het eigendomsrecht
van het onteigende goed, gelegen aan de Gewestweg N41, kadastraal bekend
sectie A nr. 1046a met een oppervlakte van 5.398,74 m2, terug over te dragen
door het ambt van een daartoe door het hof van beroep aan te stellen notaris, die
de akte zal verlijden binnen de twee maand na de betekening van het te vellen
arrest, bij gebreke waarvan het arrest zal gelden als titel.
In ondergeschikte orde vorderen zij dat de definitieve onteigeningsvergoeding
zou worden bepaald op 151.340,81 euro, hierin begrepen een wederbeleggings-
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vergoeding van 22 pct. en een wachtintrest van 8 pct. gedurende 3 maanden.
10.- Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond.
III. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 3 tot en met 15 en artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten
algemene nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen;
- de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de middelen van de eisers, weergegeven hieronder in het
derde onderdeel en gesteund op de onregelmatigheid van de onteigening gezien het
gebrek aan openbaar nut en noodzaak om te onteigenen en waarin eisers stelden dat er een
schending is van artikel 16 van de Grondwet en waarop de eisers steunden om de schending van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel aan te voeren (zie omvattende conclusies van de eisers neergelegd op 15 oktober 2003, pp. 16-19, punt d), op
grond van volgende overwegingen:
"Reeds voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde hebben (de eisers)
uitvoerig uiteengezet dat 'hun perceel al een industriële bestemming heeft, en dat de tot
schepping van een ambachtelijke zone aangediende onteigening derhalve wat het bewuste
perceel betreft, een oneigenlijk doeleinde nastreeft en veeleer het particuliere belang van
(de verweerders) dient dan het algemeen belang'.
Dit middel werd met pertinente overwegingen van de kaart geveegd.
Het Hof van Cassatie heeft uitdrukkelijk beslist dat het vonnis van de rechtbank van
Dendermonde van 11 december 1990 zonder dubbelzinnigheid oordeelt dat uit de enkele
omstandigheid dat het perceel reeds een industriële bestemming had, niet noodzakelijk
voortvloeit dat de beslissing tot onteigening door machtsafwending is aangetast. Het Hof
voegde daar nog aan toe: 'dat het perceel potentieel best bruikbaar kan zijn voor de eisers
(appellanten), doch dat dit gegeven, net zo min als het overige bewijsmateriaal, de geuite
beschuldiging van machtsafwending en machtsmisbruik schraagt'.
Het thans door (eisers) aangevoerde middel, gesteund op artikel 16 van de Grondwet, is
onontvankelijk ingevolge het gewijsde waarmede het vonnis van de rechtbank te Dendermonde van 11 december 1990 en het arrest van het Hof van Cassatie zijn bekleed".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De herzieningsprocedure, voorzien in artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten
algemene nutte, staat totaal los van de procedure voor de vrederechter, waarvan sprake in
de artikelen 3 tot 15 van die wet.
In de herzieningsprocedure is het de onteigende toegelaten middelen met betrekking tot
de regelmatigheid van de onteigening aan te voeren ongeacht of hij die middelen al dan
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niet voor de vrederechter heeft aangevoerd en zelfs indien die middelen door de vrederechter, of ingevolge het hoger beroep van de onteigenaar waarvan sprake in artikel 7,
laatste lid, van de vermelde wet van 26 juli 1962, door de rechtbank van eerste aanleg, of
ingevolge een voorziening in cassatie tegen de beslissing van die laatste rechtbank, door
het Hof van Cassatie, werden verworpen.
Het bestreden arrest verwerpt het middel van eisers, waarbij zij de onregelmatigheid
van de onteigening inriepen wegens het gebrek aan openbaar nut en noodzaak om te
onteigenen en waarbij een schending van artikel 16 van de Grondwet inriepen en waarop
zij steunden om de schending van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsvereiste
aan te voeren, door zich te baseren op "het gewijsde waarmede het vonnis van de rechtbank te Dendermonde van 11 december 1990 en het arrest van het Hof van Cassatie (van
21 september 1992) zijn bekleed".
Dit vonnis en dit arrest kaderen evenwel in de procedure gevoerd voor de vrederechter
en niet in de herzieningsprocedure.
Bijgevolg hebben dit vonnis en dit arrest geen gezag of kracht van gewijsde in de
herzieningsprocedure en dienden de appelrechters vermeld middel van eisers te onderzoeken wat betreft zijn gegrondheid.
Door dit niet te doen, doch zich te beroepen op het gewijsde van beslissingen geveld in
het kader van de procedure voor de vrederechter, miskennen zij de eigen aard van de
procedure voor de vrederechter enerzijds en van de herzieningsprocedure anderzijds
(schending van de artikelen 3 t.e.m. 15 van vermelde wet van 26 juli 1962 enerzijds en
van artikel 16 van die wet anderzijds).
De appelrechters schenden tevens de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk
Wetboek nu de grondbestanddelen van de vordering voor de vrederechter en die van de
herzieningsvordering verschillend zijn, waardoor een beslissing in het kader van de procedure voor de vrederechter in verband met de regelmatigheid van de onteigening geen
gezag van gewijsde kan hebben in de herzieningsprocedure. De procedure voor de vrederechter, die onderworpen is aan specifieke regels, is een vereenvoudigde en snelle procedure waarbij in een eerste tijd een regelmatigheidstoetsing gebeurt en de provisionele
vergoeding wordt vastgesteld en daarna het bedrag van de voorlopige vergoeding wordt
bepaald. Het doel van die procedure is een snelle inbezitstelling door de onteigenaar en
een spoedig vergoeding van de onteigende. De herzieningsprocedure daarentegen is
bedoeld om aan de euvels te verhelpen van de uitzonderlijke procedure voor de Vrederechter, waarbij deze laatste in allerijl alle geschilpunten dient op te lossen en waarbij de
onteigende niet altijd al zijn rechten volledig kan doen gelden. Dit gebeurt door een
procedure die behandeld wordt overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek
en waarin de onteigende al zijn middelen en zelfs nieuwe middelen mag voordragen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel van het eerste middel
1. Krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten
algemenen nutte, kan de vordering tot herziening ook gegrond zijn op de onregelmatigheid van de onteigening.
2. De beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige
vergoeding genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, heeft alleen
gevolgen in het kader van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de onteigende in het debat in herziening zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de
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onteigening ten volle opnieuw kan laten gelden.
Oordelen dat de onteigende niet het recht heeft tijdens de herziening de excepties te laten gelden die hij tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding al had opgeworpen, zou tot gevolg hebben dat het recht dat hem
door de Grondwet en het genoemde artikel 16, tweede lid, zonder beperking
wordt gewaarborgd, zou worden uitgehold.
3. Het arrest, dat het door de eisers aangevoerde middel van gebrek aan openbaar nut en noodzaak van de betwiste onteigening onontvankelijk verklaart
"ingevolge het gewijsde waarmede het vonnis van de rechtbank te Dendermonde
van 11 december 1990 en het arrest van het Hof van Cassatie zijn bekleed",
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
4. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 10
1° KAMER - 5 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - EERSTE RECHTER - HEROPENING DEBAT - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE RECHTER HEROPENING DEBAT - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE RECHTER – HEROPENING
DEBAT - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG
1º,2° en 3° Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel
6.1 E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste
rechter enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Ger.W.)
(B. T. V.)
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ARREST

(A.R. C.05.0190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep. Stelt vast dat de echtscheiding
tussen: B. J. , geboren te , wonende te ,en V.J., geboren te , wonende te , gehuwd te
Antwerpen op ), op verzoek van (eiser), op grond van artikel 232, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek werd voltrokken op 28/07/2003.
Bevestigt, binnen de perken van het hoger beroep en het incidenteel beroep, het
bestreden vonnis wat de vaststelling van de datum van feitelijke scheiding van partijen
betreft.
Zegt voor recht dat de datum van de feitelijke scheiding van partijen bepaald blijft op 7
augustus 2000.
Zelf wijzend voor het overige, wijst (eiser's) vordering tot weerlegging of relativering
van het schuldvermoeden af als ongegrond.
Zegt voor recht dat enkel (eiser) schuld heeft aan de feitelijke scheiding van partijen en
aan het voorduren ervan en dat (verweerster) in principe recht heeft op een uitkering na
echtscheiding.
Veroordeelt (eiser) tot betaling van een uitkering na echtscheiding, voorlopig begroot
op vierhonderd vijftig euro nul eurocent (450,00 euro).
Vooraleer verder te oordelen.
Stelt onder voorbehoud van alle rechten van partijen aan als deskundige, de heer J. V., ,
bedrijfsrevisor, met als opdracht, mits naleving van de formaliteiten voorgeschreven in
het Gerechtelijk Wetboek, 'na partijen te hebben opgeroepen en na inzage van alle nuttige
stukken, de werkelijke netto-belastbare en de netto-inkomsten en de vermogenstoestand
van partijen te onderzoeken sedert 10/8/1968 en minstens sedert 1995 tot op heden, aan de
hand van alle fiscale, boekhoudkundige, financiële en alle andere stukken en documenten
die hij nodig acht, door partijen en/of alle derden, inclusief de fiscale en/of andere administraties en banken en/of kredietinstellingen, op eerste eenvoudig schriftelijk verzoek te
verschaffen, alsmede aan de hand van alle nuttige indiciën; na te gaan of de voorgehouden
inkomsten in overeenstemming zijn met de indiciën en uitgaven van partijen; te bepalen
over welk vermogen en/of inkomsten partijen dienen te beschikken om de door hen in de
jaren 1968 tot en met 2000 gevoerde levensstandaard te kunnen aanhouden; partijen zo
mogelijk te verzoenen, alle desbetreffende dienstige vragen te beantwoorden en van dit
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alles een degelijk, beredeneerd en onder eed bevestigd verslag op te stellen, ter griffie van
dit Hof neer te leggen binnen de zes maanden na zijn inwerkingstelling. Verstaat dat de
aangestelde deskundige kan worden vervangen bij een overeenkomst tussen partijen, door
hen ondertekend en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd, zolang de deskundige
van zijn aanstelling geen kennis heeft gekregen'.
Zegt dat (eiser) de betaling van de door de gerechtsdeskundige gevraagde provisies en
erelonen dient voor te schieten.
Heropent omtrent de vaststelling van het definitief bedrag van de uitkering na echtscheiding de debatten op de terechtzitting van 11 januari 2003 om 9.50".
na vastgesteld te hebben op p. 3:
"Bij het bestreden vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren d.d.
6/06/2003 (...) werden de debatten heropend naar de terechtzitting van 3/10/2003 voor de
behandeling van de schuldvraag en van de uitkering na echtscheiding. Het beperkt hoger
beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ingediend op 18/7/2003 (...)".
op grond van de motieven op p. 5
"Door het hoger beroep tegen het bestreden vonnis, dat deels een eindvonnis en deels
een vonnis alvorens recht te doen is, is het Hof, binnen de perken van dat hoger beroep en
gebeurlijk van het incidenteel beroep, gevat van het geschil zelf (artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek), met alle feitelijke en juridische vragen die ermee samenhangen.
Het recht om de zaak aan zicht te trekken is van openbare orde en onafhankelijk van de
wil van partijen. Tengevolge van de devolutieve kracht van het hoger beroep moet het
Hof het geschil beslechten, ook de vorderingen waarover de eerste rechter de debatten
heeft heropend, nu ook die vorderingen voorwerp zijn van het hoger beroep".
Grieven
Krachtens artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten recht op een eerlijk proces.
Dit recht op een eerlijk proces houdt in dat wanneer een partij, zoals eiser, krachtens de
wet, meer bepaald de artikelen 232, eerste lid en 306, van het Burgerlijk Wetboek, geacht
wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken en daarom
gehouden is tot de uitkering na echtscheiding zoals bepaalt in artikel 301 van hetzelfde
wetboek, over de dubbele aanleg dient te kunnen beschikken om dit vermoeden te zien
weerleggen voor een rechter ten gronde, op straffe van de miskenning van zijn rechten
van verdediging.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat het uitspraak moet doen over
de vorderingen, waarvoor de eerster rechter de debatten had heropend, vermits dit een
schending inhoudt van de rechten van verdediging van eiser, die slechts over één aanleg
beschikt om het wettelijk schuldvermoeden en de er van afhangende vordering tot uitkering na echtscheiding in het voordeel van verweerster te zien beslechten (Schending van
het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging) en een proces oplevert
dat niet eerlijk is in de zin van artikel 6 van het aangehaald Verdrag (Schending van
artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch
artikel 6.1. EVRM worden geschonden door de appelrechter die met toepassing
van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op grond van de
devolutieve kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waar-
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voor de eerste rechter enkel het debat had heropend.
2. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 11
1° KAMER - 5 januari 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING
2º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING
- ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ORDE
VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING
4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING CASSATIEMIDDEL
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING CASSATIEMIDDEL
1º,2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van
advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat
dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, §1 E.V.R.M.,
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden
wordt1. (Art. 6.1 E.V.R.M. Art. 473 Ger.W. en algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter)
4º en 5° Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag
te stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de
inhoud van het recht2.
(E. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. D.05.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 30 nov. 2000, A.R. D.00.0023.F, nr. 659.
2 Cass., 11 feb. 2005, A.R. C.04.0262.N, nr. 88.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 maart 2005 gewezen
door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter;
- algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van een internationale Verdragsregel met
rechtstreekse werking boven een daarmee strijdige regel van nationaal recht.
Aangevochten beslissingen
Bij de bestreden beslissing werd de in eerste aanleg lastens eiser opgelegde tuchtstraf
van 15 dagen schorsing bevestigd.
De tuchtraad van beroep oordeelde dat eiser, door zijn handelwijze die blijk gaf van een
"flagrante belangenvermenging" zich had schuldig gemaakt aan een "ernstige inbreuk op
een elementaire deontologische verplichting" en dat hij "duidelijk de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag
liggen, heeft geschonden".
Volgens de tuchtraad van beroep kan eiser evenmin ernstig volhouden dat hij aan de
stafhouder steeds correcte informatie heeft gegeven.
De tuchtraad van beroep die de bestreden beslissing wees was samengesteld uit vier
advocaten en één magistraat, tevens voorzitter van het tuchtcollege.
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 6.1 EVRM, en 159 van de Grondwet alsook van de algemene
rechtsbeginselen van de onpartijdigheid van de rechter en van de voorrang van internationaalrechtelijke regels boven daarmee strijdige regels van nationaal recht.
Artikel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter, een grondregel van de rechtsbedeling (Cass., 31 mei 2000, A.C. 2000, 1026,
nr. 338), vereisen ook een organieke of objectieve onpartijdigheid van de rechter bij de
beoordeling waarvan ook rekening dient gehouden te worden met de samenstelling en
organisatie van het betrokken rechtscollege.
In voorliggend geval werd eiser, conform de Belgische wet (artikel 473 Gerechtelijk
Wetboek), berecht door een kamer bestaande uit vijf leden waarvan vier advocaten en één
magistraat die het voorzitterschap waarnam.
Deze samenstelling waarbij alle "rechters" -behalve één beroepsmagistraat- advocaten
zijn, d.i. gewezen of mogelijke tegenstrevers en "concurrenten" van eiser, biedt een grond
van gewettigde twijfel aan de vereiste organieke of objectieve onpartijdigheid van het
betrokken tuchtcollege.
In zover deze gekritiseerde samenstelling steunt op een wetsbepaling van intern recht
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die strijdig is met een verdragsrechtelijke bepaling (artikel 6.1. EVRM), dienden de
betrokken "rechters" de toepassing van de desbetreffende nationale wetsbepalingen (artikelen 472 t/m 476) Gerechtelijk Wetboek te weigeren op grond van de ambtshalve op te
werpen onwettigheidsexceptie ex artikel 159 van de Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de verdragsrechtelijke regel.
Door te zetelen in de betwiste samenstelling en aldus de bestreden beslissing te wijzen,
heeft de tuchtraad van beroep alle in het onderdeel ingeroepen wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen geschonden.
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.
De in het eerste onderdeel gekritiseerde samenstelling van de tuchtraad van beroep
zoals bepaald door de artikelen 472 t/m 476 Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald artikel
473 schendt het gelijkheidsbeginsel (artikel 10 Grondwet) en het discriminatieverbod
(artikel 11 Grondwet). Deze ongelijkheid en discriminatie bestaan hierin dat wat de advocaten betreft, zij onderworpen zijn aan een tuchtcollege in beroep dat samengesteld is uit
vijf personen waarvan vier beroepsgenoten en slechts één magistraat (artikel 473 Gerechtelijk Wetboek) terwijl tuchtraden van beroep m.b.t. andere beroepen paritair zijn samengesteld, nl. beroepsgenoten en magistraten waarvan een magistraat als voorzitter fungeert.
In dit verband verwijst eiser naar volgende wettelijke bepalingen :
- i.v.m. geneesheren : artikel 12 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren : paritair : vijf geneesheren - vijf magistraten.
- i.v.m. apothekers : artikel 12 van het Koninklijk Besluit nr. 80 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Apothekers : paritair : vijf apothekers - vijf magistraten.
- i.v.m. architecten : artikel 28 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten : paritair : drie magistraten - drie architecten.
Voor deze fundamentele ongelijkheid van samenstelling van de tuchtraad van beroep
waarbij alleen de advocaten niet onderworpen zijn aan een paritair samengestelde tuchtraad van beroep doch aan een tuchtcollege dat, met uitzondering van één lid, bestaat uit
beroepsgenoten, concurrenten in de dienstverlening, bestaat geen objectieve en redelijke
verantwoording.
Dienvolgens zijn de bovenvermelde artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden.
Overeenkomstig artikel 26, §1-3° en §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof, staat het aan het Hof van Cassatie aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen omtrent de door eiser opgeworpen schending van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet door artikel 473 Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in
zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
2. Die bepaling is vreemd aan het toetsen van de wettelijke bepalingen van de
artikelen 472 tot en met 476 van het Gerechtelijk Wetboek aan voormeld artikel
van de Grondwet.
3. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
4. Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van
advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te
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leiden dat dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van
artikel 6, §1, van het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden. Deze samenstelling schendt evenmin het algemeen
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.
5. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Beoordeling van het tweede onderdeel
6. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor de bestreden beslissing
artikel 159 van de Grondwet schendt.
7. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
8. Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat, wat betreft de samenstelling
van de tuchtraad van beroep, alleen de advocaten niet onderworpen zijn aan een
paritair samengestelde tuchtraad van beroep.
9. Deze onderstelling is onjuist.
10. Er bestaat dus geen reden een daarop gegronde vraag aan het Arbitragehof
te stellen.
11. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 12
1° KAMER - 5 januari 2006

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDEISER - SCHULDVORDERING - TIJDSTIP ONTSTAAN - VASTSTELLING - VEREISTEN
2º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - BENADELING VAN DE RECHTEN VAN DE
SCHULDEISERS - BEGRIP
1º De pauliaanse vordering kan worden ingesteld door een schuldeiser wiens
schuldvordering ontstaan is voor de bestreden handeling; het is niet vereist dat het
bedrag van deze schuldvordering op dat tijdstip reeds is bepaald 1 of dat de
schuldvordering werd vastgesteld in een rechterlijke beslissing. (Art. 1167 B.W.)
2º De benadeling van de rechten van de schuldeisers als bedoeld in artikel 1167 van het
Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de schuldeisers door de
1 Cass., 19 maart 1998, A.R. C.94.0422.N, nr. 156; zie Cass., 3 okt. 1985, A.R. 4461, nr. 62; H. D E
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, Brussel, Bruylant, 1967, 238, nr. 226; K. VAN
RAEMDONCK, "De draagwijdte van de anterioriteitsvereiste als een van de toepassingsvoorwaarden van
de Pauliaanse vordering", R.W. 1998-99, 1179.
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bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt2. (Art. 1167 B.W.)
(D.S. T. V.L. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en voor zover als nodig,
artikel 448 van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van
betaling die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt vóór haar opheffing door de
wet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen van eiser en van beide partijen opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest ongegrond en bevestigt het vonnis
uitgesproken in eerste aanleg in al zijn beschikkingen.
Dit arrest verklaart bijgevolg:
"Op grond van artikel 1167 B.W. niet tegenstelbaar aan (verweerders) de door (eiser)
gestelde rechtshandelingen met name:
- de akte van schenking dd. 11 december 1991 ten voordele van (de eerste partij opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest), inhoudende de schenking van de
onverdeelde helft in een woonhuis gelegen te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 70, gekend ten
kadaster sectie B nr. 70/02/E, groot 06 a 01 ca.
- de akte van verkoop dd. 11 december 1991 ten voordele van (de tweede partij opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) inhoudende de verkoop van een
perceel grond gelegen te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat 27, gekend ten kadaster sectie B
nr. 554/H, groot 05 a.
Voornoemde onroerende goederen maken ten aanzien van (verweerders) opnieuw deel
uit van het vermogen van (eiser)".
Deze beslissing van het aangevochten arrest steunt enerzijds op de motieven die eigen
zijn aan dit arrest, alsmede op de motieven van het vonnis uitgesproken in eerste aanleg
dat de appelrechters overnemen, met name:
Motieven van het bestreden arrest:
"Beoordeling door het hof (van beroep)
2 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, Brussel, Larcier, 1977, 360; R. KRUITHOF e.a., "Verbintenissen.
Overzicht van rechtspraak 1981-1992", T.P.R. 1994, 689, nr. 364; W. VAN GERVEN - S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 142.
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De eerste rechter heeft een nauwkeurige, bij de in de rechtsleer en rechtspraak gangbare
interpretatie aansluitende analyse gemaakt van de verschillende voorwaarden tot toepassing van de pauliaanse vordering en vervolgens telkens die analyse getoetst aan de feitelijke elementen uit het dossier.
Het hof (van beroep) verwijst naar de oordeelkundige redengeving van de eerste
rechter, waarnaar integraal wordt verwezen en die volledig wordt bijgetreden.
Volledigheidshalve, zij het grotendeels herhalend, wenst het hof (van beroep) nog te
benadrukken wat volgt.
Zeer terecht heeft de eerste rechter gesteld dat conform aan de rechtsleer en rechtspraak
aan de anterioriteitsvoorwaarde is voldaan indien de oorzaak van de schuldvordering (de
'Principe de la créance', zie RCJB 1975, 693) dateert van voor de bedrieglijke handeling.
Het is niet noodzakelijk dat de schuldvordering reeds opeisbaar was op het ogenblik van
de datum van de bestreden handeling.
Voldoende is dat de schuldvordering opeisbaar is op het ogenblik van de instelling van
de pauliaanse vordering (...).
In casu is er onbetwistbaar anterioriteit: de oorzaak van de schuldvordering is gelegen
in de bestuursfouten die (eiser) gemaakt heeft als bestuurder van de gefailleerde NV Dam
Desatex en waaromtrent een aansprakelijkheidsprocedure werd opgestart bij dagvaarding
d.d. 27.11.1991, wat duidelijk voorafgaat aan de gewraakte schenking en verkoop van
11.12.1991. De schuldvordering was opeisbaar bij het instellen van de pauliaanse rechtsvordering, in casu op 24.12.1998.
Zeer terecht nam de eerste rechter insgelijks de vervulling van de tweede voorwaarde
aan, zijnde de benadeling van de schuldeiseres door de verarming van de schuldenaar.
De handeling waartegen de schuldeiser opkomt, moet tot een verarming van de schuldenaar hebben geleid, d.w.z. een vermeerdering van zijn onvermogen en een vermindering van zijn betaalkracht.
Dat is uiteraard het geval bij schenking.
Het woord 'verarming' heeft, zoals R. Vandeputte met reden opmerkt (De overeenkomst, Brussel 1977, 360), een zeer bijzondere en zeer praktische betekenis: een schuldenaar verarmt zich wanneer hij een goed onttrekt aan de concrete vervolgingsmogelijkheden van zijn schuldeiser, zelfs indien de door hem gestelde daad, economisch gezien,
geen vermindering van vermogen teweegbrengt. Voldoende is dat de concrete verhaalmogelijkheden van de schuldeisers worden bemoeilijkt, wat niet alleen het geval is bij een
vervreemding om niet van een onroerend goed, maar ook bij de omzetting van een dergelijk goed in geldsommen, gelet op de gemakkelijke manipuleerbaarheid van deze laatste,
wat de beslagmogelijkheden van de schuldeisers bemoeilijkt (...).
In casu ontsnappen de onroerende goederen ingevolge de betwiste handelingen aan
uitvoeringsmaatregelen door de schuldeisers.
De vervreemdingen van de panden maken onbetwistbaar een verarming uit in hoofde
van (eiser) en hebben zijn onvermogen verergerd.
Door zijn insolvabiliteit te bewerkstellingen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te
vrijwaren na een eventuele veroordeling in de aansprakelijkheidsprocedure.
De schade van de schuldeiser, door de gewraakte daden van de schuldenaar, bestaat
hier precies in het niet meer volle betaling kunnen krijgen bij niet herroeping van de
bestreden handelingen.
De eerste rechter oordeelde zeer terecht dat het bedrog in hoofde van de debiteur, D.G.,
vaststaat.
De eerste rechter sloot zich in zijn interpretatie aan bij het door het Hof van Cassatie
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bevestigde, reeds overheersende objectieve theorie. Voor de toepassing van de gewone en
faillissementspauliana volstaat het bewijs dat de handeling abnormaal is en de schuldenaar handelt met de wetenschap dat de schuldeisers worden benadeeld (...).
Alleen reeds uit de chronologie der feitelijkheden kon de eerste rechter terecht besluiten
dat in casu de betwiste rechtshandelingen een abnormaal karakter hebben en (eiser) heeft
gepoogd voornoemde onroerende goederen te onttrekken aan zijn schuldeisers op een
ogenblik dat hij met talrijke schuldvorderingen ingevolge de faling werd geconfronteerd".
Motieven van het vonnis uitgesproken in eerste aanleg waar het bestreden arrest naar
verwijst:
"Ten gronde.
Conform art. 1167 BW kan een schuldeiser in eigen naam opkomen tegen rechtshandelingen die door zijn schuldenaar werden verricht met bedrieglijke benadeling van zijn
rechten.
Dit middel werd door de wetgever aan de schuldeiser ter beschikking gesteld teneinde
de inbaarheid van zijn vordering op de schuldenaar te vrijwaren en beoogt het bij elkaar
houden van het vermogen van de schuldenaar.
1. De anterioriteitsvereiste
Een eerste voorwaarde waaraan de uitoefening van de actio pauliana is onderworpen is
dat de schuldvordering van de schuldeiser reeds dient te bestaan op het ogenblik dat de
bedrieglijke handeling werd gesteld.
Het wordt in de rechtspraak en rechtsleer algemeen aangenomen dat aan de anterioriteitsvoorwaarde is voldaan indien de oorzaak van de schuldvordering dateert van voor de
betwiste rechtshandeling van de debiteur (...). Het wordt echter niet vereist dat de schuldvordering reeds opeisbaar dient te zijn voor de betwiste handeling (...); de opeisbaarheid
dient te bestaan op het ogenblik dat de pauliaanse vordering wordt ingesteld wat in casu
het geval was gezien voorliggende vordering werd ingeleid bij exploot betekend op 24
december 1998, nadat (de verweerders) beschikten over een uitvoerbare titel, zijnde het
arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 6 november 1997. Immers, het instellen van
cassatieberoep heeft, in tegenstelling tot wat verweerders voorhouden, in burgerlijke
zaken geen schorsende kracht, behoudens de gevallen bij wet bepaald (art. 1118 Ger. W.).
De NV Dam Desatex, waarvan (eiser) bestuurder was, werd bij vonnis dd. 30
september 1991 in faling gesteld en (de verweerders) werden als curatoren (...) aangesteld.
Na dagvaarding uitgaande van (de verweerders) dd. 27 november 1991 werd (eiser)
D.G. samen met D.F. en D.M.ingevolge het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Dendermonde dd. 7 juni 1993 hoofdelijk aansprakelijk gesteld op grond van art. 63ter van
de Vennootschapswet voor het passief van de faling NV Dam Desatex, in de mate dat het
actief ontoereikend is om het passief te delgen, wat bij arrest van het Hof van Beroep te
Gent dd. 6 november 1997 werd bevestigd.
Het is duidelijk dat de fouten van (eiser) D.G. in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de gefailleerde, gevolgd door een aansprakelijkheidsprocedure, de oorzaak van huidige
schuldvordering zijn. Het kan dan ook niet ernstig betwist worden dat de oorzaak reeds
bestond voor de betwiste handeling.
De betwiste handelingen - verkoop van het woonhuis en schenking van het perceel
grond - geschiedden bij akte dd. 11 december 1991, kort na de inleidende dagvaarding
van de aansprakelijkheidsprocedure en daags voor de inleidende zitting van de Rechtbank
van Koophandel te Dendermonde dd. 12 december 1991.
Het bewijs van inning van de niet gedateerde cheque ten bedrage van 1.500.000 BEF.,
die thans bij de stukken werd gevoegd, toont evenmin aan dat de verkoop geruime tijd
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voor de inleiding van de aansprakelijkheidsprocedure plaatsvond nu deze niet werd gedateerd en bovendien slechts op 31 december 1991 werd geïncasseerd, zijnde na de betekening van het dagvaardingsexploot. Deze concrete gegevens spreken bijgevolg de stelling
van (eiser en beide partijen opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest)
tegen dat de verkoopsovereenkomst voor de inleidende dagvaarding zou zijn tot stand
gekomen.
Aldus werd terdege aan de anterioriteitsvereiste voldaan.
2. Benadeling van de schuldeiser door de verarming van de schuldenaar.
De verarming in hoofde van de debiteur dient overeenkomstig de heersende rechtspraak
en rechtsleer die eveneens door onderhavige rechtbank wordt beaamd te worden geïnterpreteerd. Zo is er sprake van verarming ingeval een onroerend goed wordt onttrokken aan
concrete vervolgingsmogelijkheden van de schuldeisers door het vervreemden ervan.
Immers, een geldsom is minder gemakkelijk in beslag te nemen en kan eenvoudig aan de
schuldeiser worden onttrokken (...).
Geconcretiseerd naar onderhavig dispuut ontsnapten de onroerende goederen ingevolge
de betwiste handelingen aan eventuele uitvoeringsmaatregelen door de schuldeisers.
Het is duidelijk dat de vervreemding van de hiervoor vermelde panden een verarming
hoofdens (eiser) uitmaken en zijn onvermogen hebben verergerd.
Door zijn insolvabiliteit te bewerkstelligen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te
vrijwaren na een eventuele veroordeling in de aansprakelijkheidsprocedure.
(De verweerders) kunnen tengevolge de betwiste handelingen hun vordering niet integraal recupereren wat onbetwistbaar een benadeling in hun hoofde constitueert.
Deze voorwaarde is te dezen dan ook vervuld.
3. Bedrog van de schuldenaar.
Samen met de meerderheid in rechtspraak, bevestigd door het Hof van Cassatie (...) en
rechtsleer, is ook de rechtbank van oordeel dat, om van bedrog sprake te zijn, het volstaat
dat de gewraakte rechtshandeling een abnormaal karakter vertoont en dat de schuldenaar
wist dat hij hierdoor verarmde of zijn insolvabiliteit vergrootte met benadeling van de
schuldeisers.
(Eiser) heeft zich ontdaan van zijn onroerende goederen:
zijn onverdeelde helft in een woonhuis gelegen te Lebbeke, Stationsstraat 70 werd bij
akte van schenking dd. 11 december 1991 geschonken aan zijn echtgenote, (eerste partij
opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) en een perceel grond gelegen
te Lebbeke, Baasrodestraat 27 werd bij akte van verkoop van 11 december 1991 verkocht
aan zijn schoondochter, (tweede partij opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen
arrest).
Er rijzen ernstige vragen over het waarom van deze handelingen die werden gesteld
amper twee weken na de betekening van de dagvaarding in de aansprakelijkheidsprocedure op 27 november 1991 en daags voor de inleidende zitting van de Rechtbank van
Koophandel te Dendermonde op 12 december 1991. Geen (van eiser en van beide partij
opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) kan hierop een in rechte
afdoend antwoord formuleren.
De rechtbank kan uit de voornoemde vaststellingen - de chronologie der feitelijkheden
kan geen toeval zijn en worden trouwens door (eiser en beide partijen opgeroepen tot
bindendverklaring van het te wijzen arrest) niet met ernstige argumenten weerlegd - alleen
besluiten dat de betwiste rechtshandelingen een abnormaal karakter vertonen en (eiser)
heeft gepoogd voornoemde onroerende goederen te onttrekken aan zijn schuldeisers op
een ogenblik dat hij met talrijke schuldvorderingen ingevolge de faling werd geconfron-
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teerd waarvoor hij ingevolge voornoemd vonnis hoofdelijke aansprakelijk werd gesteld.
Zoals reeds hoger uiteengezet sub 1, tonen (eiser en beide partijen opgeroepen tot
bindendverklaring van het te wijzen arrest) op geen enkele wijze aan dat er reeds vroeger
in de tijd een verkoopsovereenkomst zou zijn tot standgekomen en hun argumentatie is
strijdig met de objectieve gegevens van het dossier.
Het bedrog in hoofde van de debiteur, D.G., staat bijgevolg vast.
(...)
Gezien aan alle vereisten voor de actio pauliana werd voldaan dient de rechtbank te
besluiten tot de gegrondheid van de gestelde vordering.
Aldus zijn rechtshandelingen gesteld door (eiser), met name de akte van schenking dd.
11 december 1991 en een akte van verkoop van dezelfde datum, niet tegenstelbaar aan (de
verweerders) en de onroerende goederen, voorwerp van deze rechtshandelingen maken
ten aanzien van aanleggers opnieuw deel uit van het vermogen van (eiser)".
Grieven
Eerste grief: schending van de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 20 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en, voor zover als nodig, artikel 448 van de wet
van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling die boek III van
het Wetboek van Koophandel vormt, vóór haar opheffing door de wet van 8 augustus
1997.
De schuldeiser, die een pauliaanse vordering bedoeld in de artikelen 1167 van het
Burgerlijk Wetboek en 20 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (en, voor zover
als nodig, artikel 448 van de wet van 18 april 1851) instelt, moet titularis zijn van een
schuldvordering die dateert van vóór de datum waarop de aangevochten handeling werd
verricht (= anterioriteitsvoorwaarde).
Deze voorwaarde brengt met zich mee dat de schuldvordering zeker moet zijn op het
ogenblik van de bedrieglijke handeling.
In casu en zoals trouwens door eiser in zijn "syntheseconclusies in hoger beroep" ingeroepen, blijkt uit de overwegingen van het aangevochten arrest dat de betwiste handelingen van 11 december 1991 dateren, dat de verweerders een aansprakelijkheidsvordering tegen eiser en zijn twee kinderen, in hun hoedanigheid van bestuurders van de gefailleerde vennootschap, bij dagvaarding dd. 27 november 1991 hebben ingesteld en dat de
rechters slechts bij vonnis van 7 juni 1993 geoordeeld hebben dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk waren voor het passief van de faling en hen veroordeeld hebben tot
betaling van een provisioneel bedrag. Het is dus ten vroegste op 7 juni 1993 dat de
schuldvordering van de verweerders zeker was. Bijgevolg dateert zij niet van vóór de
datum waarop de aangevochten handelingen werden verricht.
Door te stellen "de oorzaak van de schuldvordering is gelegen in de bestuursfouten die
(eiser) gemaakt heeft als bestuurder van de gefailleerde NV Dam Desatex en waaromtrent
een aansprakelijkheidsprocedure werd opgestart bij dagvaarding dd. 27.11.1991, wat
duidelijk voorafgaat aan de gewraakte schenking en verkoop op 11.12.1991", heeft het
aangevochten arrest niet wettig kunnen beslissen dat de verweerders aan de anterioriteitsvoorwaarde voldeden. Het arrest heeft bijgevolg de bepalingen bedoeld in dit onderdeel
van het middel geschonden.
(...)
Derde grief: schending van de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 20 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en, voor zover als nodig, artikel 448 van de wet
van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling die boek III van
het Wetboek van Koophandel vormt, vóór haar opheffing door de wet van 8 augustus
1997.

46

HOF VAN CASSATIE

5.1.06 - Nr. 12

De schuldeiser, die een pauliaanse vordering bedoeld in de artikelen 1167 van het
Burgerlijk Wetboek en 20 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (en, voor zover
als nodig, artikel 448 van de wet van 18 april 1851) instelt, moet aantonen dat hij door de
verrichte handelingen werd benadeeld.
De handeling van de schuldenaar, waartegen diens schuldeiser opkomt, moet tot een
verarming van de schuldenaar hebben geleid.
De vervanging van een vermogensbestanddeel door een ander, van gelijke waarde, of
het louter bemoeilijken van de verhaalmogelijkheden van de schuldeisers, is op zichzelf
geen verarming, en derhalve geen benadeling.
Na te hebben vastgesteld dat eiser aan de tweede partij opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest een perceel grond had verkocht, stelt het bestreden arrest dat
er verarming is in geval van vermeerdering van het onvermogen van de schuldenaar en
vermindering van zijn betaalkracht, dat de verarming bestaat wanneer de schuldenaar "een
goed onttrekt aan de concrete vervolgingsmogelijkheden van zijn schuldeiser, zelfs indien
de door hem gestelde daad, economisch gezien, geen vermindering van vermogen teweegbrengt. Voldoende is dat de concrete verhaalmogelijkheden van de schuldeisers worden
bemoeilijkt, wat (...) het geval is (...) bij de omzetting van een dergelijk goed in geldsommen, gelet op de gemakkelijke manipuleerbaarheid van deze laatste, wat de beslagmogelijkheden van de schuldeisers bemoeilijkt" en dat de onroerende goederen in casu
ingevolge de betwiste handelingen aan uitvoeringsmaatregelen door de schuldeisers
ontsnappen, dat eiser "de vervreemdingen van de panden (...) onbetwistbaar een verarming uit(maken) in hoofde van (eiser) en (...) zijn onvermogen (hebben) verergerd. Door
zijn insolvabiliteit te bewerkstelligen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te vrijwaren
na een eventuele veroordeling in de aansprakelijkheidsprocedure. De schade van de
schuldeiser, door de gewraakte daden van de schuldenaar, bestaat hier precies in het niet
meer volle betaling kunnen krijgen van bij niet herroeping van de bestreden handelingen".
Door het voorgaande te stellen, heeft het bestreden arrest niet wettig kunnen beslissen
dat de tweede voorwaarde van de pauliaanse vordering, zijnde de benadeling van de
schuldeiser, vervuld was. Dit arrest heeft bijgevolg de bepalingen bedoeld in dit onderdeel
van het middel geschonden.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel
1. De vordering gegrond op artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek kan
worden ingesteld door een schuldeiser wiens schuldvordering ontstaan is voor de
bestreden handeling.
Het is niet vereist dat het bedrag van deze schuldvordering op dat tijdstip reeds
is bepaald of dat de schuldvordering werd vastgesteld in een rechterlijke beslissing.
2. Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
(...)
Beoordeling van het derde onderdeel
6. De benadeling van de rechten van de schuldeisers als bedoeld in artikel
1167 van het Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de
schuldeisers door de bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt.
7. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
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(...)
Dictum,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Maes en Wouters.

Nr. 13
1° KAMER - 5 januari 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - OPZEGGING UITWERKING - TERMIJN - BEPALING VAN DWINGEND RECHT - KORTERE TERMIJN - MOGELIJKHEID
De wettelijke bepaling van dwingend recht die de termijn voor de uitwerking van de
opzegging van de verzekeringsovereenkomst regelt, verhindert dat de partijen een
kortere opzeggingstermijn bedingen, maar staat er niet aan in de weg dat zij, nadat de
opzeg is gegeven, een kortere opzeggingstermijn aanvaarden en aldus afstand doen van
de bij de wet geboden bescherming1. (Art. 29, §2 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst)
(AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a. T. ANGLO-BELGE SPECIAL RISKS nv)

ARREST

(A.R. C.05.0051.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
1 Zie Cass., 15 maart 1968, A.C. 1968, 936; zie ook PH. COLLE, "La protection du consommateur
d'assurance: loi impérative et clauses abusives", in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance
terrestre, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, p. 3; zie G. BAETEMAN, "Les effets des dispositions
légales impératives protégeant des intérêts privés", nota onder Cass., 6 dec. 1956, R.C.J.B. 1960, p.
160; A. MEEÙS, "La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur
l'office du juge", nota onder Cass., 17 maart 1986, R.C.J.B. 1988, p. 498 e.v.
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- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt zich over niet gevorderde zaken
uit te spreken;
- het beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat de brief van 12 april 1994 van de eiseressen
tot beëindiging van de beroepsaansprakelijkheidspolis, door verweerster ondertekend, bij
ontstentenis van regelmatige minimum opzegtermijn van een maand overeenkomstig
artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, geen
uitwerking kan hebben en dat de periode van dekking tot 31 december 1994 doorliep, en
derhalve de tussenvordering in vrijwaring van verweerster lastens eiseressen deels
gegrond verklaart en dit op grond van onder andere de volgende motieven:
"Het verweer van (de eiseressen) dat aan hun verbintenissen aangegaan in de verzekeringsovereenkomst door hun mandataris ondertekend op 17 december 1992 en die jaarlijks werd verlengd, een einde is gekomen door opzegging ervan bij brief van 12 april
1994 uitgaande van hun mandataris, de CV 'Cobegas' en dit overeenkomstig artikel II.C
van de algemene polisvoorwaarden, is ongegrond. Overeenkomstig artikel II.C.2 van de
algemene polisvoorwaarden, hebben (de eiseressen) het recht de polis op te zeggen door
middel van een aangetekend schrijven houdende een opzeggingstermijn van 15 dagen te
rekenen vanaf zijn verzending na elke aangifte van schadegeval, doch uiterlijk 30 dagen
na de betaling van de vergoeding of de weigering van tussenkomst. Onder het nummer 7
van kaft 2 van de (verweerster) wordt de brief van de CV Cobegas op 12 april aan de
(verweerster) neergelegd, echter zonder bewijs van afgifte ter post. (...) Het hof, de andere
taal dan deze van de rechtspleging waarin voornoemde brief werd opgesteld, machtig
zijnde, leest de hierboven weergegeven inhoud van voornoemde brief als volgt: 'Betreft:
Uw professionele B.A. Het directiecomité heeft tijdens haar jongste vergadering twee
schadegevallen aangehaald, die aan ons door U werden aangegeven in de loop der voorbije maanden, zijnde het schadegeval nr. 2538/93 (ABSR/RH/Xanadu/Kobe Re) en het
schadegeval nr. 2573/93 (ABSR/Diamond & Gems Corporation). Het spijt ons aldus uw
polis te moeten opzeggen. Overeenkomstig artikel II - C van onze algemene voorwaarden,
heeft deze opzeg gevolg na verloop van 15 dagen vanaf heden, namelijk op 27 april 1994.
Daar U ons reeds Uw voorlopige premie en bijpremies voor het jaar 1994 betaalde, ten
belope van 473.325 BEF, betalen wij u deze premie terug, pro rata het niet opgenomen
deel, namelijk ten belope van 322.898 BEF, door overschrijving op rekening nummer
320-0692136-14'. De (verweerster) dient te worden gevolgd, in haar stelling dat deze
beëindiging van haar beroepsaansprakelijkheid in kwestie, geen uitwerking kan hebben,
bij ontstentenis van vermelding van de regelmatige opzegtermijn zoals vermeld in artikel
29, §2, eerste lid, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Artikel 29,
§2, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat 'Behoudens
voor de in de artikelen 4, §2, 16 en 31, §1, tweede lid, bedoelde gevallen, heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand te
rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in
geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post.
De termijn bedoeld in het eerste lid moet worden vermeld in de overeenkomst en herhaald
in de opzegging'. Overeenkomstig artikel 1 van de bijlage, daterende van 23 december
1992 en van kracht sedert 1 januari 1993, bij de polis beroepsaansprakelijkheid van
(verweerster) daterende van 17 december 1992, zijn de dwingende bepalingen van de wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten van
toepassing op voornoemde aansprakelijkheidspolis van (verweerster). In de mate dat de
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bepalingen van voornoemde wet en van haar uitvoeringsbesluiten van kracht worden,
heffen zij de met voornoemde wet en uitvoeringsbesluiten strijdige bepalingen op, en
vervangen zij of vervolledigen zij deze contractuele bepalingen. (...) Overeenkomstig de
bepalingen van het KB van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, en meer bepaald overeenkomstig artikel 3 van dit besluit, treedt artikel 29, §2,
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst in werking op 1 januari 1993.
Gezien ook op deze datum alsmede op 1 januari 1994 de beroepsaansprakelijkheidspolis
van (verweerster) werd verlengd, is voornoemd artikel 29, §2, overeenkomstig §1, van
artikel 148 van dezelfde wet, van toepassing op 12 april 1994, zijnde de datum van de
brief van de mandataris van (de eiseressen) in de zaak 1999/AR/3023, verenigd in het
consortium 'Cobelias', aan (verweerster). Gelet op het voorgaande vervangen de bepalingen van artikel 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de
hiermee strijdige bepalingen van artikel II.C, en vullen zij deze aan als volgt: 'Cobelias
heeft het recht de polis op te zeggen door middel van een ter post aangetekende brief, van
een deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs,
houdende een opzeggingstermijn van tenminste een maand te rekenen van de dag volgend
op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende
brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post'. Overeenkomstig artikel 3
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst zijn de bepalingen van
deze wet van dwingend recht tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid
wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bepalingen. Uit de bewoordingen
van het hierboven weergegeven artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst blijkt niet dat daarin de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te
wijken door bijzondere bepalingen. Gezien, gelet op het voorgaande, de partijen bij de
beroepsaansprakelijkheidspolis in kwestie niet in de mogelijkheid waren om in onderling
akkoord af te wijken van voornoemd artikel 29, §2, kon (verweerster) ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de uitwerking van de opzegtermijn van 15 dagen en met de vervaldatum van 27 april 1994, zoals die vermeld werden in de brief 12 april 1994, aanvaarden,
noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief, noch door het premiesaldo voor 1994
zonder protest in ontvangst te nemen. Uit de artikelen 29, §2, en artikel 30 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst volgt niet dat de beëindiging door
opzegging slechts geldig is als de geadresseerde, met name de (verweerster), de opzegbrief heeft aanvaard. Deze wetsbepalingen eisen echter wel dat (verweerster) in staat
wordt gesteld ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, inclusief deze
van de door artikel 29, §2, tweede lid, van voornoemde wet opgelegde vermelding van de
opzeggingstermijn van lid 1 van voornoemd artikel in de opzegbrief, in weerwil van elk
anders luidend beding. In deze zaak beschermen en verbinden voornoemde wetsbepalingen (de eiseressen) als verzekeraars en (verweerster) als verzekerde, op gelijke wijze,
zonder wie ook van deze partijen toe te staan door eigen beëindiging de andere partij het
voordeel ervan te doen verliezen. Gelet op het voorgaande stelt het hof dan ook vast dat
de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst in kwestie, bij ontstentenis van regelmatige minimum opzegtermijn overeenkomstig artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, geen uitwerking heeft gehad. Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat het bewijs van afgifte ter post door (de eiseressen) niet wordt voorgelegd,
zodat ook de dag die volgt op deze afgifte niet kan worden bepaald om de regelmatige
minimum opzegtermijn van artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst te laten ingaan".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 29, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
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overeenkomst kan de overeenkomst worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief,
bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Krachtens §2 van dit artikel heeft, behoudens voor de in artikelen 4, §2, 16 en 31, §1,
bedoelde gevallen, de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van
ten minste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die
volgt op zijn afgifte ter post.
Krachtens artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
zijn de bepalingen van deze wet van dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf
blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen.
Deze bepalingen zijn echter niet van openbare orde, overeenkomstig artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek.
De door de regel van dwingend recht beschermde partij kan dus afstand doen van de
wettelijke bescherming, maar enkel na het ontstaan van zijn rechten. De verzekerde kan
aldus vrijwillig afstand doen van de hem bij artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992
geboden bescherming, nadat hem is kennisgegeven van de opzegging.
De brief van 12 april 1994 van de eiseressen tot beëindiging van de beroepsaansprakelijkheidspolis van verweerster vermeldt een opzegtermijn van 15 dagen met de vervaldatum van 27 april 1994.
Het bestreden arrest beslist dat, gezien het dwingende karakter van de wet van 25 juni
1992, de partijen bij de beroepsaansprakelijkheidspolis in kwestie niet in de mogelijkheid
waren om in onderling akkoord af te wijken van voornoemd artikel 29, §2, en dat
verweerster ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de uitwerking van de opzegtermijn van
15 dagen en de vervaldatum van 27 april 1994, zoals die vermeld werden in de brief van
12 april 1994, kon aanvaarden, noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief, noch door
het premiesaldo voor 1994 zonder protest in ontvangst te nemen.
Het bestreden arrest, door te overwegen dat verweerster geen afstand kan doen van de
haar bij artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 geboden bescherming, zelfs nadat hem
is kennis gegeven van de opzegging, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 3 en 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Door de mogelijkheid van een dergelijke afstand te weigeren, daar waar deze
mogelijkheid slechts uitgesloten is ten aanzien van de bepalingen die van openbare orde
zijn, zoals vermeld in artikel 6 van het Burgerlijk wetboek, doet daarenboven het
bestreden arrest een verkeerde toepassing van deze wettelijke bepaling (schending van
deze bepaling).
Tweede onderdeel
Krachtens het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt zich over niet gevorderde zaken uit te spreken en het
beschikkingsbeginsel, kan de rechter geen betwisting zonder enig verband met de openbare orde opwerpen, waarvan de conclusies van de partijen het bestaan hebben uitgesloten.
De eiseressen voerden in conclusie aan dat: "zeer subsidiair, zelfs indien de vooropzegtermijn volgens de brief van 12 april 1994 te kort is, het uiteraard ondenkbaar is de opzeg
als dusdanig nietig te verklaren zoals (verweerster) het pleit; dat het hoogstens zou
kunnen gezegd worden dat de opzeg enkel een maand na de brief van 12 april 1994
uitwerking heeft, namelijk op 12 mei 1994. Dat inderdaad niets toelaat de opzegging als
onbestaande te beschouwen onder voorwendsel dat de opzegtermijn een maand in plaats
van 15 dagen moest zijn; dat het hoogstens kan gezegd worden dat de polis ten laatste op
12 mei 1994 een einde heeft genomen" (aangevulde syntheseconclusie, pagina 13).
Verweerster besloot eveneens in haar conclusie uitdrukkelijk tot de afgifte ter post van
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de brief van de eiseressen op de datum van 12 april 1994 door staande te houden: "Dat in
casu de opzegging die werd kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven op 12 april 1994,
pas geldig kon zijn op 12 mei 1994 op zijn vroegst, en niet vanaf 27 april 1994, zoals
Sobegas CV beweert" (conclusie, bladzijde 12).
De partijen hebben bijgevolg in hun conclusie het geschil beperkt tot het duur van de
opzegtermijn. Zij hebben daarentegen de afgifte ter post van de brief van de eiseressen op
de datum van 12 april 1994 niet betwist.
Het bestreden arrest beslist echter dat het bewijs van afgifte ter post door de eiseressen
niet wordt voorgelegd zodat de dag die volgt op deze afgifte niet kan worden bepaald om
de regelmatige minimum opzegtermijn van artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst te laten ingaan.
Het bestreden arrest werpt zodoende een uit het geding gesloten betwisting op, wat een
schending uitmaakt van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt zich over niet gevorderde zaken uit te spreken en
van het beschikkingsbeginsel.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat de schade tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst is voorgevallen en dat de waarborg van de beroepsaansprakelijkheidspolis van verweerster zich overeenkomstig artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst uitstrekt tot de vorderingen die na het einde van deze
overeenkomst werden ingediend en derhalve de tussenvordering in vrijwaring van
verweerster lastens eiseressen deels gegrond verklaart.
Het verantwoordt deze beslissing onder andere met volgende overwegingen:
"Ter beoordeling in deze zaak ligt de vraag voor of de verzekeringspolis in kwestie
dekking verleent wanneer het tijdsverloop tussen fout en de schadevordering zich niet
volledig binnen de duur van de verzekeringspolis voltrekt. Overeenkomstig artikel I, 1°,
met betrekking tot de 'waarborg' en het 'voorwerp van de verzekering' van de polis daterende van 17 december 1992, is het verzekerde risico de buitencontractuele en contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die (verweerster) door haar beroepsactiviteit als
verzekeringsproducent kan oplopen, binnen de territoriale grenzen van de polis in
kwestie. Wat de 'omvang van de waarborg' betreft, bepaalt artikel I, C, 3°, dat de 'waarborg geldt voor de vorderingen die uiterlijk een jaar na de stopzetting van het contract
tegen de verzekerden worden ingesteld op basis van aansprakelijkheidsverwekkende
feiten die zich hebben voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van de waarborg. Met
andere woorden, van bij de aanvang van de verzekeringsovereenkomst in kwestie op 17
december 1992, hadden (verweerster) en (de eiseressen) de dekkingsverplichting van (de
eiseressen) voor ogen, die zich ook uitstrekte tot vorderingen die na het einde van de overeenkomst werden ingediend wanneer de 'schadeverwekkende gebeurtenis' zich in de loop
van de verzekeringsovereenkomst had voorgedaan. Gelet op de fout van (verweerster)
zoals in huidig arrest vastgesteld, namelijk haar tussenkomst als verzekeringsproducent
bij de totstandkoming op 23 maart 1994 van een verzekeringsovereenkomst met een
directe verzekeraar die hiervoor niet erkend was, situeert de schadeverwekkende gebeurtenis zich in de tijd op voornoemd tijdstip. In het tijdsverloop tussen voornoemd 'schadeverwekkende gebeurtenis' van 23 maart 1994 en de vordering van een schadevergoeding
door de raadsman van (Kashish Diamonds en Shaitur International) bij brief aan (verweer-
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ster) daterende van 29 juni 1996, treedt bij de inwerkingtreden op 4 mei 1994 van de wet
van 16 maart 1994 (...) een wijziging van de artikelen 77 en 78 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst in, die in artikel 77 het begrip 'schadeverwekkende gebeurtenis' vervangt door 'voorvallen van de schade'. Daar waar de oorspronkelijke redactie van artikel 78 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst aan (de eiseressen) als verzekeraars de verplichting oplegde om ook vorderingen te
dekken die na het einde van de overeenkomst werden ingediend, wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis zich in de loop van de overeenkomst had voorgedaan, behelst de
verzekeringswaarborg van de nieuwe tekst van artikel 78, §1, enkel schade die voorvalt
tijdens de duur van de overeenkomst en strekt zij zich uit tot vorderingen die na het einde
van de overeenkomst worden ingediend, ongeacht of de schadeverwekkende gebeurtenis
zich voor de aanvang van de verzekeringsovereenkomst situeert. Het nieuwe artikel 78,
§1, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst behoudt de onbeperkte
posterioriteitsdekking als algemene regel, maar opdat de verzekeraar dekking zou moeten
verlenen wordt thans geëist dat de schade voorgevallen is tijdens de duur van de overeenkomst. Voornoemde voorgevallen schade van 5 mei 1994 en 23 november 1994, vallen
binnen de duur van de polis in kwestie gezien hoger werd vastgesteld dat deze eindigde
op 31 december 1994. Het is namelijk op 5 mei 1994 en op 23 november 1994 dat (lees:
de partijen opgeroepen in bindendverklaring) dienden te worden vergoed door de verzekeraar NV Kobe Reinsurance; vergoeding die er niet kwam door de foutieve medewerking
van (verweerster) aan het totstandkomen op 23 maart 1994 van een verzekeringsovereenkomst tussen (lees: de partijen opgeroepen in bindendverklaring) en Kobe NV als niet
erkend directe verzekeraar, met alle risico 's van dien, onder meer het faillissement van
deze laatste. (De eiseressen) kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij het voorvallen
van de schade situeren op datum van het faillissementsvonnis van de NV Kobe Reinsurance".
Grieven
Krachtens artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 1994, slaat de verzekeringswaarborg op
de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst en strekt deze zich uit tot
vorderingen die na het einde van deze overeenkomst worden ingediend.
Deze bepaling behoudt de onbeperkte posterioriteitsdekking als algemene regel, maar
opdat de verzekeraar dekking zou moeten verlenen wordt thans geëist dat de schade voorgevallen is tijdens de duur van de overeenkomst. Bij gebrek aan een wettelijke definitie en
bij ontstentenis aan een contractueel overeengekomen omschrijving in de verzekeringspolis, dient het voorvallen van de schade dan begrepen te worden als het zich manifesteren van de schade. De aansprakelijkheid, als het te dekken risico in elke aansprakelijkheidsverzekering, is immers pas denkbaar wanneer het slachtoffer zich bewust is van het
feit dat hij schade lijdt tengevolge van een fout of tekortkoming van de verzekerde. De
door de aansprakelijkheidsverzekeringen gedekte schade is het verlies dat de verzekerde
lijdt uit hoofde van de aantasting van zijn persoonlijk vermogen ingevolge een tegen hem
ingestelde aansprakelijkheidsvordering. Het slachtoffer kan slechts een aansprakelijkheidsvordering tegen de verzekerde instellen en in deze vordering slagen, indien de
aansprakelijkheidsvoorwaarden verenigd zijn. Het slachtoffer moet onder meer de door
hem geleden schade en het oorzakelijk verband tussen deze schade en de daad van de
verzekerde aantonen. De schade moet zich dus noodzakelijkerwijze op één of andere
manier gemanifesteerd hebben.
Het bestreden arrest situeert het voorvallen van de schade, hetzij op de datum van de
schadegevallen waarvan Kashish Diamonds en Shaitur International het slachtoffer zijn
geweest, namelijk op 5 mei 1994 en 23 november 1994, hetzij op de datum van het
totstandkomen van een verzekeringsovereenkomst tussen Kashish Diamonds en Shaitur
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International en Kobe NV door de foutieve medewerking van verweerster, namelijk op 23
maart 1994, terwijl er enkel sprake kon zijn van schade in hoofde van Kashish Diamonds
en Shaitur International in het kader van de aansprakelijkheidsvordering tegen verweerster, vanaf het ogenblik dat gebleken is dat Kobe Reinsurance niet in staat zou zijn
geweest om de verzekeringspenningen te betalen.
Ten onrechte beslist aldus het bestreden arrest dat het voorvallen van de schade niet op
de datum van het faillissementsvonnis van de NV Kobe Reinsurance kan gesitueerd
worden.
Het bestreden arrest, door het voorvallen van de schade vóór het zich manifesteren van
de schade te situeren, schendt zodoende het wettelijk begrip "voorgevallen schade"
(schending van voornoemd artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste middel
(...)
Beoordeling van het eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hierna "Landverzekeringswet"), heeft de opzegging
eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand, te
rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op
de afgifte ter post.
2. Die wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de partijen in de
verzekeringsovereenkomst een kortere opzeggingstermijn bedingen, maar staat
er niet aan in de weg dat de partijen, nadat de opzeg is gegeven, een kortere
opzeggingstermijn aanvaarden en aldus afstand doen van de bescherming
geboden door artikel 29, §2, voornoemd.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- overeenkomstig artikel II.C.2 van de algemene polisvoorwaarden, de eiseressen het recht hebben de polis op te zeggen door middel van een aangetekend
schrijven en met inachtname van een opzeggingstermijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf zijn verzending na elke aangifte van schadegeval, doch uiterlijk
dertig dagen na de betaling van de vergoeding of de weigering van tussenkomst.
- de mandataris van de eiseressen bij brief van 12 april 1994 op grond van
voormeld artikel II.C.2 de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseressen en
verweerster heeft opgezegd met uitwerking na verloop van de opzeggingstermijn
van vijftien dagen, nl. tegen 27 april 1994.
4. De appelrechters oordelen dat gezien de partijen niet in de mogelijkheid
waren om in onderling akkoord af te wijken van artikel 29, §2, Landverzekeringswet, " (verweerster) ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de uitwerking van
de opzeggingstermijn van vijftien dagen en met de vervaldatum van 27 april
1994, zoals die vermeld werden in de brief van 12 april 1994, (kon) aanvaarden,
noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief, noch door het premiesaldo voor
1994 zonder protest in ontvangst te nemen".
5. Door vervolgens te oordelen dat de beëindiging van de verzekeringsover-
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eenkomst bij ontstentenis van regelmatige minimum opzeggingstermijn, overeenkomstig artikel 29, §2, Landverzekeringswet, geen uitwerking heeft gehad,
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
6. Het onderdeel is gegrond.
Beoordeling van het tweede onderdeel
7. Uit de appelconclusies van partijen blijkt dat zij het over eens waren dat de
opzeg werd gegeven bij aangetekend schrijven van 12 april 1994 en er enkel
betwisting bestond omtrent de datum waarop die uitwerking diende te krijgen, nl.
27 april 1994 volgens de eiseressen en ten vroegste 12 mei 1994 volgens
verweerster.
8. Door te oordelen dat "het bewijs van afgifte bij de post door (de eiseressen)
niet wordt voorgelegd, zodat ook de dag die volgt op deze afgifte niet kan
worden bepaald om de regelmatige minimum opzegtermijn van artikel 29, §2,
Landverzekeringswet te laten ingaan", werpen de appelrechters een betwisting
op die door de partijen was uitgesloten en schenden zij artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en miskennen ze het beschikkingsbeginsel.
9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tussenvordering in vrijwaring van verweerster tegen de eiseressen en over de kosten van
die vordering;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verklaart het arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen partijen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Wouters.

Nr. 14
1° KAMER - 5 januari 2006

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - BURGERLIJKE ZAKEN
De in artikel 38, §1 Ger.W. bepaalde wijze van betekening is ook van toepassing wanneer
2 Het O.M. concludeerde dat het middel feitelijke grondslag miste.
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de geadresseerde een rechtspersoon is. (Artt. 35, eerste lid, 38, §1, eerste lid en 44,
eerste lid Ger.W.)
(DE NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS e.a. T. UNDICI ARCHI vzw)

ARREST

(A.R. C.05.0055.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 mei 2001 in laatste aanleg
gewezen door de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 35, 36, 38, §1 en 42, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen zetelend in eerste en in laatste
aanleg, heeft het derdenverzet van de eisers ontvankelijk doch ongegrond verklaard, onder
meer op grond van volgende motieven:
"(...) dat wij bij middel van ons vonnis waartegen thans derdenverzet werd aangetekend
middels het gedinginleidend exploot de dato 3 april 1997 de procedure niet rechtsgeldig
verklaarden daar zij werd uitgevoerd, het inleidend exploot, op basis van artikel 38 Ger.
W. en dit lastens een rechtspersoon;
(...) dat ingaande op de thans voorgebrachte stukken blijkt dat artikel 38 Ger. W. werd
gewijzigd bij de wet van 24 mei 1985 waarbij de voorheen geldende reglementering,
welke voorzag in een noodzakelijke tussenkomst van ondermeer de gemeentelijke overheden, werd afgeschaft en waarbij in een nieuwe reglementering werd voorzien waarbij
de gerechtsdeurwaarder in de mogelijkheid werd gesteld om de zogenaamde betekening
'per depot' uit te voeren en dit overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in voornoemd artikel.
(...) dat artikel 38 Ger. W. in zijn context dient te worden gelezen samen met artikel 32
e.a. Ger. W.;
(...) dat echter dient vastgesteld te worden dat de wetgever in artikel 38 Ger. W., in
tegenstelling tot artikel 35, enkel melding heeft gemaakt van de woon- en/of verblijfplaats
en met geen woord heeft gerept over de bepaling maatschappelijke en/of administratieve
zetel;
Dat (de eisers) hieruit ten onrechte (afleiden) dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de
omstandigheid dat lastens rechtspersonen op rechtsgeldige wijze kan worden betekend
zoals voorzien in art. 38 Ger. W.;
Dat de door (eiser) aangehaalde argumenten terzake de wetsbepalingen niet weerleggen".
Grieven
Krachtens artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt de betekening, indien zij
niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan de
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maatschappelijke of de administratieve zetel.
Krachtens artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bestaat de betekening, ingeval
het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend zoals vastgesteld is in
artikel 35, in het door de gerechtsdeurwaarder achtergelaten aan de woonplaats of, bij
gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift
van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de gegevens bepaald in artikel
44, eerste lid.
Artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de wijze van betekenen voor alle
zaken, andere dan strafzaken, wanneer niet kan worden betekend op grond van artikel 35
van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 35 van hetzelfde wetboek, waarnaar artikel 38
verwijst, voorziet in de betekening aan de woon- of verblijfplaats voor natuurlijke
personen en in de betekening aan de maatschappelijke of administratieve zetel voor
rechtspersonen en is derhalve niet beperkt tot betekening aan natuurlijke personen.
Artikel 42, 5°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de betekeningen worden gedaan aan
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid op de maatschappelijke zetel, of bij gebreke
daarvan, de bedrijfszetel, of als er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een
der beheerders, zaakvoerders of vennoten.
Uit de artikelen 35, 38 en 42, 5°, in onderling verband gelezen blijkt aldus dat de betekeningswijze bedoeld in artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek niet beperkt is tot de
betekening aan natuurlijke personen, maar van toepassing is op alle betekeningen bedoeld
in artikel 35 behalve die in strafzaken, zodat de in artikel 38, §1, bedoelde betekening
door achterlating van het exploot rechtsgeldig kan gebeuren ten opzichte van een rechtspersoon.
Door te beslissen dat de betekening door achterlating, bedoeld in artikel 38, §1, van het
Gerechtelijk Wetboek beperkt is tot betekening aan een woon- of verblijfplaats van een
natuurlijke persoon met uitsluiting van de betekening aan de maatschappelijke of administratieve zetel van rechtspersonen, omdat de wetgever in artikel 38 enkel melding heeft
gemaakt van de woon- en/of verblijfplaats en met geen woord heeft gerept over de bepaling maatschappelijke en/of administratieve zetel en door op grond daarvan het derdenverzet van de eisers ongegrond te verklaren, heeft het Vredegerecht van het vijfde kanton
te Antwerpen zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle bepalingen
aangehaald in het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 35, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de
betekening indien ze niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de woonplaats
of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde
en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel.
2. Krachtens artikel 38, §1, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bestaat de betekening, ingeval het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend
zoals is vastgesteld in artikel 35, in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten
aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de
geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met
vermelding van de gegevens bepaald in artikel 44, eerste lid.
3. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt dat de in artikel 38, §1,
bepaalde wijze van betekening ook van toepassing is wanneer de geadresseerde
een rechtspersoon is.
4. Het bestreden vonnis beslist met de reden dat artikel 38 van het Gerechtelijk
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Wetboek geen melding maakt van een maatschappelijke en/of administratieve
zetel, dat aan een rechtspersonen niet overeenkomstig artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden betekend;
5. Het bestreden vonnis schendt zodoende dit artikel.
6. Het middel is gegrond.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen
partijen;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen,
zitting houdende in laatste aanleg.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 15
1° KAMER - 5 januari 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - OMVANG
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - OMVANG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE
1º en 2° De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de
beoordeling van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de
rechter naar wie de vordering wordt verwezen1. (Artt. 23 en 660 Ger.W.)
(VANDEN AVENNE OOIGEM nv T. VEEVOEDERS GEERINCKX bvba)

ARREST

(A.R. C.05.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 september 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.
1 Cass., 25 juni 1990, A.R. 8554, nr. 623; zie J. LAENENS, "De procedure inzake
bevoegdheidsincidenten voor de arrondissementsrechtbank", R.W. 1974-1975, 1537-1572.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24, 25, 639 en 660, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel
als nodig, artikel 591, enig lid, 18° (eerste), van hetzelfde wetboek;
- artikel 25 van het Wetboek van Koophandel;
- het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie der partijen, zoals bevestigd in
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1 en 17 van de wet van 1 april 1976 betreffende de
verticale integratie in de sector van de dierlijke productie.
Aangevochten beslissingen
De vierde kamer van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde verklaart in het
bestreden vonnis van 6 september 2004 eiseres' hoger beroep en verweersters incidenteel
beroep ontvankelijk. De rechtbank van koophandel hervormt het bestreden vonnis daar
waar het de aan verweerster toekomende ristorno's voor de jaren 1999 en 2000 voor een
bedrag van 26.035,18 euro niet toekent en bevestigt het bestreden vonnis daar waar het
aan eiseres de aankleven van de in rechte gevorderde facturen niet toekent.
Vervolgens veroordeelt de rechtbank van koophandel verweerster om aan eiseres, na
compensatie van de in rechte gevorderde facturen en de haar toekomende ristorno's, de
som van 4.004,36 euro, verhoogd met de gerechtelijke interesten, te betalen. De rechtbank
van koophandel bevestigt het bestreden vonnis daar waar het de door eiseres gevorderde
dioxinevergoedingen afwijst en veroordeelt verweerster om, wat de eindafrekening inkomensgarantie betreft, aan eiseres de som van 4.808,17 euro, verhoogd met de gerechtelijke interesten, te betalen. Wat de door verweerster gevorderde tekorten betreft, stelt de
rechtbank van koophandel een deskundige aan met de in het beschikkend gedeelte van het
bestreden vonnis neergelegde opdracht. Met betrekking tot de silo's heropent de rechtbank
van koophandel de debatten en verleent voorbehoud voor wat de uitspraak over de kosten
betreft.
De rechtbank van koophandel grondt deze beslissing onder meer op de volgende
motieven:
"I. Discussie of de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector
van de dierlijke productie van toepassing is.
De Arrondissementsrechtbank van Kortrijk heeft in haar vonnis van 4 juni 2002 de
zaak naar de Vrederechter van het kanton Zele verzonden op basis van de overweging dat
(verweerster) verbintenissen had opgenomen ten aanzien van (eiseres), verbintenissen die
kaderen binnen de voornoemde wet van 1 april 1976, en dit feit, met name het opnemen
van verbintenissen, voldoende was om de bepalingen van voornoemde wet van toepassing
te verklaren.
Het debat is dan ook, zoals (verweerster) terecht voorhoudt, daaromtrent volledig
uitgeput en (eiseres) kan daar niet meer op terugkomen in de huidige procedure.
II. Wat betreft de aankleven en de in rekening te brengen ristorno's voor de jaren 1999
en 2000.
(...)
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2.1.4. De Arrondissementsrechtbank van Kortrijk heeft in haar vonnis van 4 juni 2002
de zaak naar de Vrederechter van het kanton Zele verzonden op basis van de overweging
dat (verweerster) verbintenissen had opgenomen ten aanzien van (eiseres), verbintenissen
die kaderen binnen de voornoemde wet van 1 april 1976, en enkel dit feit voldoende was
om de bepalingen van voornoemde wet van toepassing te verklaren.
Dit betekent dan ook dat, zoals door (verweerster) terecht wordt voorgehouden, de relaties tussen partijen niet worden beheerst door de in deze procedure overlegde factuurvoorwaarden, maar dat in het kader van de voornoemde wet van 1 april 1976 een afrekening
tussen de partijen dient te worden opgesteld, zodat moet blijken wie aan wie nog iets
verschuldigd is, en kan er geen sprake zijn van de toepassing van verkoops- of factuurvoorwaarden.
2.2.1. Stelt zich in deze een tweede probleem met name of (verweerster) al dan niet
recht heeft op een ristorno voor de jaren 1999 en 2000 voor een bedrag van 26.035,19
euro dat van de niet betwiste in rechte gevorderde 18 facturen mag worden afgetrokken.
(...)
2.2.6. (...)
Dat ten andere een ristorno als doel heeft een herstel van een te hoge prijs of een teruggave teneinde in deze (verweerster) toe te laten een marge ten nemen op leveringen die zij
aan haar kwekers heeft doorgefactureerd, zodat in het kader van artikel 8 van de wet van 1
april 1976 deze ristorno door de rechter kan worden toegekend of aangezien worden als
de correcte prijs die moet worden gehanteerd, zeker gelet op het "grootverbruik" in
hoofde van (verweerster), element dat niet kan worden betwist.
Dat dan ook dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep als gegrond moet worden
verklaard, en gelet op het feit dat (eiseres) de door (verweerster) gehanteerde cijfers niet
betwist, én na compensatie van de hoofdvordering en van de tegenvordering is (verweerster) nog aan (eiseres) verschuldigd de som van 30.039,54 euro - 26.035,18 euro =
4.004,36 euro meer de gerechtelijke intresten.
(...)
III. Wat de eindafrekening inkomensgarantie betreft.
De bespreking van de eindafrekening kan worden opgedeeld in drie delen met name 1)
de afrekening van de laatste kweekronden in de diverse contracten, 2) de vordering van
(verweerster) tot betaling van de tekorten in de garanties voor de afrekeningen opgemaakt
tijdens de dioxinecrisis, en 3) de vordering van (eiseres) tot betaling van de door
(verweerster) ontvangen dioxinevergoeding.
(...)
3.2.1. Wat de discussie betreffende de afrekening van de laatste kweekrondes betreft,
(...).
(...)
3.2.3. (...)
De rechtbank is van oordeel dat (...) (eiseres) wat dit onderdeel van haar vordering
betreft recht heeft op een bedrag van 4.808,17 euro te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten.
(...)"
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 639, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arrondissementsrechtbank die uitspraak doet over bevoegdheidsgeschillen die op vraag van de partijen of
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ambtshalve door de rechter voor haar worden gebracht, niet bevoegd is inzake de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken.
Luidens artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst iedere beslissing
betreffende de bevoegdheid, behalve wanneer het voorwerp van de vordering niet tot de
bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, de zaak zo nodig naar de bevoegde
rechter die zij aanwijst. Het tweede lid van voormeld artikel 660 bepaalt verder dat de
beslissing de rechter naar wie de vordering wordt verwezen bindt, met dien verstande dat
zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.
Eiseres dagvaardde verweerster op 10 oktober 2000 voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Ter pleitzitting van 15 april 2002 werd de zaak overeenkomstig artikel
639 van het Gerechtelijk Wetboek naar de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk
verwezen, die bij vonnis van 4 juni 2002 de Vrederechter van het kanton Wetteren-Zele,
afdeling Zele, als bevoegde rechter aanwees. De arrondissementsrechtbank oordeelde dat
de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke
productie van toepassing was op het geding zodat de vrederechter van de woonplaats van
verweerster bevoegd was.
De rechtbank van koophandel stelde in het bestreden vonnis vooreerst vast dat naar het
vonnis van 4 juni 2002 van de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk, op onderhavig
geschil de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie van toepassing is (vonnis p. 2, in fine) en oordeelde vervolgens dat het
debat betreffende de toepasselijkheid van voormelde wet van 1 april 1976 derhalve
volledig was uitgeput, zodat eiseres er niet langer op kon terugkomen.
Eiseres had in de beroepsprocedure echter aangevoerd dat de gegrondheid van zowel
hoofd- als tegeneis niet diende te worden beoordeeld in het licht van voornoemde wet van
1 april 1976, maar op grond van het handelsrecht.
Bovendien voerde eiseres aan dat het in de artikelen 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde gezag van rechterlijk gewijsde van het vonnis van de arrondissementsrechtbank zich beperkte tot de beslissing inzake de bevoegdheid.
De arrondissementsrechtbank is immers uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen over
geschillen van bevoegdheid.
Haar beslissing inzake de bevoegdheid bindt de rechter naar wie de zaak verwezen
wordt, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen
onverkort blijft.
De redenen van de arrondissementsrechtbank tot verwijzing van het geschil op zich
hebben geen gezag van rechterlijk gewijsde. De beslissing bindt de rechter enkel op het
vlak van de bevoegdheid.
Het vonnis van 4 juni 2002 van de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk had dan ook
enkel gezag van gewijsde in zoverre het de vrederechter van het kanton Zele als bevoegde
rechter aanwees, maar niet betreffende de overwegingen en redenen die de arrondissementsrechtbank tot dat oordeel noopten.
De rechtbank van koophandel, als appèlrechter op het vonnis van de door de arrondissementsrechtbank overeenkomstig artikel 591, enig lid, 18° (eerste) van het Gerechtelijk
Wetboek bevoegd verklaarde vrederechter, beschikte derhalve nog steeds over een volledige beoordelingsvrijheid betreffende de grond van de zaak en was dan ook bevoegd om
na te gaan of voormelde wet van 1 april 1976 al dan niet van toepassing was op onderhavig geschil, inzonderheid in het licht van artikel 1 van deze wet.
Door te oordelen dat het debat betreffende de vraag of de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie op onderhavig geschil
van toepassing is, volledig was uitgeput ingevolge de beslissing van de Arrondissements-
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rechtbank van Kortrijk van 4 juni 2002 en er niet meer op kon worden teruggekomen in
de procedure ten gronde die aanleiding gaf tot het thans bestreden vonnis, schendt de
rechtbank van koophandel de artikelen 19, 23, 24, 25, 639, in fine, en 660, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikel 1 van de genoemde wet van 1
april 1976.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel
1. Artikel 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat iedere
beslissing betreffende de bevoegdheid de rechter bindt naar wie de vordering
wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de
zaak te oordelen, onverkort blijft.
De redenen van de beslissing tot verwijzing hebben wat de beoordeling van
het geschil zelf betreft, derhalve ten aanzien van die rechter geen gezag van
gewijsde.
2. De appelrechters oordelen dat, ingevolge de verzending door de arrondissementsrechtbank naar de eerste rechter op grond van een door die rechtbank in
haar vonnis van 4 juni 2002 aangehaalde reden, het debat omtrent de vraag of de
wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie van toepassing is "volledig uitgeput (is) en (eiseres) daar(op) niet
meer kan terugkomen in huidige procedure".
De appelrechters weigeren aldus bij de beoordeling van het geschil zelf na te
gaan of de voornoemde wet van 1 april 1976 van toepassing is op de rechtsverhouding tussen partijen.
Door aldus te oordelen schenden zij artikel 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
3. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet omtrent de ristorno's ten voordele van verweerster en de toepasselijkheid van de factuurvoorwaarden van eiseres, verweerster veroordeelt tot betaling van een bedrag van
4.004,36 euro en beslist dat de wet van 1 april 1976 niet voorziet in de telastneming door de integrator van expertisekosten;
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 Koophandel te Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
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de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 16
1° KAMER - 5 januari 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - BESLAG TOT
TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT - EXPLOOT - BESTEMMELING
2º GRIFFIE. GRIFFIER - BESLAG TOT TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT EXPLOOT - BESTEMMELING - BETEKENING
3º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG TOT TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT EXPLOOT - BETEKENING
4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - ONREGELMATIGHEID NIETIGHEID
5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - KRITIEK OP DE
VORM VAN EEN PROCESHANDELING - VASTSTELLING VAN DE BODEMRECHTERS - NORMDOEL ONTVANKELIJKHEID
1º,2° en 3° Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald
gerecht, geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit
exploot aan hem betekend te worden. (Artt. 43, 3° en 4° en 175 Ger.W.)
4º De onregelmatigheid van de betekening doordat de identiteit en de hoedanigheid van de
persoon voor wie het exploot bestemd is niet vermeld werd, kan niet tot nietigheid leiden
als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten als het afschrift van het
exploot aan die persoon kon ter hand gesteld wordenen1. (Artt. 43, 3° en 4° en 867
Ger.W.)
5º Niet ontvankelijk, omdat het - al zou het gegrond zijn - niet tot cassatie kan leiden, is het
cassatiemiddel dat steunt op een verzuim of een onregelmatigheid van de vorm of van de
vermelding van een vorm van een proceshandeling, wanneer, uit de vaststellingen van
de bodemrechters, blijkt dat de proceshandeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee
beoogt, zodat dat verzuim of die onregelmatigheid niet tot nietigheid kan leiden2. (Art. 867
Ger.W.)
(ALLROUND FORWARDING & LOGISTICS nv T. AHLERS BRIDGE-EIFFE-AHLERS LOGISTICS AND MARITIME
SERVICES nv)

ARREST

(A.R. C.05.0193.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
1 Zie Cass., 18 dec. 2003, A.R. C.01.0150.N, nr. 657.
2 Ibid.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 43, 3° en 4°, en 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het, door bevestiging van de bestreden beschikking, het
derdenverzet van eiseres toelaatbaar maar ongegrond verklaart, ondermeer op grond van
de volgende motieven: "(eiseres) betwist ten onrechte de regelmatigheid van het beslag,
inroepend dat bij inbreuk op de art. 43, 3° en 4°, Ger. W. niet duidelijk de persoon is
geïdentificeerd voor wie het exploot is bestemd alsook de identiteit en hoedanigheid van
de persoon aan wie het afschrift is ter hand gesteld: immers het overgelegde procesverbaal van beslag tot terugvordering van 28 november 2001 vermeldt duidelijk dat
gerechtsdeurwaarder J.H. zich op verzoek van Ahlers en Astra ten laste van AFL krachtens de bestreden beschikking van de beslagrechter begeven heeft naar de griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Gerechtsgebouw, Stockmansstraat te 2000
Antwerpen waar hij het afschrift ter hand kon stellen, overeenkomstig artikelen 33 tot 35
Ger. W. van 'V.P.hoofdgriffier'. In een afzonderlijk proces-verbaal van beslag tot terugvordering van dezelfde datum vermeldt dezelfde gerechtsdeurwaarder dat hij zich heeft
begeven naar 'H.B., advocaat, in zijn hoedanigheid van sekwester ... kantoor houdend te
2000 Antwerpen aan de Amerikalei 27, bus 8, waar hij het afschrift ter hand kon stellen
overeenkomstig de artikelen 33 tot 35 Ger. W. aan hemzelf'. Er is bijgevolg geen vormgebrek aan de beslagexploten, zodat deze niet nietig te noemen zijn. Vervolgens zijn die
beslagen samen met de uitgifte van de nu bestreden beschikking van 28 november 2001
regelmatig aangezegd aan AFL".
Grieven
Luidens artikel 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan geen proceshandeling, wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, nietig worden verklaard
indien de wet de nietigheid ervan niet duidelijk heeft bevolen.
Krachtens artikel 43, 3° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek moet, op straffe van
nietigheid, het exploot van betekening door de optredende gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn en de identiteit en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot
bestemd is en van de persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is, vermelden.
Te dezen vermeldt het proces-verbaal van beslag tot terugvordering van 28 november
2001 dat de gerechtsdeurwaarder J.H.zich op verzoek van verweerster ten laste van
eiseres, krachtens de beschikking van de beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen van 28 november 2001, begeven heeft naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Gerechtsgebouw, Stockmansstraat te 2000
Antwerpen, waar hij het afschrift ter hand kon stellen, overeenkomstig de artikelen 33 tot
35 van het Gerechtelijk Wetboek, aan "V.P.hoofdgriffier".
Het proces-verbaal van beslag tot terugvordering vermeldt aldus enkel de plaats (de
griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen) waar de documenten zich
bevinden en niet de identiteit en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot
bestemd is.
Het bestreden arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat er geen vormgebrek is
aan de beslagexploten, zodat deze niet nietig te noemen zijn (schending van de in het
middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling van het middel
1. Krachtens artikel 43, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet het exploot
van betekening op straffe van nietigheid de naam, de woonplaats of bij gebreke
van woonplaats, de verblijfplaats, en in voorkomend geval de hoedanigheid van
de persoon voor wie het exploot bestemd is vermelden, en krachtens artikel 43,
4°, van hetzelfde wetboek, tevens de naam, de woonplaats of bij gebreke van
woonplaats, de verblijfplaats, en in voorkomend geval de hoedanigheid van de
persoon aan wie het afschrift werd ter hand gesteld.
2. Krachtens artikel 175 van het Gerechtelijk Wetboek, staat de hoofdgriffier
in voor de voorwerpen onder zijn bewaring of bewaking en is hij tegenover de
partijen verantwoordelijk voor de overgelegde stukken. Hieruit volgt dat
wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald
gerecht, de hoofdgriffier geldt als bestemmeling van het beslagexploot en dit
exploot aan hem dient betekend te worden.
3. Uit het arrest en het beroepen vonnis, waarvan het arrest de motieven
uitdrukkelijk overneemt, blijkt dat:
- bij beschikking van 28 november 2001 door de beslagrechter machtiging
werd verleend tot het leggen van een beslag tot terugvordering op documenten
en stukken die zich bevinden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, Gerechtsgebouw, Stockmansstraat te 2000 Antwerpen;
- dit beslag tot terugvordering werd gelegd bij exploot van 28 november 2001;
- uit het proces-verbaal van beslag tot terugvordering blijkt dat de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zich heeft begeven "naar de griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen waar hij het afschrift ter hand kon stellen, overeenkomstig de artikelen 33 tot 35 van het Gerechtelijk Wetboek van 'V.P.,
hoofdgriffier' ".
4. Uit die vaststellingen blijkt dat de betekening het doel heeft bereikt dat de
wet ermee beoogde, zodat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm of
van de vermelding van een vorm van het beslagexploot, overeenkomstig artikel
867 van het Gerechtelijk Wetboek niet tot nietigheid kan leiden.
5. Het arrest vermocht op grond van zijn vaststellingen zonder schending van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen te beslissen dat de beslagexploten
niet "nietig te noemen zijn".
6. Het middel, ook al zou het gegrond zijn, kan niet tot cassatie leiden en is
mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht
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– Advocaten: mrs. Gérard en Verbist.

Nr. 17
1° KAMER - 6 januari 2006

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN - MIJNEN - CONCESSIE VAN EEN MIJN - DRAAGWIJDTE
- GROND - EIGENDOMSRECHTEN
De concessie van een mijn scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle overige
rechten van de eigenaar van de grond intact1. (Art. 552, eerste en derde lid B.W.; Art. 1
en 5 tot 7 W. 21 april 1810)
(CHARBONNAGES DU BONNIER nv, in vereffening T. ESPERANCE ET BONNE FORTUNE nv, in vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0195.F - C.03.0426.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer
C.03.0195.F, is gericht tegen het arrest van 17 december 2002 dat het Hof van
Beroep te Bergen op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest van het Hof
van 16 juni 1994.
Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer
C.03.0426.F, is gericht tegen hetzelfde arrest en bovendien tegen het arrest, dat
hetzelfde hof van beroep waarbij de zaak aanhangig was gemaakt ingevolge
hetzelfde arrest van het Hof, had gewezen op 2 februari 1999.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven
onder het nummer C.03.0195.F voert eiseres een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
de artikelen 518, 544, 546, 551, 552, 712 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 51, 53 en 56 van de wet van 21 april 1810 op de mijnen,
groeven en graverijen, 1, 7 en 8 van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 betreffende
de politie op de mijnontginning (welke bepalingen van kracht waren op 20 november
1840 ten tijde van de toekenning van de betwiste concessie);
de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 72 en 76 van de wetten op de mijnen, groeven en
graverijen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 15 september 1919 (die artikelen,
zoals ze van kracht waren vóór de opheffing ervan, wat de mijnen betreft, door artikel 70
van het decreet van het Waalse Gewest van 7 juli 1988);
1 Zie Cass., 21 dec. 1961, Pas., I, 1962, 480 met concl. adv.-gen. P. MAHAUX, en Cass., 16 juni 1994,
A.R. C.93.0142.F, nr. 315.
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- artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en de schachten
van mijnen;
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "zegt voor recht dat de oorspronkelijke vorderingen ten aanzien
van [eiseres] gegrond zijn op artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek" en het veroordeelt
haar bijgevolg om aan de verweerders verschillende vergoedingen te betalen voor de
schade die zij hebben geleden ten gevolge van de instorting van een mijnschacht "Mavy
IV" op 8 oktober 1982.
Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende gronden:
"In casu lijdt het geen twijfel dat de litigieuze schacht vóór de instorting een gebouw
was. Uit het gerechtelijk deskundigenonderzoek kan immers worden afgeleid dat die
schacht werd gevormd door een door de mens gebouwde ringvormige muur. De slachtoffers van de instorting die op grond van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek vergoeding vorderen van hun schade, dienen aan te tonen dat [eiseres] eigenares is van het
gebouw, dat de schade is veroorzaakt door de instorting van het gebouw en dat die instorting zelf het gevolg is van een gebrek aan onderhoud of een gebrek in de bouw ervan;
Ten onrechte betoogt [eiseres] dat het bewijs van de identiteit van de eigenaar van de
betwiste schacht niet meer kan worden geleverd aan de hand van de weergave van de
oude mijnschachten op de door de concessiehouders van Bonnier ondertekende plannen',
omdat het hof [van beroep] in zijn arrest van 2 februari 1999 heeft beslist dat 'die weergave [...] niet relevant is'; die beslissing van het hof [van beroep] had immers enkel
betrekking op de verwerping van het middel dat [de verweerders] hadden afgeleid uit het
onderzoek van die plannen met de bedoeling aan te tonen dat [eiseres] de gewezen eigenaars van de mijnschacht 'Mavy IV' had opgevolgd, enerzijds, en derhalve met de bedoeling de toepassing van de artikelen 58 en 76 van de gecoördineerde wetten op de mijnen,
groeven en graverijen te verantwoorden, anderzijds;
Het gezag van het rechterlijk gewijsde van dit bijzonder dictum van het arrest van 2
februari 1999 verbiedt niet dat dezelfde plannen nogmaals worden onderzocht teneinde na
te gaan of de mijnschacht 'Mavy IV' gelegen was binnen de omgrenzing van de concessie
die [aan eiseres] was verleend bij koninklijk besluit van 20 november 1840 en teneinde
uitspraak te doen over de kwestie van de identiteit van de eigenaar van de betwiste mijnschacht;
Uit het geheel van de door de partijen neergelegde plannen en stukken - meer bepaald
die welke door de [eerste verweerster] zijn neergelegd - en uit de omstandige toelichting
van de gerechtsdeskundige Pel [...]volgt dat de mijnschacht 'Mavy IV' gelegen was binnen
de omgrenzing van de bij koninklijk besluit van 20 november 1840 aan [eiseres]
verleende concessie;
Zoals [de eerste verweerster] aangeeft, heeft de gerechtsdeskundige immers aangetoond
dat de mijnschacht 'Mavy IV' wel degelijk die is welke te zien is op het plan van de
bovengrond dat door de landmeter Malaise is opgemaakt onder de titel 'Topografische
kaart van de steenkoolmijn van Bonnier', aangezien voornoemde landmeter, door een
ellips te tekenen, de doorsnede weergaf van de schacht zoals hij die daadwerkelijk had
gemeten. De gerechtsdeskundige was van oordeel dat dit plan van de bovengrond wel
degelijk het plan is dat gevoegd was bij het concessiebesluit van de Koning en dat de
daarop getekende ellips de betwiste mijnschacht 'Mavy IV' voorstelde. Dat advies bevestigt trouwens, enerzijds, het advies van het mijnbestuur en, anderzijds, dit uitgebracht
door de bestendige deputatie van de provincie Luik in haar besluit van 12 juni 1986,
waarin wordt vastgesteld dat de mijnschacht 'Mavy IV' door [eiseres] niet meer wordt
gebruikt;
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Wat dat betreft worden de laattijdige ontkenningen [van eiseres] (cf. de op de terechtzitting van 24 september 2002 neergelegde samenvattende conclusie, blz. 21 tot 23) - die
niet tijdens het deskundigenonderzoek zijn geformuleerd - niet gestaafd door ook maar
enig redelijk bewijs van de onjuistheid van het oordeel van de gerechtsdeskundige. Het
verhoor van de gerechtsdeskundige blijkt dus nutteloos te zijn;
De concessie van een mijn - die enkel de eigendom overdraagt van de binnen de
omgrenzing ervan gelegen delfstoffen samen met het recht ze te ontginnen - scheidt enkel
de mijn van de bovengrond. Overigens vormt de aldus van de bovengrond gescheiden
mijn een nieuwe eigendom die door de burgerlijke wetten geregeld blijft [...]. Een mijnschacht is weliswaar slechts een toegang tot de steenkoollagen en valt materieel niet
samen met de delfstoffen waarvan de eigendom door de concessie wordt verleend. Uit de
aard zelf van de concessie van een mijn en van het recht dat is toegekend om de in
concessie gegeven steenkoollagen te ontginnen, volgt evenwel dat alle mijnschachten die
op het grondgebied van de concessie gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan
de mijnexploitant in concessie gegeven mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren,
ook al heeft hij ze niet zelf gebouwd. Dat eigendomsrecht op de mijnschacht wordt niet
hierdoor aangetast dat die mijnschachten - al dan niet - buiten gebruik waren vooraleer de
concessie werd verleend, aangezien de concessiehouder voor de concessieverlenende
overheid niet heeft verklaard af te zien van zijn concessie. In casu heeft [eiseres] niet definitief afgezien van de concessie vóór de instorting van de mijnschacht in 1982, zodat
[eiseres] eigenares was van de mijnschacht 'Mavy IV';
De bepalingen van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 november 1840 waarbij
de ontginning van de mijn van Bonnier in concessie wordt gegeven en waarin wordt vastgesteld dat de mijnschachten, gebouwen en andere, op de plannen van de bovengrond
aangegeven constructies, deel uitmaken van de mijnontginning, zijn dus wel degelijk
wettig".
Grieven
Eerste onderdeel
De concessie van een mijn draagt enkel de eigendom over van de binnen de omgrenzing ervan gelegen delfstoffen samen met het recht ze te ontginnen. Aldus scheidt de
concessie alleen de mijn af van de bovengrond en laat zij alle overige rechten van de eigenaar van de grond intact. Hoewel de concessiehouder eigenaar is van de bouwwerken en
constructies (en meer bepaald van de schachten) die hij zelf heeft opgericht of van die
welke door vorige mijnexploitanten zijn opgericht, en die hij gebruikt of heeft gebruikt
met het oog op zijn eigen ontginning, is hij geen eigenaar van de door vroegere mijnexploitanten opgerichte bouwwerken, die reeds vóór de concessieakte buiten gebruik waren.
Door te beslissen dat "alle mijnschachten die op het grondgebied van de concessie
gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan de mijnexploitant in concessie gegeven
mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren, ook al heeft hij ze niet zelf gebouwd [en
ook al] werden die mijnschachten vóór de concessie niet meer gebruikt op grond dat de
concessiehouder voor de concessieverlenende overheid niet heeft verklaard af te zien van
de mijnontginning", schendt het arrest derhalve de regels die zijn afgeleid, enerzijds, uit
de artikelen van het Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, uit de artikelen van de wet van 21
april 1810 en van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813, die bovenaan in het middel
zijn aangegeven (en van kracht waren op het ogenblik van de toekenning van de litigieuze
concessie op 20 november 1840), en die de omvang bepalen van het recht van eigendom
van de concessiehouder van een mijn op de ondergrondse bouwwerken die binnen de
omgrenzing van zijn concessie gelegen zijn. Derhalve verantwoordt het arrest niet naar
recht de beslissing volgens welke eiseres eigenares was van de litigieuze mijnschacht
"Mavy IV" en derhalve, krachtens artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk
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was voor de door de instorting van die mijnschacht veroorzaakte schade (schending van
alle bovenaan in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 149
en 159 van de Grondwet en 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 8 van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 luidde als volgt:
"Het is iedere eigenaar verboden een mijnexploitatie in haar geheel stop te zetten,
indien zij niet voordien werd bezocht door de mijningenieur. De interne plannen worden
door hem onderzocht; hij maakt hiervan proces-verbaal op waarin hij de oorzaken ter
kennis brengt die de stopzetting van de ontginning noodzakelijk kunnen maken".
Dat artikel sprak enkel van bestaande ontginningen en was niet van toepassing op de
oude mijnschachten die volledig buiten gebruik waren op de dag waarop de betwiste
concessie werd verleend. Op de dag waarop de betwiste concessie werd verleend, namelijk 20 november 1840, legde geen enkele wettelijke of verordenende bepaling de concessiehouder enige procedure of vormvoorschrift op voor de verklaring waarin hij afstand
deed van de niet langer gebruikte ondergrondse bouwwerken die gelegen waren binnen de
omgrenzing van zijn concessie. Uit geen enkele wettelijke of verordenende bepaling kon
worden afgeleid dat, bij ontstentenis van een dergelijke uitdrukkelijke verklaring van
afstand, de eigendom van alle oude, binnen de omgrenzing van de concessie gelegen
mijnschachten die buiten gebruik waren, van rechtswege aan de concessiehouder toeviel
als toebehoren bij de eeuwigdurende eigendom van de mijn, die door de concessie was
verleend.
Wat betreft artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en de
schachten van de mijnen, dat artikel was te dezen niet van toepassing, aangezien het
dagtekent van meer dan één eeuw na de toekenning van de litigieuze concessie.
Bijgevolg is de beslissing volgens welke de concessie van 20 november 1840 de
eigendom van de mijnschacht "Mavy IV" heeft overgedragen op eiseres, niet naar recht
verantwoord waar het als grond aanvoert dat eiseres "voor de concessieverlenende overheid niet heeft verklaard af te zien van haar concessie" (schending van de bovenaan in het
middel aangegeven artikelen 7 van de wet van 21 april 1810 en 8 van het keizerlijk
decreet van 3 januari 1813 en, voor zoveel nodig, van alle bepalingen van de wet van 21
april 1810, van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 en van de gecoördineerde wetten
op de mijnen, groeven en graverijen, die bovenaan in het middel vermeld staan, en van
artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en schachten van
mijnen).
Derde onderdeel
Voormelde reden volgens welke "de bepalingen van artikel 7 van het koninklijk besluit
van 20 november 1840 waarbij de ontginning van de mijn [aan eiseres] in concessie wordt
gegeven en waarin wordt vastgesteld dat de mijnschachten, gebouwen en andere op de
plannen van de bovengrond aangegeven constructies deel uitmaken van de mijnontginning dus wel degelijk wettig zijn", kan betekenen ofwel dat het besluit van 20 november
1840 niets heeft toegevoegd aan de situatie die volgt uit de enkele toepassing van de
wettelijke regels betreffende de omvang van het door de concessieakte aan de concessiehouder verleende eigendomsrecht (eerste interpretatie), ofwel dat in casu, ongeacht de
strekking van de terzake toepasselijke bepalingen van de wet van 21 april 1810 en van het
keizerlijk decreet van 3 januari 1813, eiseres alleen reeds op grond van het besluit van 20
november 1840 de eigendom heeft verkregen van alle, op het plan van de bovengrond
aangegeven mijnschachten, zelfs als deze reeds buiten gebruik waren op voormelde datum
van 20 november 1840 (tweede interpretatie).
Indien de hierboven aangehaalde reden van het arrest in de tweede betekenis moet
worden opgevat, miskent het arrest de regel volgens welke een individueel concessiebe-
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sluit aan de concessiehouder geen uitgebreidere rechten kan verlenen dan die welke
volgen uit de toepassing van de burgerlijke wetten en de algemene wetten en verordeningen betreffende de mijnen, groeven en graverijen (schending van artikel 159 van de
Grondwet en, voor zoveel nodig, van alle bovenaan in het middel aangegeven bepalingen,
met uitzondering van de artikelen 149 van de Grondwet en 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Vierde onderdeel
In het arrest alvorens recht te doen van 2 februari 1999 heeft het hof van beroep het
volgende geoordeeld:
"[De verweerders] verklaren hun rechtsvordering te gronden op het koninklijk besluit
van 20 november 1840 waarbij de concessie van Bonnier wordt verleend en waarin staat
dat [eiseres] in de rechten van de vroegere exploitanten van de mijn van Bonnier treedt
voor de grond waarvoor [zij] de concessie [...] vraagt. Het koninklijk besluit van 20
november 1840 kan geen overgang van concessie tussen privépersonen vaststellen - en
nog minder scheppen -, aangezien geen enkele overeenkomst die overgang van rechten
vaststelt [...]. De weergave van de oude mijnschachten op de door de concessiehouders
van Bonnier ondertekende plannen is niet meer relevant [...]. Uit geen enkel gegeven kan
worden afgeleid dat de concessiehouder van 1840 vrijwillig heeft ingestemd met de voorwaarden voor de concessie of een bestek heeft ondertekend dat zou gelden als wet".
In dat arrest van 2 februari 1999 heeft het hof van beroep dus beslist dat "de weergave
van de oude mijnschachten op de door de concessiehouders van Bonnier ondertekende
plannen" geen toestand heeft geschapen "die zou gelden als wet", dat wil zeggen dat die
weergave niet tot gevolg heeft gehad dat afgeweken werd van de regels in de wetten en de
algemene verordeningen die van toepassing zijn op de mijnen, groeven en graverijen. Het
hof [van beroep] heeft dus definitief uitspraak gedaan over de vraag of het individuele
concessiebesluit van 20 november 1840 is afgeweken van de wet en de algemene verordeningen die van toepassing zijn op de mijnen, groeven en graverijen. Het heeft aldus zijn
rechtsmacht over die vraag volledig uitgeoefend.
Door te beslissen dat, ongeacht de strekking van de terzake toepasselijke bepalingen
van de wet van 21 april 1810 en van het decreet van 3 januari 1813, eiseres alleen reeds
op grond van het besluit van 20 november 1840 de eigendom heeft verkregen van de
oude, buiten gebruik zijnde mijnschachten die zijn weergegeven op het bij de concessieakte gevoegde plan (betekenis van de reden, die in het derde onderdeel is weergegeven
volgens de tweede interpretatie die mogelijk is), doet het arrest bijgevolg uitspraak over
een geschilpunt waarover het hof van beroep zich niet meer mocht uitspreken, daar het
door een vroeger arrest dat in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen was gewezen zijn
rechtsmacht over dat geschilpunt reeds volledig had uitgeoefend. Het hof van beroep
miskent aldus de verbindende kracht van zijn arrest van 2 februari 1999 (schending van
artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Vijfde onderdeel
Teneinde de stelling van de eerste verweerster te weerleggen, volgens welke de vertegenwoordigers van eiseres, door het bij de concessieakte van 20 november 1840 gevoegde
plan van de bovengrond (waarop een punt met een ellips er rond was getekend die
volgens de eerste verweerster de blinde mijnschacht Mavy voorstelde) te ondertekenen,
hebben ingestemd met de overdracht van de eigendom van die oude, buiten gebruik zijnde
mijnschacht, voerde eiseres in haar appelconclusie het volgende aan :
"Terwijl het voor de concessie [van eiseres] opgemaakte plan van de bovengrond geen
melding maakt van de schacht Mavy, geeft het plan [van de eerste verweerster] nauwkeurig de schacht Mavy en de schacht van Bonnier aan (het betreft hier een mijnschacht
van Bonnier, die als laatste werd gebruikt voor de exploitatie van de oude vennootschap
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Mavy, die gelegen was binnen de concessie van [de eerste verweerster] en die niets te
maken had met de exploitatie van de concessie [van eiseres]). Indien het betoog van [de
eerste verweerster] wordt gevolgd, zou de handtekening van de personen die overeenkomt
met de concessie van Bonne Fortune op die plannen waarop de mijnschacht Mavy duidelijk staat aangegeven, de erkenning inhouden dat [de eerste verweerster] eigenares is van
die oude mijnschacht".
Het bestreden arrest antwoordt niet op die conclusie en is derhalve niet regelmatig met
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Er bestaat grond tot voeging.
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0195.F
Het middel :
Eerste onderdeel :
Het arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 2 februari 1999, waarnaar het
bestreden arrest van 17 december 2002 verwijst, stelt vast dat de mijnschacht
"Mavy IV", waarvan de instorting de schade heeft veroorzaakt waarvoor van
eiseres vergoeding wordt gevorderd, "gelegen is binnen de omgrenzing van de
concessie die [aan haar rechtsvoorganger] was verleend bij koninklijk besluit van
20 november 1840", maar reeds lang vóór [die] concessieakte deel uitmaakt van
een oude mijnontginning die op het einde van de achttiende eeuw was stopgezet"
en het voegt eraan toe "dat tussen de gewezen mijnexploitanten van de achttiende eeuw en de concessiehouder van 1840 geen eigendomsovergang heeft
plaatsgevonden bij onderhandse akte".
Enerzijds bepaalt artikel 552, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
dat de eigendom van de grond in zich de eigendom bevat van hetgeen op en
onder de grond is, en dat de eigenaar onder de grond naar goeddunken mag
bouwen en graven en uit die gravingen alle voortbrengsels mag halen die zij
kunnen opleveren, behoudens de beperkingen voortvloeiende uit de wetten en
verordeningen betreffende de mijnen en uit de wetten en verordeningen van
politie.
Anderzijds volgt uit de artikelen 1 en 5 tot 7 van de wet van 21 april 1810
betreffende de mijnen, groeven en graverijen, die van toepassing was ten tijde
van de litigieuze concessie, dat de concessie van een mijn alleen de eigendom
van de binnen de omgrenzing ervan gelegen delfstoffen overdraagt samen met
het recht om ze te ontginnen.
De concessie scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle overige
rechten van de eigenaar van de grond intact.
De concessie van een mijn draagt bijgevolg aan de concessiehouder niet de
eigendom over van bouwwerken die door vroegere mijnexploitanten zijn opgericht maar reeds vóór die concessie niet meer werden gebruikt.
Door te overwegen dat "uit de aard zelf van de concessie van een mijn en van
het recht dat is toegekend om de in concessie gegeven steenkoollagen te
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ontginnen [...], volgt dat alle mijnschachten die op het grondgebied van de
concessie gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan de mijnexploitant in
concessie gegeven mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren, ook al heeft
hij ze niet zelf gebouwd", en dat "dit eigendomsrecht [...] niet hierdoor wordt
aangetast dat die mijnschachten - al dan niet - buiten gebruik waren vooraleer de
concessie werd verleend, aangezien de concessiehouder voor de concessieverlenende overheid niet heeft verklaard af te zien van zijn concessie", verantwoordt
het bestreden arrest van 17 december 2002 zijn beslissing dat eiseres eigenares
was van de litigieuze mijnschacht en dat zij derhalve op grond van artikel 1386
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de door de instorting van die
mijnschacht veroorzaakte schade, niet naar recht.
Dat onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waartegen dit onderdeel opkomt, strekt zich
uit tot de daaruit voortvloeiende beslissingen waarin het arrest het bedrag van de
schade vaststelt en uitspraak doet over de kosten.
(...)
Dictum
Het Hof,
(...)
Uitspraak doende over het cassatieberoep met algemeen rolnummer
C.03.0195.F:
(....)
Vernietigt het bestreden arrest van 17 december 2002;
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 Brussel.
6 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 18
1° KAMER - 6 januari 2006

1º ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - NIET-UITOEFENING ERVAN
GEDURENDE DERTIG JAAR - BEPERKT GEBRUIK - GEVOLG
2º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
1° Het beperkte gebruik van een erfdienstbaarheid gedurende een termijn van dertig jaar
kan tot gevolg hebben dat die erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgaat en dat ze
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bijgevolg beperkt wordt tot de grenzen waarbinnen zij werd uitgeoefend; mits de
materiële gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid
mogelijk maakt, kan de omstandigheid dat de eigenaar van het heersend erf, die de
erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het gebruik ervan beperkt tot wat
hij nodig heeft en wat hem past, evenwel niet worden beschouwd als een beperkt gebruik
dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben. (Art. 708
B.W.)
2º Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht uitoefent zonder
redelijk en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van
zijn rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat1.
(D. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0358.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 31 maart 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 697, 698, 701, 703, 704, 706 tot 708, 1134, inzonderheid derde lid, 1315,
1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering van eiseres niet gegrond, veroordeelt haar in alle kosten van beide instanties en verwerpt haar tussenvordering die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen om
haar een vergoeding te betalen wegens tergend en roekeloos geding
Het bestreden vonnis steunt die beslissingen op de volgende gronden:
"het staat vast dat de betrokken erfdienstbaarheid die op het erf van (verweerster) rust
ten voordele van het erf van (eiseres), is gevestigd bij een notariële akte van 26 februari
1936 waarin de erfdienstbaarheid wordt verdeeld tussen, enerzijds, het huidig erf van
(eiseres) en, anderzijds, het erf van een andere buur;
(...) dienaangaande is het zonder belang te weten of die akte een vestiging dan wel een
erkenning van recht inhoudt, hoe de toestand vroeger was en welke rechten aan een ander
erf zijn toegekend, aangezien uit voornoemde notariële akte en het erbij gevoegde plan de
ligging van de betwiste erfdienstbaarheid ten opzichte van beide erven en de rechten van
de thans gedingvoerende partijen daaromtrent nauwkeurig blijken;
in feite moet worden opgemerkt dat, blijkens het bij die notariële akte gevoegde plan,
voornoemde erfdienstbaarheid 3 meter 30 breed is langs het eigendom van (eiseres), maar
1 Zie Cass., 17 mei 2002, A.R. C.01.0101.F, nr. 302.
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verderop slechts ongeveer twee meter breed is op de plaats, waar ze uitsluitend naar het
eigendom van het ander heersend erf loopt, waardoor het, zoals (verweerster) zegt, uitgesloten is dat de betrokken erfdienstbaarheid in de eerste plaats ten goede diende te komen
van dat ander erf ter hoogte waarvan ze minder breed is;
gelet op de versmalling van die erfdienstbaarheid van overgang, kan worden aangenomen dat het andere erf slechts een beperkte overgang geniet in de mate waarin ten
aanzien van dat erf een geringere breedte is vastgesteld; daarentegen moet worden aangenomen dat de breedte van 3 meter 30 die is vastgesteld overal waar die erfdienstbaarheid
langs het erf van (eiseres) loopt en de verlenging ervan tot ongeveer dertien meter voorbij
de poort in de gemene muur, beantwoordt aan de oorspronkelijke wil daar een doorgang
voor voertuigen mogelijk te maken tot achteraan dat erf, dat thans aan (eiseres) toebehoort;
wat dat betreft strookt de vordering van (eiseres) met de titel waaruit haar erfdienstbaarheid blijkt en verzwaart zij de erfdienstbaarheid niet;
volgens (verweerster) evenwel heeft hoe dan ook de betrokken erfdienstbaarheid mogelijk gedeeltelijk opgehouden te bestaan doordat ze meer dan dertig jaar niet werd uitgeoefend voorbij de poort die in de gemene muur was aangebracht op ongeveer 13 meter van
de openbare weg en die al meer dan dertig jaar de enige doorgang vormt naar het erf van
(eiseres);
dienaangaande moet erop worden gewezen dat volgens de artikelen 703 en 706 van het
Burgerlijk Wetboek 'erfdienstbaarheden tenietgaan wanneer de zaken zich in zodanige
staat bevinden dat men daarvan geen gebruik meer kan maken' en 'een erfdienstbaarheid
tenietgaat door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig jaren';
het tenietgaan van de betrokken erfdienstbaarheid kan beperkt zijn tot een gedeelte van
de zate ervan maar voortbestaan voor het overige (cf. in die zin, Cass., 5 april 1990, A.C.
1989-1990, nr. 471);
het staat wat dat betreft aan (verweerster), eigenares van het dienend erf, om in voorkomend geval het bewijs te leveren dat de erfdienstbaarheid gedeeltelijk niet werd uitgeoefend zoals zij aanvoert (op. cit.);
wat dat betreft heeft (eiseres) zelf in haar conclusie aangegeven dat een poortje dat
wegens het bestaan van de betwiste erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant
van haar erf en waarvan het bestaan bevestigd wordt door een oude foto, 'door haar
ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950', dat is meer
dan dertig jaar voor het instellen van deze rechtsvordering in september 2001;
die bekentenis, die meermalen herhaald wordt in de door (eiseres) zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep neergelegde conclusies, is in strijd met de verklaring dat de
betrokken doorgang pas later niet meer werd gebruikt; die verklaring werd afgelegd
tijdens het plaatsbezoek door de eerste rechter; (eiseres) verklaarde daarin zonder uitleg of
verwijzing dat 'het gedeelte van de erfdienstbaarheid voorbij de poort sedert ongeveer
1983 niet meer wordt gebruikt';
(eiseres) vermeldt dat de betwiste erfdienstbaarheid enkel werd uitgeoefend voor het
uitladen dat wellicht gebeurde ter hoogte van de bestaande poort, wat geenszins in strijd is
met het feit dat de erfdienstbaarheid niet werd uitgeoefend voorbij de afstand die nodig
was om met de achterkant van een voertuig te komen tot aan die enige doorgang die meer
dan dertig jaar heeft bestaan;
de zogezegde niet nader genoemde manoeuvres laten niet toe te beweren dat de
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend ter hoogte van de opening in de gemene muur die
door (eiseres) wordt verzocht had bijna tien meter voorbij de poort van die thans
bestaande doorgang;
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door zelf elke doorgang naar de achterkant dicht te maken door middel van een afsluiting die, wat dat betreft, een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van de
betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te laten
voortbestaan, hebben de rechtsvoorgangers van (eiseres) die erfdienstbaarheid doen
ophouden, in zoverre zij tot doel had een doorgang naar de achterkant van het erf mogelijk te maken;
ten onrechte heeft de eerste rechter wat dat betreft aangenomen dat er geen enkele
materiële hindernis bestaat voor de uitoefening van de thans betwiste erfdienstbaarheid,
ofschoon de betonnen afsluiting die volgens (eiseres) door haar eigen ouders 'in de jaren
1950' was geplaatst, wel degelijk een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van
de erfdienstbaarheid van overgang naar de achterkant van haar erf, die reeds meer dan
dertig jaar bestond toen de zaak in september 2001 werd ingeleid, ook al is die hindernis
niet aangebracht op de zate van de erfdienstbaarheid van overgang zelf, maar op één van
de uiteinden ervan;
in feite moet worden aangenomen dat de niet-uitoefening van een erfdienstbaarheid van
overgang te wijten kan zijn aan een door een afsluiting ontstane hindernis die elke doorgang belemmert, en dat (eiseres) wat dat betreft ten onrechte enkel rekening houdt met het
feit dat de hindernis niet is aangebracht 'op' de zate van die erfdienstbaarheid;
gelet op de bovenstaande concrete omstandigheden van de zaak moet het bewezen
worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een doorgang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt;
wat dat betreft vordert (eiseres) thans dat een doorgang wordt gemaakt op een plaats
waar die erfdienstbaarheid al meer dan dertig jaar niet meer wordt uitgeoefend;
derhalve moet met toepassing van voormelde artikelen 703 en 706 van het Burgerlijk
Wetboek worden aangenomen dat de betwiste erfdienstbaarheid van overgang opgehouden heeft te bestaan voorbij de plaats die voor het uitladen via de thans bestaande
poort werd gebruikt en geen toegang meer biedt naar de achterkant van het erf van
genoemde (eiseres) ter hoogte van de betonnen afsluiting waar zij thans een doorgang eist,
maar slechts gedeeltelijk blijft bestaan, namelijk alleen in zoverre zij verder wordt
gebruikt voor een doorgang via de poort in de betrokken gemene muur;
(verweerster) maakt zich niet schuldig aan rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit
van haar garage een doorgang te herstellen die al meer dan dertig jaar afgesloten was en
waarvan het gebruik haar kennelijk zou hinderen omdat het haar meer bepaald zou
beletten daar te parkeren zoals zij dat thans blijkbaar kan doen doordat de in 1936 gevestigde betwiste erfdienstbaarheid niet alleen door (eiseres) en haar rechtsvoorgangers
gedeeltelijk niet werd uitgeoefend, maar ook door de opeenvolgende eigenaars en bewoners van het andere heersende erf klaarblijkelijk helemaal niet meer werd gebruikt;
de voordelen die (eiseres) zou halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaarheid verlenen haar nog geen recht daarop;
gelet op de gegrondheid van het hoger beroep is er geen enkele reden om het als
tergend en roekeloos te beschouwen".
Grieven
Eerste onderdeel
De eigenaar van het dienend erf, die zich beroept op het gedeeltelijk tenietgaan van de
erfdienstbaarheid, dient te bewijzen dat de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar gedeeltelijk niet werd uitgeoefend.
Het bewijs dat de erfdienstbaarheid waarop verweerster zich beriep gedeeltelijk niet
werd uitgeoefend diende dus door haar te worden geleverd.
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Het bestreden vonnis geeft dat trouwens toe.
Het beslist evenwel het volgende:
"gelet op de bovenstaande concrete omstandigheden van de zaak moet het bewezen
worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een doorgang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt"
en het baseert die beslissing op de volgende gronden:
"(eiseres) vermeldt dat de betwiste erfdienstbaarheid enkel werd uitgeoefend voor het
uitladen dat wellicht gebeurde ter hoogte van de bestaande poort, wat geenszins in strijd is
met het feit dat de erfdienstbaarheid niet werd uitgeoefend voorbij de afstand die nodig
was om met de achterkant van een voertuig te komen tot aan die enige doorgang die gedurende meer dan dertig jaar heeft bestaan;
(...) de zogezegde, niet nader genoemde manoeuvres laten niet toe te beweren dat de
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend ter hoogte van de opening in de gemene muur die
door (eiseres) wordt geëist (had) bijna tien meter voorbij de poort van die thans bestaande
doorgang".
Na te hebben beslist dat het bewijs daarvan door verweerster diende te worden geleverd, beslist het bestreden vonnis aldus dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid bewezen is door de ongeloofwaardigheid van de beweringen van eiseres.
Zodoende:
1° ontslaat het bestreden vonnis verweerster in strijd met de wet van de op haar
rustende bewijslast (schending van de artikelen 706 tot 708 en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek );
2° bevat het bestreden vonnis een tegenstrijdige motivering, daar het verweerster van
de bewijslast ontslaat na te hebben beslist dat dit bewijs op haar rustte, en is het wegens
die tegenstrijdige motivering niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Het vonnis grondt zijn beslissing volgens welke "het vaststaat dat sedert de doorgang
naar de achterkant van het erf in de jaren 50 gesloten was, het achterste gedeelte van de
erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een doorgang wenst te maken, helemaal niet meer
werd gebruikt", hierop dat
"(eiseres) zelf in haar conclusie heeft aangegeven dat een poortje dat dank zij de
betrokken erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant van haar erf en waarvan
het bestaan bevestigd wordt door een oude foto, 'door haar ouders, die het erf vroeger
bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950', dat is meer dan dertig jaar voor het
instellen van deze rechtsvordering in september 2001;
(...) die bekentenis, die meermalen herhaald wordt in de door (eiseres) zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep neergelegde conclusies, in strijd is met de verklaring dat de
betrokken doorgang pas later niet meer werd gebruikt; die verklaring werd afgelegd
tijdens het plaatsbezoek door de eerste rechter; (eiseres) verklaarde daarin zonder uitleg of
verwijzing dat 'het gedeelte van de erfdienstbaarheid vanaf de poort sedert ongeveer 1983
niet meer wordt gebruikt'".
In haar conclusie waarnaar het bestreden vonnis verwijst had eiseres alleen gezegd dat:
"wat het erf van (eiseres) betreft, dat recht van overgang de bewoners van dat erf
toegang verschafte tot de achterkant van het eigendom via een poort in de muur tussen
laatstgenoemd eigendom en het dienend erf, en via een poortje dat eveneens in die muur
was aangebracht, althans naar alle waarschijnlijkheid tot in de jaren 1950 toen de ouders
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van (eiseres) die vroeger het aan haar toebehorende erf bewoonden, het hebben dichtgemaakt; er dient te worden opgemerkt dat die muur in de akte van verdeling als een
gemene muur wordt omschreven"
en dat
"(Eiseres trouwens de foto overlegt van het poortje (foto nr. 9/1 van haar dossier) dat
ten voordele van haar erf heeft bestaan en dat bij haar weten door haar ouders, die het erf
vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950".
Die conclusie is geenszins in tegenspraak met de bewering van eiseres dat "het
achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid voorbij de poort sedert ongeveer 1983 niet
meer wordt gebruikt".
Door te zeggen dat de in voormelde conclusie afgelegde bekentenis in strijd is met
voornoemde bewering, schrijft het bestreden vonnis derhalve aan die conclusie een bevestiging toe die daarin niet voorkomt, geeft het ervan aldus een uitlegging die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde onderdeel
Het bestreden vonnis beslist als volgt:
"gelet op de bovenstaande concrete omstandigheden van de zaak moet het bewezen
worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een doorgang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt;
wat dat betreft vordert (eiseres) thans dat een doorgang wordt gemaakt op een plaats
waar die erfdienstbaarheid al meer dan dertig jaar niet meer wordt uitgeoefend;
derhalve moet met toepassing van voornoemde artikelen 703 en 706 van het Burgerlijk
Wetboek worden aangenomen dat de betwiste erfdienstbaarheid van overgang opgehouden heeft te bestaan voorbij de plaats die voor het uitladen via de thans bestaande
poort werd gebruikt en geen toegang meer biedt naar de achterkant van het erf van
genoemde (eiseres) ter hoogte van de betonnen afsluiting waar zij thans een doorgang eist,
maar slechts gedeeltelijk blijft bestaan, namelijk alleen in zoverre zij verder wordt
gebruikt voor een doorgang via de poort in de betrokken gemene muur",
het baseert die beslissing op de volgende gronden:
"door zelf elke doorgang naar de achterkant van het erf dicht te maken door middel van
een afsluiting die, wat dat betreft, een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van
de betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te laten
voortbestaan, hebben de rechtsvoorgangers van (eiseres) die erfdienstbaarheid doen
ophouden in zoverre zij tot doel had een doorgang naar de achterkant van het erf mogelijk
te maken;
ten onrechte heeft de eerste rechter wat dat betreft aangenomen dat er geen enkele
materiële hindernis bestaat voor de uitoefening van de thans betwiste erfdienstbaarheid,
ofschoon de betonnen afsluiting, die, volgens (eiseres), door haar eigen ouders 'in de jaren
1950' was geplaatst, wel degelijk een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van
de erfdienstbaarheid van overgang naar de achterkant van haar erf die reeds meer dan
dertig jaar bestond toen de zaak in september 2001 werd ingeleid, ook al is die hindernis
niet aangebracht op de zate van de erfdienstbaarheid van overgang zelf, maar op één van
de uiteinden ervan;
in feite moet worden aangenomen dat de niet-uitoefening van een erfdienstbaarheid van
overgang te wijten kan zijn aan een door een afsluiting ontstane hindernis die elke doorgang belemmert en dat (eiseres) wat dat betreft ten onrechte enkel rekening houdt met het
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feit dat de hindernis niet is aangebracht 'op' de zate van die erfdienstbaarheid".
1. Ook al bepaalt artikel 703 van het Burgerlijk Wetboek dat "erfdienstbaarheden
tenietgaan wanneer de zaken zich in zodanige staat bevinden dat men daarvan geen
gebruik meer kan maken", toch mag het feit dat een erfdienstbaarheid gedeeltelijk niet kan
worden uitgeoefend niet worden gelijkgesteld met de onmogelijkheid om haar volledig uit
te oefenen.
Derhalve kan het bestaan van een materiële hindernis die zich, zoals in casu, niet
bevindt op de zate van de erfdienstbaarheid maar op de scheiding tussen beide ervan, niet
tot gevolg hebben dat de erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgaat.
Door in tegengestelde zin te beslissen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 703 en
704 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De omstandigheid dat een niet-voortdurende erfdienstbaarheid, zoals de betwiste,
gedurende dertig jaar gedeeltelijk niet wordt uitgeoefend, doet die erfdienstbaarheid
alleen gedeeltelijk tenietgaan, indien de gedeeltelijke niet-uitoefening ervan het gevolg is
van een materiële hindernis die de volledige uitoefening ervan belet.
Wanneer daarentegen de eigenaar van het heersend erf het gebruik van de erfdienstbaarheid vrijwillig beperkt door haar uit te oefenen overeenkomstig zijn titel, alsook in
zoverre hij die nodig heeft en het hem past, behoudt hij zijn recht voor het geheel.
Gesteld al dat het bewezen is - quod non - dat eiseres en haar rechtsvoorgangers de
betwiste erfdienstbaarheid al dertig jaar niet meer hebben gebruikt omdat het poortje
gesloten is, dan nog zou die beperking van de uitoefening van de erfdienstbaarheid
berusten op een vrijwillige keuze hunnerzijds, daar geen enkele materiële hindernis hen
ooit heeft belet te lopen op de gehele lengte van de zate van de erfdienstbaarheid.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen beslissen dat het
bestaan van een betonnen afsluiting op de scheiding tussen beide erven een materiële
hindernis vormde die de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid (en niet het volledige nut ervan) belette en het niet wettig daaruit heeft kunnen afleiden dat die erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgegaan was doordat ze wegens het bestaan van die afsluiting
gedurende meer dan dertig jaar gedeeltelijk niet werd uitgeoefend (schending van de artikelen 703, 704 en 706 tot 708 van het Burgerlijk Wetboek).
Vierde onderdeel
Eiseres had in haar samenvattende conclusie aangevoerd dat de door haar gevorderde
opening in de gemene muur de betwiste erfdienstbaarheid niet verzwaarde.
Het bestreden vonnis geeft dat toe.
Eiseres had bovendien in dezelfde samenvattende conclusie het volgende aangevoerd:
"2. Een bijkomende poort in de gemene muur zou niet esthetisch zijn en verweerster
zou niet meer kunnen zitten in haar tuin die reeds klein is:
(Eiseres) vraagt zich vooreerst af waarom een tweede poort in de gemene muur 'esthetisch totaal onverantwoord' zou zijn, zoals verweerster aanvoert.
Tevens vraagt zij zich af om welke redenen die opening, waarin uiteraard een poort zou
komen, (verweerster) zou beletten in alle rust in haar tuin te lopen, te meer daar tussen de
doorgang en de tuin van (verweerster) een haag staat die elk eventueel uitzicht op haar
tuin beperkt.
Naast het feit dat de redenen van de weigering ongegrond zijn, moet zij tevens als een
misbruik van recht worden beschouwd, daar het voordeel dat verweerster daaruit wil
halen, helemaal niet in verhouding staat tot de daartegenover staande last die de weigering
meebrengt voor (eiseres), namelijk het feit dat zij achteraan haar woning niet kan
beschikken over een parkeerplaats, terwijl zij daartoe de nodige ruimte bezit.
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Die last bestaat in casu wel degelijk vooral daar de parkeerproblemen heel reëel zijn in
de omgeving van de Laurent Delvauxstraat te Nijvel.
De geplande opening zou ten slotte het voordeel bieden dat de wagen van (eiseres) niet
opnieuw zou worden gestolen zoals dat gebeurde op 25 november 1999.
Het is immers bekend dat het Hof van Cassatie als beginsel heeft aangenomen dat elk
recht kan worden misbruikt en dat van een dergelijk misbruik sprake is wanneer dat recht
wordt uitgeoefend zonder redelijk en afdoend belang, met name wanneer de aan derden
berokkende schade niet in verhouding staat tot het door de rechthebbende nagestreefde
voordeel.
Die beginselen zijn ook van toepassing op de uit mandeligheid voortvloeiende rechten,
meer bepaald op het op artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek gegronde recht waarover
iedere onverdeelde mede-eigenaar van een gemene muur beschikt om zich ertegen te
verzetten dat een opening wordt gemaakt zonder zijn toestemming".
Eiseres betoogde aldus subsidiair dat verweerster zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik toen zij weigerde opnieuw een bijkomende poort voor voertuigen aan te brengen
in de gemene muur, daar dit misbruik werd gekenmerkt door een wanverhouding tussen
het voordeel dat voor verweerster voortvloeide uit het behoud van de plaats in de staat
waarin zij zich bevond en de nadelen die voor eiseres voortvloeiden uit dat behoud.
Het bestreden vonnis verwerpt dat betoog alleen op de volgende gronden:
"(verweerster) maakt zich niet schuldig aan rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit
van haar garage een doorgang te herstellen die sedert meer dan dertig jaar afgesloten was
en waarvan het gebruik haar kennelijk zou hinderen omdat het haar meer bepaald zou
beletten daar te parkeren zoals zij dat thans blijkbaar kan doen doordat de in 1936 gevestigde betwiste erfdienstbaarheid niet alleen door (eiseres) en haar rechts-voorgangers
gedeeltelijk niet werd uitgeoefend, maar ook door de opeenvolgende eigenaars en bewoners van het andere heersend erf klaarblijkelijk helemaal niet meer werd gebruikt;
de voordelen die (eiseres) zou halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaarheid verlenen haar nog geen recht daarop".
Die beslissing is niet naar recht verantwoord en niet regelmatig met redenen omkleed.
Per definitie zelf immers brengt de vestiging of de nieuwe vestiging van een erfdienstbaarheid "hinder" voor het dienend erf teweeg.
Het bestaan van die hinder kan derhalve op zich geen reden zijn om aan te nemen dat
verweerster, door zich te verzetten tegen de oorspronkelijke vordering van eiseres, haar
rechten niet zonder redelijk en afdoend belang heeft uitgeoefend op een wijze die de
perken van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en zorgvuldig
persoon kennelijk te buiten gaat.
Het bestreden vonnis had dus, zoals het daartoe was aangezocht door bovenvermelde
conclusie, moeten nagaan of, gelet op alle omstandigheden van de zaak, het door de
weigering van verweerster aan eiseres berokkende nadeel niet buiten alle verhouding
stond tot het voordeel, dat laatstgenoemde zou verkrijgen doordat de "hinder" die voor
haar zou voortvloeien uit het aanbrengen van een tweede opening in de gemene muur, zou
worden voorkomen.
Door dat niet na te gaan:
1° is het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord (miskenning van het in het
middel vermelde algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen 697, 698, 701,
1134, derde lid, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek );
2° stelt het bestreden vonnis het Hof althans in de onmogelijkheid het aan het Hof
opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen en is het derhalve niet regelmatig met
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redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel:
Het bestreden vonnis zegt dat het feit dat de betwiste erfdienstbaarheid
gedeelte-lijk niet is uitgeoefend gedurende meer dan dertig jaar voor het instellen
van de vordering, wordt bewezen door de bekentenis van eiseres die "zelf in haar
conclusie heeft aangegeven dat een poortje dat wegens het bestaan van de
betwiste erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant van haar erf,
'door haar ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren
1950'.
Het onderdeel dat betoogt dat volgens het bestreden vonnis het gedeeltelijk
tenietgaan van de erfdienstbaarheid bewezen wordt door de ongeloofwaardigheid
van de beweringen van eiseres, mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel:
Het bestreden vonnis zegt niet dat de in het middel vermelde conclusie in strijd
is met de bewering van eiseres dat het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid tot ongeveer 1983 verder werd gebruikt, maar het beslist dat die bewering
terzijde kan worden geschoven door het bewijs van de gedeeltelijke niet-uitoefening van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar, dat volgt uit de herhaaldelijke bekentenis van eiseres dat de opening die toegang verschafte tot de achterkant van haar eigendom, in de jaren vijftig werd dichtgemaakt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel:
Het bestreden vonnis grondt de beslissing dat de betwiste erfdienstbaarheid
van overgang gedeeltelijk is tenietgegaan niet hierop dat men daarvan geen
gebruik meer kan maken in de zin van de artikelen 703 en 704 van het Burgerlijk
Wetboek.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige bepaalt artikel 708 van het Burgerlijk Wetboek dat de wijze
van gebruik van een erfdienstbaarheid verjaart evenals de erfdienstbaarheid zelf
en op gelijke manier.
Uit die bepaling volgt dat het beperkte gebruik van een erfdienstbaarheid
gedurende een termijn van dertig jaar tot gevolg kan hebben dat ze gedeeltelijk
tenietgaat en dat ze bijgevolg beperkt wordt tot de grenzen waarbinnen ze werd
uitgeoefend.
Mits de materiële gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de
erfdienstbaarheid mogelijk maakt, kan de omstandigheid dat de eigenaar van het
heersend erf, die de erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het
gebruik ervan beperkt tot wat hij nodig heeft en wat hem past, niet worden
beschouwd als een beperkt gebruik dat het gedeeltelijk tenietgaan van de
erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben.
Het bestreden vonnis stelt vast "dat een poortje dat door de betwiste erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant [van het erf van eiseres] [...] 'door
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haar ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950',
dat is meer dan dertig jaar vóór het instellen van de rechtsvordering in september
2001".
Het oordeelt "dat de rechtsvoorgangers van [eiseres], door zelf elke doorgang
naar de achterkant van het erf dicht te maken door middel van een afsluiting die,
wat dat betreft, een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van de
betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te
laten voortbestaan, die erfdienstbaarheid hebben doen ophouden in zoverre zij tot
doel had een doorgang naar de achterkant van het erf mogelijk te maken".
Op grond van die vermeldingen beslist het bestreden vonnis wettig dat de
erfdienstbaarheid gedeeltelijk is tenietgegaan doordat ze gedurende meer dan
dertig jaar gedeeltelijk niet werd uitgeoefend.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel:
Het bestreden vonnis vermeldt "dat (verweerster) zich niet schuldig maakt aan
rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit van haar garage een doorgang te
herstellen die al meer dan dertig jaar afgesloten was en waarvan het gebruik haar
kennelijk zou hinderen omdat het haar meer bepaald zou beletten daar te
parkeren zoals zij dat blijkbaar thans kan doen doordat de betwiste erfdienstbaarheid gedeeltelijk niet wordt uitgeoefend" en "dat de voordelen die eiseres zou
halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaarheid, haar nog geen recht
daarop verlenen".
Aldus weegt het bestreden vonnis de in het geding zijnde belangen tegenover
elkaar af en gaat het na of verweerster, door zich te verzetten tegen het herstel
van de erfdienstbaarheid, haar recht niet uitoefent zonder redelijk en afdoend
belang en op een wijze die de perken van de normale uitoefening van haar
rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.
Door de gegevens te vermelden waarop het bestreden vonnis zijn beslissing
grondt, omkleedt het die beslissing regelmatig met redenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
6 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.
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ANATOCISME - RUIMTELIJKE ORDENING - VLAAMS GEWEST - WAARDEVERMINDERING VERGOEDING - GELDSCHULD - BEGRIP
Anatocisme is van toepassing op de interest op de vergoeding, die verschuldigd is aan de
eigenaar van een goed dat in waarde verminderd is ten gevolge van de toepassing van
het Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening, aangezien die vergoeding wordt
berekend op het tijdstip, volgens de criteria en binnen de in het decreet aangegeven
perken, en de eigenaar enkel recht heeft op een geldsom die wordt berekend op de aldus
in de wet bepaalde wijze1. (Art. 1154 B.W.; Art. 35 Decr. betreffende de ruimtelijke
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998)
(T. e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0439.F).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 35 van het Vlaams decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd
op 22 oktober 1996;
- artikelen 171 en 196, §4, van het Vlaams decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissingen
Na de bestreden vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 27 juni
1991 te hebben bevestigd waarbij verweerder werd veroordeeld tot betaling van de
bedragen van 8.346.452 BEF en 4.014.558 BEF, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten, onder voorbehoud van enkele verbeteringen betreffende de verdeling
van die bedragen onder de eisers, verwerpt het Hof van Beroep te Brussel de vordering tot
1 Zie concl. van het O.M. in Pas. 2006, nr. 19.
Het O.M. was van oordeel dat de omschrijving van het begrip geldschuld als de vergoeding voor
schade ten gevolge van een verbintenis, zelfs van een verbintenis om te doen of niet te doen, wanneer
het bedrag van de vergoeding, vooraf bij wet of bij overeenkomst tussen de partijen is vastgesteld,
ofwel in de vorm van een vast bedrag ofwel op grond van een bepaalde berekeningsgrondslag, en
bijgevolg niet aan het oordeel van de rechter is overgelaten (zie onder meer J.T. 2005, p. 535, nrs. 35
en 36, en de verwijzingen aldaar), niet strookt met de specifieke aard van de litigieuze vergoeding,
die in casu verschuldigd was op grond van artikel 35 van het Vlaamse decreet van 22 oktober 1996.
Het zesde lid van dat artikel bepaalt immers dat de vergoeding wordt verminderd of geweigerd indien
eiser in dezelfde streek andere goederen bezit, die voordeel halen uit een plan of uit werken
uitgevoerd door de openbare besturen. Uit dat gegeven kon dus worden afgeleid dat de rechter een noodzakelijkerwijs vergelijkende - beoordelingsbevoegdheid bezat, zodanig dat de aard van de aldus
toegekende vergoeding wellicht minder beantwoordde aan de hierboven vastgestelde criteria voor
een geldschuld dan aan de criteria voor het begrip waardeschuld waarop artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek derhalve niet van toepassing was.
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kapitalisatie van de interesten met toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek
op de volgende gronden:
"De [eisers] vorderen de kapitalisatie van de interesten met toepassing van artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek.
Het tussenarrest van 9 oktober 2002 heeft daarover geen uitspraak gedaan.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de vergoedingen die
worden toegekend met toepassing van de wet van 29 maart 1962 en van het decreet van
22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening (vgl. Cass., 21 februari 2003, nr.
C.02.0294.N, met betrekking tot de toepassing van [het] artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek op de toekenning van onteigeningsvergoedingen).
Die vordering van de [eisers] is derhalve ongegrond".
Grieven
Volgens artikel 35 van het Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening is schadevergoeding door de overheid verschuldigd wanneer het bouw- of verkavelingsverbod
volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik
waarvoor een goed dient of normaal bestemd is.
Het recht op vergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief
stedenbouwkundig attest.
Die vergoeding kan enkel worden gevorderd onder de in dat artikel 35 bepaalde voorwaarden, en zij moet worden berekend volgens de in die bepaling voorgeschreven
methode. Zij strekt niet tot volledige schadeloosstelling van de betrokkene. Deze moet
meer bepaald de uit het bouw- of verkavelingsverbod voortvloeiende waardevermindering
van het goed zonder vergoeding ondergaan tot beloop van twintig procent van die waarde.
Volgens die bepaling moet de vergoeding worden vastgesteld op grond van het verschil
tussen, enerzijds, de waarde die het goed bezat op het ogenblik van de aankoop, aangepast
tot op de dag waarop het recht op vergoeding ontstaat en vermeerderd met de lasten en
kosten voor de inwerkingtreding van het plan, en, anderzijds, de waarde die het goed bezit
op het ogenblik waarop het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het
plan.
Die vergoeding is dus een geldschuld en geen waardeschuld die door de rechter moet
worden geraamd op de dag van de uitspraak van zijn vonnis.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten van kapitalen
interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning, ofwel ten
gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.
Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de wet dat de vervallen gerechtelijke interesten
op de vergoeding die wordt gevorderd op grond van het bovenaangehaalde artikel 35,
worden gekapitaliseerd overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest dat weigert artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen op die
interesten, schendt aldus artikel 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde Vlaamse
decreet betreffende de ruimtelijke ordening (waarvan de toepassing op het geschil voortvloeit uit de artikelen 176 en 196, §4, van het Vlaamse decreet van 18 mei 1999 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening) en artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, aangevoerd door verweerder
en hieruit afgeleid dat het arrest artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek niet
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vermeldt onder de wetsbepalingen waarvan het de schending aanvoert:
Het middel verwijt het arrest niet dat het de eisers de in artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde interesten op de hun verschuldigde vergoeding niet
toekent, maar dat het hun het recht op samengestelde interest ontzegt op grond
dat artikel 1154 van dat wetboek niet van toepassing is op die vergoeding.
De vermelding dat die enige bepaling geschonden werd zou, indien het middel
gegrond zou zijn, voldoende grond opleveren tot cassatie.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel:
De vergoeding, bedoeld in artikel 35 van het Vlaamse decreet van 22 oktober
1996 betreffende de ruimtelijke ordening, wordt berekend op het tijdstip, volgens
de criteria en binnen de perken als aangegeven in die wetsbepaling.
In de in die bepaling bedoelde gevallen heeft de eigenaar van een goed dat in
waarde verminderd is, enkel recht op een geldsom die wordt berekend op de
aldus in de wet bepaalde wijze.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de interesten,
die op dat bedrag verschuldigd zijn.
Door in een andere zin te beslissen, schendt het arrest voormeld artikel 1154.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eisers tot
toekenning van samengestelde interest afwijst en uitspraak doet over de kosten;
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 Bergen.
6 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 20
3° KAMER - 9 januari 2006

KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - KENNISGEVING - VORM VEREISTE
De kennisgeving bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief
van uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen ter rechtvaardiging van de
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beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging of voor het
verstrijken van de termijn kan vervangen worden door een akte die evenwel alleen als
gelijkwaardig kan worden beschouwd wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter
kennis van de ontslagen agent is gebracht, zonder dat vereist is dat zulks uit de akte zelf
kan worden afgeleid. (Art. 19, derde en vierde lid, Wet 13 april 1995)
(ELSO bvba e.a. T. MERCATOR BANK nv)

ARREST

(A.R. C.04.0037.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 14 november 2005 verwezen
naar de derde kamer.
De eisers voeren in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 18, §3, 19, derde en vierde lid, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995
betreffende de handelsagentuurovereenkomst.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart verweersters hoger beroep gedeeltelijk gegrond en bijgevolg de oorspronkelijke vordering van eisers tot betaling van een verbrekingsvergoeding,
een uitwinningsvergoeding en een bijkomende schadevergoeding ongegrond.
Het hof van beroep beslist aldus op volgende gronden :
"Op 1 november 1999 werd een nieuwe agentuurovereenkomst afgesloten tussen
(verweerster) en (eiseres), de vennootschap waarbinnen (eiser) zijn activiteiten wenste uit
te voeren, en op 15 november 1999 droeg BVBA Lieven Bernaers (die ook een agentschap te Zwijndrecht uitbaatte en haar activiteiten tot dit laatste wenste te beperken) haar
agentschap te Sinaai over aan (eiseres).
Op 27 april 2000 voerde (verweerster) een boekhoudcontrole door in het agentschap
van (eiseres) en stelde vast dat (eiser) (of (eiseres) : geen van de partijen maakt het onderscheid tussen (eiser) en (eiseres) op 14 februari 2000 een aan (verweerster) toebehorend
bedrag van 2.231,04 euro (90.000 BEF) had opgenomen bedrag dat werd teruggestort (op
28 maart 2000 volgens (eiseres), op 31 maart 2000 volgens (verweerster), op het ogenblik
dat (eiseres) van (verweerster) een kaskrediet had bekomen. In een door (eiser) op 27 april
2000 geschreven verklaring, legde hij uit dit te hebben gedaan 'om tot de kasfaciliteit op
(eiseres) in orde was, de privé-nood aan liquiditeiten tijdelijk te lenigen'.
Op 2 mei 2000 beëindigde (verweerster) de overeenkomst op grond van die feiten, die
zij als een inbreuk op artikel 5.5 van de overeenkomst van 1 november 1999 beschouwt
en die, volgens haar, tot gevolg hadden dat het vertrouwen, om (eiseres) haar nog verder
te laten vertegenwoordigen, volledig zoek was.
(...)
Krachtens artikel 19, derde lid, van deze wet kunnen alleen de ernstige tekortkomingen
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waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaarder-exploot of bij ter post aangetekend
schrijven verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging worden aangewend ter
rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging.
Het is niet bewezen dat (verweerster) haar brief van 2 mei 2000 waarin zij de overeenkomst beëindigde en daarin meteen de redenen bekendmaakte, per aangetekende post
verstuurde. Volgens de stukken die zij voorlegt, verstuurde zij op 2 mei 2000 één aangetekende zending naar (eiser), waarvoor zij portkosten betaalde ten bedrage van 200 BEF.
(Eiseres) legt een grote bruine omslag, uitgaande van (verweerster) voor, op 2 mei 2000
naar (eiser) verstuurd en waarop voor 200 BEF portkosten werden betaald en tevens een
op 27 april 2000 gedateerde brief waarbij de verzending van een aantal effecten per
aangetekende post wordt aangekondigd. Niet aannemelijk is, hetzij dat (verweerster) van
een grote bruine omslag gebruik zou hebben gemaakt om een aangetekend schrijven van 2
blz. te versturen, hetzij dat de opzegbrief zonder meer in de omslag voor het versturen van
effecten zou zijn bijgestoken.
Omdat de hoger vermelde vormvereiste niet op straffe van nietigheid werd voorgeschreven, is het hof (van beroep) het echter met de eerste rechter eens, dat de verzending
per aangetekende post of de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot kan worden
vervangen door een gelijkwaardige akte, mits het bewijs wordt geleverd dat binnen de in
artikel 19, derde lid, gestelde termijn kennis werd gegeven van de ingeroepen tekortkoming.
Uit het bovenstaande blijkt dat de kennisgeving door (verweerster) en de kennisname
door (eiseres) op 2 mei 2000 vaststaat, wat meebrengt dat (verweerster) zich mag
beroepen op de in dit schrijven aangegeven redenen.
(...)
2.1.4. Nu het (hof van beroep), anders dan de eerste rechter het deed, oordeelt dat
(verweerster) terecht de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigde en dat zij dit op
regelmatige wijze deed, is de vordering van (eisers) ongegrond, in de mate waarin zij
strekt tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding en een
bijkomende schadevergoeding".
Grieven
Overeenkomstig artikel, 19, derde lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de
handelsagentuurovereenkomst kunnen alleen de uitzonderlijke omstandigheden of de
ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaarderexploot of bij
een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging,
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging of vóór het
verstrijken van de termijn. Krachtens het vierde lid van dezelfde wetsbepaling kan niettegenstaande enig hiermee strijdig beding vóór het einde van de overeenkomst hiervan niet
worden afgeweken ten nadele van de handelsagent.
Overeenkomstig artikel 18, § 3, van dezelfde wet, is de partij die de overeenkomst
beëindigt zonder de wettelijke opzeggingstermijn in acht te nemen, gehouden de andere
partij een opzeggingsvergoeding te betalen. Krachtens artikel 20 van de wet heeft de
handelsagent na beëindiging van de overeenkomst recht op een uitwinningsvergoeding,
wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de zaken met bestaande
klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan
opleveren, ingeval de principaal de overeenkomst niet heeft beëindigd vanwege een aan
de agent te wijten ernstige tekortkoming overeenkomstig artikel 19 van de wet. Voor
zover de handelsagent recht heeft op de uitwinningsvergoeding bepaald in artikel 20 van
de wet en het bedrag van die vergoeding de werkelijk geleden schade niet volledig
vergoedt, kan de handelsagent, mits hij de werkelijke omvang van de geleden schade
bewijst, krachtens artikel 21 van de wet boven deze vergoeding schadeloosstelling
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verkrijgen.
In hun appelconclusie voeren de eisers aan dat artikel 19, derde lid, van de Handelsagentuurwet niet de beëindiging van de overeenkomst, maar wel de kennisgeving van de
ernstige tekortkoming die aan de beëindiging ten grondslag ligt, bij gerechtsdeurwaarderexploot of aangetekende brief oplegt, dat die wetsbepaling van dwingend recht is en dat
elke beëindiging zonder kennisgeving van die tekortkoming bij aangetekende brief of
gerechtsdeurwaarderexploot weliswaar niet nietig, maar wel onrechtmatig is, vermits bij
ontstentenis van een aangetekende brief of gerechtsdeurwaarderexploot geen enkel feit
door de rechtbank in aanmerking kan worden genomen met het oog op de beoordeling van
de onmiddellijke beëindiging.
Het hof van beroep acht het niet bewezen dat verweerster een aangetekende brief
verstuurde, maar beslist dat de verzending per aangetekende post kan worden vervangen
door een gelijkwaardige akte, mits wordt bewezen dat tijdig kennis is gegeven van de
ingeroepen tekortkoming, op de grond dat de verzending per aangetekende brief niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven. Het hof van beroep beslist op grond van die
argumenten dat verweerster zich mag beroepen op de redenen die in de gewone brief van
2 mei 2000 zijn aangegeven ter rechtvaardiging van de beëindiging van de overeenkomst
zonder opzegging.
De appelrechters beslissen aldus in strijd met de ratio legis en de duidelijke bewoordingen van artikel 19, derde lid, van de wet van 13 april 1995 dat de uitzonderlijke
omstandigheden of de ernstige tekortkomingen die ter rechtvaardiging van de beëindiging
zonder opzegging worden ingeroepen, bij een "gelijkwaardige akte" mogen worden ter
kennis gebracht van de handelsagent.
De appelrechters verantwoorden derhalve hun beslissing dat verweerster de overeenkomst tussen partijen op regelmatige wijze beëindigde, niet naar recht (schending van
artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) en beslissen bijgevolg ook niet naar recht dat de oorspronkelijke
vordering van eisers tot betaling van een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding en een bijkomende schadevergoeding ongegrond is (schending van de artikelen 18, §
3, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het middel
1. Artikel 19, derde lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, bepaalt dat alleen de uitzonderlijke omstandig-heden of
de ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging, kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de
beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn.
Volgens artikel 19, vierde lid, van dezelfde wet, kan van dit artikel niet
worden afgeweken ten nadele van de handelsagent voor het einde van de overeenkomst, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.
2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de kennisgeving bij gerechtsdeur-waardersexploot of bij een ter post aangetekende brief beoogt de betrokken partij
nauwkeurig in te lichten omtrent de tegen haar aangevoerde bezwaren.
Die vormvereiste, welke niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan
worden vervangen door een gelijkwaardige akte.
De vervangende akte kan evenwel alleen als gelijkwaardig worden
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beschouwd, wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter kennis van de
ontslagen agent is gebracht. Het is niet vereist dat de tijdige kennisgeving uit de
akte zelf kan worden afgeleid.
3. De appelrechters stellen in feite vast dat:
- verweerster op 27 april 2000, naar aanleiding van een boekhoudcontrole, de
feiten heeft ontdekt die aanleiding hebben gegeven tot de beëindiging van de
agentuur;
- verweerster bij brief van 2 mei 2000, waarvan niet is bewezen dat hij per
aangetekende post werd verstuurd, de agentuurovereenkomst heeft beëindigd en
de redenen van de beëindiging heeft vermeld;
- de kennisgeving door verweerster en de kennisname door eiseres, op 2 mei
2000 vaststaan.
Door vervolgens te oordelen dat verweerster zich mag beroepen op de in dit
schrijven aangegeven redenen, schenden de appelrechters artikel 19, derde en
vierde lid, van de wet van 13 april 1995 niet.
4. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Voor het overige, is het middel in zoverre het schending aanvoert van de
artikelen 18, §3, 20 en 21, van de voormelde wet, afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen.
6. Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 21
3° KAMER - 9 januari 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERGOEDINGSPLICHT - VERKEERSONGEVAL
- MOTORRIJTUIG - BETROKKENHEID - BEGRIP - DRAAGWIJDTE
Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval indien zijn aanwezigheid enig
verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval; hieruit volgt dat voor de
betrokkenheid niet verreist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
aanwezigheid van het voertuig en het ongeval1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)
(ETHIAS, onderlinge verzekeringsvereniging T. AXA BELGIUM nv, t.a.v. V.)

1 Cass., 9 jan. 2004, A.R. C.02.0194.F, nr. 11, met concl. adv.-gen. WERQUIN.
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ARREST

(A.R. C.04.0519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 februari 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 12 december 2005 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29 bis, in het bijzonder §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de
wijziging bij wet van 19 januari 2001.
Aangevochten beslissingen
In het aangevochten vonnis van 12 februari 2004 verklaart de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, na in het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis alle andersluidende en meer omvattende besluiten als niet terzake en/of overbodig van de hand te
hebben gewezen, het door verweerster tegen het vonnis, gewezen door de Politierechtbank te Brussel op 17 oktober 2002, ingestelde hoger beroep ontvankelijk en gegrond,
vernietigt het bestreden vonnis met betrekking tot de gegrondheid van de oorspronkelijk
vordering van de heer V.D.S. ten aanzien van verweerster en verklaart de oorspronkelijke
hoofdvordering ten aanzien van verweerster ontvankelijk doch wijst ze af als ongegrond.
De rechtbank van Eerste Aanleg verklaart tevens het door de heer V.D.S. ingestelde incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond, veroordeelt eiseres tot betaling van de som
van 125.000 EUR ten provisionele titel, te vermeerderen met gerechtelijke intresten,
bevestigt het bestreden vonnis voor het overige (d.w.z. in zoverre een medische expertise
werd bevolen) en verwijst de zaak overeenkomstig artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek terug naar de eerste rechter.
De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"De betwisting tussen partijen heeft betrekking op het bepalen van de aansprakelijkheden en het regelen van de burgerlijke belangen naar aanleiding van een verkeersongeval
op 17 maart 2001, omstreeks 6 uur 's ochtends, op de Keizer Karellaan te Brussel, waarbij
betrokken waren:
- de heer L. V.D.S.;
- een personenwagen Ford Focus, bestuurd door de heer M.F., verzekerd bij OMOB,
thans Ethias.
Er waren geen getuigen van het ongeval. Er werd een strafdossier opgesteld, dat zonder
gevolg werd gerangschikt. Op basis van de gegevens in het strafdossier kunnen de feiten
als volgt worden gereconstrueerd:
De heer M. reed op de Keizer Karellaan, komende van Brussel, in de richting van Gent.
De heer L. V.D.S. had zijn voertuig Renault 25 geparkeerd op de rechterkant van de
rijbaan, gezien van uit de door de heer M.gevolgde rijrichting. De wagen was weliswaar
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onregelmatig geparkeerd daar deze zich bevond vlak voor de verkeerslichten op de
rijstrook voorbehouden voor de weggebruikers die naar rechts wensen af te draaien aan
het kruispunt. De heer V.D.S. werd toen hij zich naast zijn voertuig bevond aangereden
door de wagen van de heer M..
Hij verklaarde: (vrije vertaling): 'Gekomen ter hoogte van n° 84 van de Keizer Karellaan, waar een voertuig geparkeerd stond, werd ik verrast door een betrekkelijk lichte
aanrijding, die echter barsten veroorzaakte op het rechtergedeelte van mij(n) voorruit, dit
gezien, vanuit de binnenkant van de cabine van mijn voertuig. (...) Ik benadruk eveneens
dat op deze plaats, hetzij in het kruispunt gevormd door de Keizer Karellaan en de Beeckmansstraat, de driekleurige verkeerslichten zich in de groene fase bevonden voor de richting die ik volgde'.
De heer M. heeft dan rechtsomkeer gemaakt en diende vast te stellen dat er zich in het
midden van het kruispunt van de Keizer Karellaan en de Beeckmansstraat een persoon op
de weg bevond. De verbalisanten hebben vastgesteld dat de heer V.D.S. 20 meter verder
dan de plaats van de aanrijding was terecht gekomen.
De verzekeringsmaatschappij Ethias meent dat beide motorvoertuigen werden
betrokken in het ongeval en de eerste rechter derhalve terecht beiden solidair veroordeelde
ten opzichte van de heer V.D.S..
(...)
Beoordeling.
(...)
Artikel 29bis W.A.M.-wet: betrokkenheid.
Artikel 29 bis, §1, W.A.M.-wet bepaalt:
Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de
plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorvoertuigen, alle schade
geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de
verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
En verder in §5:
De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing op
alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld.
Alhoewel derhalve de verzekeraars van de betrokken motorvoertuigen solidair
gehouden zijn tot regeling van de schade, onafhankelijk van een latere regres-vordering
op basis van de aansprakelijkheid, dient vast te staan dat de motor-voertuigen betrokken
zijn. Enkel de verzekeraars van de betrokken motorvoertuigen zijn gehouden tot (provisionele)vergoeding van de schade. De betrokkenheid is met andere woorden een toepassingsvoorwaarde van de wet ten aanzien van de diverse verzekeraars.
(...)
Vervolgens dient vast te staan dat het voertuig in kwestie, zijnde een onreglementair
geparkeerd voertuig, betrokken kan zijn in de zin van artikel 29 bis W.A.M.-wet.
Uit de parlementaire voorbereidingswerken betreffende artikel 29bis W.A.M.-wet blijkt
dat het niet noodzakelijk is dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval in beweging
is om de betrokkenheid van het voertuig aan te nemen. Het voertuig moet wel aan het
verkeer deelnemen. Daarenboven moet de verzekeraar slechts tussenkomen indien de
schadeveroorzaking verband houdt met de deelneming van het motorrijtuig aan het
verkeer. In het licht van de vereiste deelname van het verkeer, dient dan nagegaan te
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worden of in casu het voertuig al dan niet als betrokken dient beschouwd te worden. Of
het voertuig al dan niet reglementair geparkeerd stond, doet daarbij niet terzake. In de
(Franse) rechtspraak werd allereerst het criterium geformuleerd van een vereiste 'hinderende rol' door het geparkeerde voertuig. Indien aangetoond wordt dat het voertuig het
verkeer gehinderd heeft, wordt aangenomen dat het voertuig betrokken was. Omwille van
het feit dat het voor het slachtoffer soms moeilijk was om aan te tonen dat het voertuig in
kwestie een hinderende rol had gespeeld, is het Franse Hof van Cassatie van deze rechtspraak afgestapt en oordeelt zij thans dat het slachtoffer moet aantonen dat het voertuig
'een of andere rol' heeft gespeeld bij de tot standkoming van het ongeval. De loutere
aanwezigheid van het voertuig is echter niet voldoende; het slachtoffer moet nog steeds
een bijkomende band aantonen tussen het voertuig en het verkeersongeval.
De heer V.D.S. stelt dat beide voertuigen betrokken waren bij het ongeval en haalt
rechtspraak aan dewelke zijn standpunt staaft. Er dient evenwel opgemerkt, dat hoe
subtiel het onderscheid ook moge voorkomen, er een onderscheid dient gemaakt te
worden tussen de situatie waarbij de bestuurder aan het in- of uitstappen is en deze
waarbij hij zich naast zijn voertuig bevindt. Er kan in casu niet worden voorgehouden
(hetgeen de heer V.D.S. ook niet doet) dat de deur van het voertuig openstond. De rechtbank is van oordeel, op basis van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn, dat de heer
M.zeker in eerste instantie de heer V.D.S. aanreed en niet diens voertuig. Het voertuig
heeft in elk geval dus niet op deze wijze een rol gespeeld. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat in huidig geval er niet kan besloten worden dat het verkeersongeval zich ook
zou voorgedaan hebben zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie. Het is de
plaats van de heer V.D.S. op de weg die de aanleiding is geweest van het ongeval, onafgezien van de aansprakelijkheden, en niet deze van het geparkeerde voertuig. Het feit dat er
bloedsporen op de wagen zijn teruggevonden speelt daar geen rol. Het is niet omdat er
contact is geweest tussen de voetganger en de wagen, dat de wagen betrokken was in het
ongeval, dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van het ongeval (en
niet bij het totstandkomen van de schade). De stelling dat de heer V.D.S. geplet werd
tegen het voertuig wordt door de rechtbank niet aangenomen, althans niet voor vaststaand.
De heer V.D.S. werd immers 20 meter verder teruggevonden, waaruit moet worden afgeleid dat hij werd meegesleept door het voertuig van de heer M., minstens door een voertuig.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat het hoger beroep van de NV Axa Belgium
gegrond voorkomt, in de mate dat het bestreden vonnis alvorens te oordelen over de
betrokkenheid, deze partij veroordeelde tot tussenkomst in de expertise en solidair
gehouden hield tot betaling van een provisie.
Samenloop artikel 29bis W.A.M.-wet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
De heer V.D.S. baseert in besluiten zijn vordering zowel op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek. als op artikel 29bis van de W.A.M. wet. In de aanvullende conclusie
vraagt hij evenwel akte te nemen dat hij in deze procedure enkel een vordering instelt op
basis van artikel 29bis W.A.M.-wet.
De discussie omtrent de aansprakelijkheid komt inderdaad slechts in tweede orde aan
bod. In casu zal deze discussie echter met betrekking tot de schade voortvloeiend uit de
lichamelijke letsels van de heer V.D.S., waarvoor in deze procedure vergoeding gevorderd, zelfs niet dienen gevoerd te worden aangezien de rechtbank van oordeel is dat het
voertuig van de heer V.D.S. niet betrokken was in het ongeval. De op grond van artikel
29bis W.A.M.-wet betalende verzekeraar, wiens verzekerde niet aansprakelijk zou geacht
worden, kan zich immers enkel wenden tot de aansprakelijke derden. Is er slechts een
zwakke weggebruiker en is deze tevens de enige aansprakelijke voor het ongeval in
gemeen recht, dan kan de verzekeraar zijn subrogatierecht op grond van artikel 29bis, §4,
niet uitoefenen. In geval van gedeelde aansprakelijkheid, zal eveneens enkel Ethias
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gehouden zijn, aangezien er slechts één betrokken motorvoertuig is"(vonnis, p. 3-8).
Grieven
1.1 Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis met redenen
omkleed.
Deze bepaling verplicht de rechter te antwoorden op alle regelmatig aangevoerde,
precieze en terzake dienende middelen in besluiten van partijen.
1.2 Naar luid van artikel 29bis, §1, van wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de
wijziging bij wet van 19 januari 2001, wordt bij een verkeersongeval waarbij een of meer
motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, met uitzondering
van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de
betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden
en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar,
de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
2. De rechtbank wijst in het aangevochten vonnis de tegen verweerster ingestelde
vordering af en veroordeelt verweerster derhalve niet, zoals door eiseres werd gevorderd,
solidair met eiseres tot vergoeding van het slachtoffer op grond van artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989, om reden dat het door verweerster verzekerde voertuig van de
heer V.D.S. niet in het verkeersongeval was betrokken.
3. Een voertuig is "betrokken" in een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989 wanneer het één of andere wijze een rol heeft gespeeld, of op
één of andere manier is tussengekomen bij de totstandkoming van het verkeersongeval.
Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer zijn rijwijze, gedrag of
aanwezigheid één van de redenen is die het ongeval verklaren. Het is niet betrokken
indien het in geen enkel opzicht bijgedragen heeft tot het ontstaan van het verkeersongeval.
De betrokkenheid van het voertuig veronderstelt dus een zekere relatie tussen het
motorrijtuig en het ongeval. De betrokkenheid wordt beoordeeld ten aanzien van het
ongeval, niet ten aanzien van de schade. Een motorrijtuig kan in een verkeersongeval
betrokken zijn zonder oorzaak van de schade te zijn.
Om betrokken te zijn in een verkeersongeval is niet vereist dat het motorrijtuig in
beweging is; ook een, al dan niet reglementair, geparkeerd voertuig kan betrokken zijn.
Om tot betrokkenheid van een motorrijtuig te besluiten dient vast te staan dat het
verkeersongeval zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien het motorrijtuig niet zou aanwezig geweest zijn. De vaststelling dat een motorrijtuig niet de aanleiding van het ongeval was, volstaat dus niet om de betrokkenheid van dit motorrijtuig uit te
sluiten, indien de rechter niet tevens vaststelt dat het ongeval zich op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan indien het motorrijtuig niet aanwezig ware geweest.
Wanneer er een contact is geweest tussen het motorrijtuig en het slachtoffer, is dit
motorrijtuig ontegensprekelijk in het verkeersongeval betrokken. Doch ook zonder
contact kan er betrokkenheid zijn, wanneer het voertuig één of andere rol heeft gespeeld
in het ongeval, of op één of andere manier in het ongeval is tussengekomen.
4. Eiseres voerde in haar syntheseconclusie in hoger beroep (pp. 5-6) aan dat de betrokkenheid van het door verweerster verzekerde voertuig volgt uit het feit :
- enerzijds, dat er een materieel contact is geweest tussen het lichaam van de heer
V.D.S. en zijn voertuig, hetgeen blijkt uit de bloedsporen,
- anderzijds, dat de heer V.D.S. zijn voertuig op een onregelmatige wijze had gepar-
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keerd en, indien hij zijn voertuig elders zou hebben geparkeerd, hij elders zou zijn uitgestapt en elders de baan zou zijn overgestoken, zodat de aanrijding zich niet zou hebben
voorgedaan.
5.1 De rechtbank van eerste aanleg stelt in het aangevochten vonnis (p. 7, eerste alinea)
terecht vast dat :
- het niet noodzakelijk is dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval in beweging
is om de betrokkenheid ervan aan te nemen,
- het voertuig wel aan het verkeer moet deelnemen en in het licht van de deel-name aan
het verkeer dient te worden nagegaan of in casu het voertuig al dan niet als betrokken
dient te worden beschouwd,
- de (Franse) rechtspraak niet langer aanneemt dat een voertuig betrokken is wanneer
wordt aangetoond dat het het verkeer gehinderd heeft, doch het Franse Hof van Cassatie
thans oordeelt dat het slachtoffer moet aantonen dat het voertuig "een of andere rol" heeft
gespeeld bij de totstandkoming van het ongeval,
- de loutere aanwezigheid van het voertuig echter niet voldoende is en het slachtoffer
een bijkomende band tussen het voertuig en het verkeersongeval moet aantonen.
5.2 De rechtbank wijst de vordering om verweerster solidair met eiseres te veroordelen
tot vergoeding van de door de heer V.D.S. geleden schade af, vaststellende:
a) - dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarbij de
bestuurder aan het in- of uitstappen is en deze zich naast zijn voertuig bevindt,
- dat niet kan worden voorgehouden dat de deur van het voertuig openstond,
- dat zij, op basis van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn, van oordeel is dat de
heer M.zeker in eerste instantie de heer V.D.S. aanreed en niet diens voertuig,
- zodat het voertuig in elk geval niet op deze wijze een rol heeft gespeeld,
b) dat in huidig geval niet kan worden besloten dat het verkeersongeval zich ook zou
hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie,
c) dat de plaats van de heer V.D.S. op de weg aanleiding is geweest van het ongeval, en
niet deze van het geparkeerd voertuig,
d) - dat het feit dat er bloedsporen op de wagen zijn teruggevonden geen rol speelt,
- dat het niet is omdat er contact is geweest tussen de voetganger en de wagen dat de
wagen betrokken was in het ongeval, dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld bij het
totstandkomen van het ongeval,
- dat de stelling dat de heer V.D.S. geplet werd tegen het voertuig niet wordt aangenomen, nu hij immers 20 meter verder werd teruggevonden, waaruit moet worden afgeleid dat hij werd meegesleept door het voertuig van de verzekerde van eiseres, minstens
door een voertuig (vonnis, pp. 7-8).
De beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is, zoals hierna zal
blijken, op geen van deze motieven naar recht verantwoord.
6.1 De omstandigheid dat de deur van het geparkeerde motorrijtuig van de heer V.D.S.
niet openstond en heer M."zeker in eerste instantie" de heer V.D.S. en niet diens voertuig
aanreed (waardoor niet wordt uitgesloten dat, na de aanrijding met de heer V.D.S., ook
zijn voertuig werd aangereden) en het voertuig niet "op deze wijze" een rol in het
verkeersongeval heeft gespeeld, sluit niet uit dat het voertuig op een andere wijze een rol
heeft gespeeld.
Door eiseres werd immers, zoals hiervoren uiteengezet sub nr. 4, uiteenzetting die hier
als uitdrukkelijk herhaatd wordt aangezien, aangevoerd dat het geparkeerde voertuig een
rol had gespeeld in het verkeersongeval (en dus betrokken was), enerzijds, doordat er een
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materieel contact was tussen het slachtoffer en het voertuig en, anderzijds, doordat het
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig op de
plaats van de aanrijding daar indien het slachtoffer zijn voertuig elders zou geparkeerd
hebben, hij elders zou zijn uitgestapt en overgestoken.
Op grond van de vaststelling dat de deur van het voertuig niet openstond en de verzekerde van eiseres in eerste instantie het slachtoffer en niet diens voertuig aanreed, zodat
het voertuig niet "op deze wijze" een rol heeft gespeeld, kon de rechtbank, zonder beantwoording van de aangehaalde precieze en terzake dienende middelen in besluiten van
eiseres, niet wettig beslissen dat het door verweerster verzekerde voertuig niet betrokken
was in het verkeersongeval (schending van artikel 29bis van de wet van 21 november
1989 betreffende verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals
van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001) en was het bestreden vonnis
evenmin regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet).
6.2 De aangevochten beslissing is evenmin naar recht verantwoord op grond van de
vaststelling dat de plaats van de heer V.D.S. op de weg en niet deze van het geparkeerde
voertuig de aanleiding is geweest van het ongeval.
Om te besluiten tot de betrokkenheid van het voertuig in het verkeersongeval is niet
relevant dat dit voertuig de aanleiding, of de enige aanleiding, van het verkeersongeval
zou zijn geweest. De omstandigheid dat de plaats van de voetganger op de weg en niet
deze van het voertuig als aanleiding voor het verkeersongeval dient te worden aangezien,
sluit geenszins uit dat het geparkeerde motorrijtuig één of andere rol heeft gespeeld bij de
totstandkoming van het verkeersongeval.
Betrokkenheid van een motorrijtuig bij een verkeersongeval kan slechts worden uitgesloten indien blijkt dat het motorrijtuig niet op één of andere wijze een rol heeft gespeeld
bij het verkeersongeval, m.a.w. wanneer blijkt dat het ongeval zich op dezelfde wijze te
hebben voorgedaan zonder dit motorrijtuig. Dit blijkt niet uit de loutere vaststelling dat
het voertuig niet de aanleiding van het ongeval was.
Door te beslissen dat het door verweerster verzekerde voertuig niet bij het ongeval
betrokken was daar de plaats van het slachtoffer op de weg en niet deze voertuig aanleiding was van het ongeval,
- zonder na te gaan of het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het geparkeerde voertuig,
- en meer bepaald zonder te antwoorden op de precieze en terzake dienende middelen
in besluiten van eiseres, luidens welke de aanrijding zich zonder de aanwezigheid van het
voertuig niet zou hebben voorgedaan daar de heer V.D.S., indien hij zijn voertuig elders
zou hebben geparkeerd, elders zou zijn uitgestapt en elders de baan zou zijn overgestoken,
verantwoordt de rechtbank van Eerste Aanleg zijn beslissing niet naar recht (schending
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19
januari 2001) en is het bestreden vonnis evenmin regelmatig gemotiveerd (schending van
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
6.3.1 De beslissing wordt niet naar recht verantwoord door de vaststelling dat de bloedsporen op de geparkeerde wagen geen rol spelen daar het niet is omdat er contact is
geweest tussen de voetganger en de wagen, dat de wagen betrokken was in het ongeval,
dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verkeersongeval.
Wanneer er bij het verkeersongeval contact is tussen het slachtoffer en een motorrijtuig,
staat immers vast dat dit motorrijtuig in het verkeersongeval betrokken is. Het feit dat er
contact zou zijn geweest tussen het slachtoffer en zijn geparkeerde wagen is derhalve wel
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degelijk relevant.
6.3.2 Door vast te stellen dat "het (niet is) omdat er contact is geweest tussen de voetganger en de wagen, dat de wagen betrokken was in het ongeval", stelt de rechtbank,
impliciet doch zeker, vast dat er een contact is geweest tussen het slachtoffer en de door
verweerster verzekerde wagen. De vaststelling luidens welke niet vaststaand is dat de heer
V.D.S. "geplet werd tegen het voertuig" sluit geenszins uit dat er materieel contact (op een
andere wijze dan door geplet te worden) is geweest.
Nu de rechtbank vaststelt dat er contact is geweest tussen het slachtoffer en de door
verweerster verzekerde wagen, is de beslissing luidens welke dit motorrijtuig niet in het
verkeersongeval was betrokken, niet naar recht verantwoord (schending van artikel 29bis
van de wet van 21 november 1989 betreffende verplichte aansprakelijk-heidsverzekering
inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001).
6.3.3 Indien er dient te worden aangenomen dat de rechtbank niet vaststelt of er al dan
niet contact is geweest tussen het slachtoffer en het door verweerster verzekerde motorrijtuig, nu dit gegeven volgens de rechtbank geen rol speelt om te beoordelen of het motorrijtuig in het ongeval betrokken was, schendt de rechtbank eveneens artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989, daar uit het materieel contact tussen het slachtoffer en het
motorrijtuig wel degelijk volgt dat dit motorrijtuig in het verkeersongeval betrokken is.
Tevens schendt de rechtbank artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet door niet te
antwoorden op de hiervoren sub 4 aangehaalde relevante en precieze middelen in
besluiten van eiseres, uiteenzetting die hier als uitdrukkelijk herhaald wordt aangezien,
luidens welke uit de bloedsporen op de wagen blijkt dat er materieel contact was tussen
het slachtoffer en de wagen, zodat deze in het ongeval betrokken was.
6.4 De vaststelling luidens welke "niet kan besloten worden dat het verkeersongeval
zich ook zou voorgedaan hebben zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie",
impliceert tenslotte noodzakelijk dat het door verweerster verzekerde motorrijtuig wel
degelijk één of andere rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het ongeval en er
derhalve bij betrokken was in de zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
Door op deze grond te beslissen dat het door verweerster verzekerde voertuig niet in het
verkeersongeval was betrokken, schendt de rechtbank ontegensprekelijk artikel 29 bis van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering
inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001.
7. Er dient derhalve te worden besloten dat de rechtbank op grond van hoger aangehaalde vaststellingen in het bestreden vonnis, rekeninghoudend met de precieze en terzake
dienende middelen in besluiten van eiseres, niet wettig kon besluiten dat het door
verweerster verzekerde voertuig niet in het ongeval betrokken was.
De middelen in besluiten van eiseres werden geenszins beantwoord door de beslissing
in het dispositief van het vonnis (p. 9, in medio), luidens welke de rechtbank "alle andersluidende en meeromvattende besluiten van de hand (wijst) als niet terzake en/of overbodig".
Vooreerst blijkt uit deze overweging geenszins waarom de aanvoeringen in besluiten
niet terzake en/of overbodig zijn en wordt de beslissing aldus niet regelmatig met redenen
omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Bovendien volgt uit de hiervoren aangehaalde uiteenzetting sub nrs. 3, 4 en 6, uiteenzetting die hier uitdrukkelijk als hernomen wordt aangezien, dat de litigieuze middelen in
besluiten van eiseres wel degelijk terzake dienend en niet overbodig zijn bij de beoordeling van de betrokkenheid van het door verweerster verzekerde voertuig en van de toepasselijkheid van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989, zodat de rechtbank deze
wetsbepaling schendt door de middelen in besluiten van eiseres als niet terzake en/of
overbodig te verwerpen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Gronden van niet-ontvankelijkheid
1. Verweerster werpt op dat het middel slechts opkomt tegen beslissingen van
het bestreden vonnis die haar vreemd zijn.
2. Het bestreden vonnis oordeelt dat de betrokkenheid in de zin van artikel
29bis van de W.A.M.-wet een toepassingsvoorwaarde van de wet is ten aanzien
van de verzekeraars en dat de discussie omtrent de aansprakelijkheid voor het
ongeval tussen eiseres en verweerster niet dient te worden gevoerd nu de rechtbank oordeelt dat het voertuig van L. V.D.S. niet betrokken was in het ongeval in
de zin van artikel 29bis van de W.A.M.-wet.
Deze beslissing is een gevolg van de in cassatie aangevochten beslissing tot
afwijzing van de vordering van L. V.D.S. tegen verweerster op grond van artikel
29bis van de W.A.M.-wet.
Een eventuele cassatie kan gevolgen hebben op de beslissing van de wederzijdse vorderingen van eiseres en verweerster omtrent de aansprakelijkheid voor
het ongeval.
3. Die grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
4. Verweerster werpt op dat het middel opkomt tegen de beslissing dat het
door eiseres verzekerde voertuig bij het ongeval betrokken was in de zin van
artikel 29bis van de W.A.M.-wet en dat deze beslissing verantwoord blijft op
grond van een in cassatie niet aangevochten reden.
5. Eiseres voert geen middel aan tegen die beslissing.
6. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Beoordeling van het middel
7. De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een
verkeersongeval volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig als bij het
verkeersongeval betrokken is in de zin van artikel 29bis van de W.A.M.-wet.
Een motorrijtuig is betrokken in de zin van die wetsbepaling indien zijn
aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval.
8. Hieruit volgt dat voor de betrokkenheid van het motorrijtuig niet vereist is
dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het voertuig
en het ongeval.
9. Het bestreden vonnis oordeelt dat het door verweerster verzekerde voertuig
geen bij het ongeval betrokken voertuig was in de zin van artikel 29bis van de
W.A.M.-wet op grond dat er "in huidig geval niet kan besloten worden dat het
verkeersongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van
het voertuig in kwestie" en neemt aldus aan dat er een oorzakelijk verband moest
bestaan;
Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 29bis van de W.A.M.-wet.
10. Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat de vordering van L.
V.D.S. tegen verweerster op grond van artikel 29bis van de W.A.M.-wet ongegrond is en in zoverre het uitspraak doet over de wederzijdse vorderingen van
eiseres en verweerster omtrent de aansprakelijkheid voor het ongeval en over de
kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 22
3° KAMER - 9 januari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - WERKGEVER - ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDINGEN EN RECHTEN
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - WERKGEVER - VERZEKERAAR - ARBEIDSONGEVAL - WETTELIJKE EN
REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN - DRAAGWIJDTE
1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit
dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1.
2º De Belgische Staat is verplicht de vergoedingen en de rechten die voortvloeien uit de
wet van 3 juli 1987 betreffende de preventie van of de schadevergoedingen voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van
beroepsziekten in de overheidssector, te betalen. (Artt. 1 en 14, §2 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel)
3º In de mate een wettelijke of reglementaire norm een werkgever die optreedt als
verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan wat hij als
werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze norm tot strekking
dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever; die werkgever lijdt door
nakoming van die verplichting geen schade die hij kan terugvorderen van de
1 Zie Cass., 4 maart 2002, A.R. C.01.0284.N, nr. 154.
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aansprakelijke derde. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; Artt. 1 en 14, §2 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel)
(AVERO BELGIUM INSURANCE nv t/. BELGISCHE STAAT - Minister van Leefmilieu en Pensioenen t.a.v. Vlaamse
Gemeenschap)

ARREST

(A.R. C.05.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 april 2004 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 13 december 2005 verwezen
naar de derde kamer.
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 14, §3, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, in de versie zoals het bestond vóór het
werd opgeheven bij wet van 21 december 1994 en, voor zover als nodig, in de versies
zoals het bestond nadat het opnieuw werd ingevoegd bij wet van 20 december 1995.
Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en
bevestigt het vonnis van de politierechtbank waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling
van de som van 896.627 BEF (22.226,82 euro) aan verweerder.
De rechtbank beslist aldus op volgende gronden:
"De vordering van (verweerder) heeft betrekking op de arbeidsongevallenrente die
(verweerder) sinds 1 maart 1995 aan mevrouw L'Hoest toekent wegens haar blijvende
invaliditeit van 6 pct.
(Eiseres) stelt dat de rechtbank moet bepalen wat de getroffene in gemeen recht voor
dezelfde schade had kunnen vorderen indien het ongeval geen arbeidsongeval was.
Volgens (eiseres) heeft het slachtoffer geen inkomstenverlies geleden en wordt voor een
lichte graad van invaliditeit meestal geen kapitalisatieberekening toegepast doch enkel een
forfaitaire vergoeding uitgekeerd. (Eiseres) stelt 805,65 euro per punt voor.
De wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector voorziet in artikel 14,
§3, voor de overheid in een van rechtswege indeplaatsstelling in alle rechten, vorderingen
en rechtsmiddelen van de getroffene. De door (verweerder) uiteengezette berekening
gebeurde op grond van een wettelijke bepaling, met name artikel 4, §1, van de wet van 3
juli 1967 (waarbij rekening wordt gehouden met een vermindering van de rente omdat het
in casu een ongeschiktheid van meer dan 5 pct. en minder dan 10 pct. betreft).
De vordering van (verweerder) steunt niet alleen op artikel 14, §3, van de wet van 13
juli 1967 maar tevens op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (zie dagvaarding en

98

HOF VAN CASSATIE

9.1.06 - Nr. 22

beroepsakte). Volgens cassatierechtspraak sluit het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de
overeenkomt, de wet of het reglement, de te verrichten uitgaven of prestatie definitief
voor rekening moet blijven van diegenen die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (...).
In casu blijkt duidelijk dat de arbeidsongevallenrente die overeenkomstig de wettelijke
verplichtingen wordt uitbetaald door de Belgische Staat niet in ruil komt voor arbeidsprestaties en bijgevolg een schade uitmaakt. Deze wettelijke verplichting moet niet definitief
ten laste blijven van de Belgische Staat".
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene door
wiens schuld schade ontstaat, gehouden alle door zijn onrechtmatige daad veroorzaakte
schade te vergoeden.
Het bestaan van een wettelijke verplichting tot het vestigen van een kapitaal verhindert
het ontstaan van schade in de zin van die wetsbepalingen, ingeval blijkens de inhoud van
de wet waaruit de verplichting tot het vestigen van een kapitaal ontstaat, de te verrichten
uitgave definitief ten laste moet blijven van diegene op wie de wettelijke verplichting tot
het vestigen van een kapitaal rust.
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector brengt de toepassing van deze wet van rechtswege mee dat de rechtspersonen die de last van een arbeidsongevallenrente dragen, in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden die het
slachtoffer kan doen gelden tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval op de
weg naar en van het werk en zulks tot het bedrag van de rente en vergoedingen door deze
rechtspersoon betaald en van het bedrag gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt.
Krachtens deze wetsbepaling kan de gesubrogeerde rechtspersoon geen andere rechten
uitoefenen dan het slachtoffer tegen de aansprakelijke had kunnen doen gelden en kan
deze rechtspersoon van de aansprakelijke niet meer vorderen dan de vergoeding die in
gemeen recht aan de getroffene toekomt en die dezelfde schade dekt.
De omvang van de vordering van de gesubrogeerde rechtspersoon tegen de aansprakelijke of zijn verzekeraar wordt aldus beperkt enerzijds tot het bedrag van de arbeidsongevallenrente en van het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt en anderzijds tot het bedrag
van de gemeenrechtelijke schadevergoeding. De gesubrogeerde rechtspersoon kan slechts
aanspraak maken op het kleinste van beide bedragen.
In haar appelconclusie voert eiseres aan dat verweerders vordering beperkt is tot het
bedrag dat het slachtoffer van de aansprakelijke kan vorderen, dat het slachtoffer ten
hoogste aanspraak kan maken op een forfaitaire schadevergoeding van 4.833,93 euro en
dat verweerders schade overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet
bestaat in de betaling van de arbeidsongevallenrente.
De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat verweerders vordering niet alleen op de
wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector berust, maar tevens op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek steunt.
De rechtbank overweegt dat de arbeidsongevallenrente niet in ruil komt voor arbeidsprestaties en bijgevolg een schade uitmaakt en dat de wettelijke verplichting tot betaling
van de rente niet definitief ten laste moet blijven van verweerder.
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De rechtbank bevestigt op die gronden het vonnis van de politierechtbank waarbij
eiseres tot betaling van een som van 22.226,82 euro aan verweerder wordt veroordeeld
zonder na te gaan of het door verweerder gevorderde bedrag de aan het slachtoffer toekomende schadevergoeding niet overtrof.
De appelrechters verklaren verweerders vordering integraal gegrond zonder na te gaan
of het door verweerder gevorderde bedrag de aan het slachtoffer toekomende schadevergoeding niet overtreft en schenden derhalve zowel artikel 14, §3, van de wet van 3 juli
1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector
(zoals in het middel gepreciseerd) dat de vordering van de rechtspersoon die de last van
een arbeidsongevallenrente draagt, beperkt tot het bedrag dat krachtens het gemeen recht
aan het slachtoffer toekomt, als de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek die
het kapitaal dat krachtens een wettelijke bepaling moet worden uitbetaald, slechts als
schade beschouwen, indien en voor zover blijkens de desbetreffende wetsbepaling de te
verrichten uitgave niet definitief ten laste moet blijven van diegene op wie de wettelijke
verplichting tot het vestigen van een kapitaal rust.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Bindendverklaring
1. De Vlaamse Gemeenschap werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op
van de vordering tot bindendverklaring tegen haar ingesteld.
2. De Vlaamse Gemeenschap neemt nochtans uitdrukkelijk aan "dat een
gebeurlijke cassatie op eiseres' voorziening derhalve de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap kan
treffen".
3. Het middel moet wegens innerlijke tegenstrijdigheid worden verworpen.
Beoordeling van het middel
4. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien die daad waarover hij zich
beklaagt, niet was gesteld.
5. Krachtens de artikelen 1 en 14, §2, van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, is de Belgische Staat verplicht de vergoedingen en rechten die voortvloeien uit deze wet te betalen.
6. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting
sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk
Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.
7. In de mate een wettelijke of reglementaire norm een werkgever die optreedt
als verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan
wat hij als werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze
norm tot strekking dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever.
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Die werkgever lijdt door de nakoming van die verplichting geen schade die hij
kan terugvorderen van de aansprakelijke derde.
8. Het bestreden vonnis oordeelt dat de arbeidsongevallenrente niet in ruil
komt voor arbeidsprestaties en bijgevolg dat de wettelijke verplichting een rente
te betalen niet definitief ten laste moet blijven van de Belgische Staat.
9. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing;
Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting
houdende in hoger beroep.
9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade, Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 23
3° KAMER - 9 januari 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - OVERGANG
VAN ONDERNEMING - WERKGEVER-VERVREEMDER - VOORDEELTOEKENNING - LOONBESTANDDEEL TOEKENNING DOOR DERDE - GEVOLG
2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERGANG VAN ONDERNEMING WERKGEVER-VERVREEMDER - VOORDEELTOEKENNING - LOONBESTANDDEEL - TOEKENNING DOOR
DERDE - GEVOLG
1º en 2° Wanneer voordeeltoekenningen bestaande uit loonbestanddelen vóór de
overdracht van de onderneming of een gedeelte ervan aan een werknemer van de
onderneming gebeuren - niet door de werkgever-vervreemder maar door een derde die
ten aanzien van de werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had - dient
de rechter vast te stellen dat de last van het voordeel door de werkgever-vervreemder
werd gedragen zij het dat de toekenning ervan door de tussenkomst van een derde
gebeurde. (Art. 20, 3° Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 7 C.A.O. nr. 32bis van 7 juni
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985)
(DELTA LLOYD LIFE nv e.a. T. S.)

ARREST

(A.R. S.03.0122.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, 3°, 7 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni
1985 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen
krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, in
de versie zoals laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van
19 december 1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten
van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord
door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart
1990 en vóór de wijziging van die collectieve arbeidsovereenkomst door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in de Nationale
Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni
1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling
van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na
faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard
bij koninklijk besluit van 14 maart 2002.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerster, het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen
in solidum tot de betaling aan verweerster van het nettobedrag van 6.388,32 euro
vermeerderd met de gerechtelijke interest, en tot de kosten van beide instanties, op grond
van onder meer de volgende motieven:
"(Verweerster) trad op 14 april 1987 als productiebeheerster in dienst van de NV Ohra
Verzekeringen (thans (eerste eiseres)) mits een schriftelijke arbeidsovereen-komst van
onbepaalde duur ondertekend op 1 april 1987;
Bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 stond de NV Ohra Leven (thans de NV
Ohra Belgium) aan (verweerster) en haar echtgenoot een hypothecaire lening toe voor een
bedrag van 91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5
pct. of een afbetaling van 569,81 euro per maand;
(...)
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Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan
ten gevolge van overlijden, blijvende invaliditeit of pensionnering en ontbinding van
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende marktrente die door de schuldeisers op het ogenblik van het ondertekenen van deze akte gehanteerd wordt
De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
Zoals door het Hof van Beroep te Gent in zijn voormeld tussenarrest van 23 februari
2000 aangemerkt wordt dient inderdaad uit de concrete gegevens van de zaak te worden
afgeleid dat met het woord "Schuldeiseres" niet de NV Ohra Leven bedoeld wordt,
waarmee (verweerster) nooit door een arbeidsovereenkomst verbonden was, maar wel de
NV Ohra Verzekeningen als werkgeefster van (verweerster), en dient hieruit inderdaad
eveneens te worden besloten dat kwestieuze notariële leningsakte een standaardakte is, in
eerste instantie bedoeld voor de werknemers van de NV Ohra Leven maar vervolgens
uitgebreid tot de werknemers van haar zusteronderneming de NV Ohra Verzekeringen,
welke ondernemingen zoals in voormeld vonnis van 21 december 1994 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde dan ook terecht beschouwd worden als deel uitmakend van dezelfde groep, zonder dat uiteraard van 'dezelfde werkgever' kan gesproken
worden;
Het is dan ook zo dat, juist door de arbeidsovereenkomst die (verweerster) met de NV
Ohra Verzekeningen verbond, zij kon genieten van een door de NV Ohra Leven voordelige rentevoet, of is zowel de oorzaak als de voorwaarde (sine qua non) van het door de
NV Ohra Leven toegekende voordeel gelegen in deze arbeidsovereenkomst, zodat deze
preferentiële rentevoet als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel
dient te worden beschouwd, dat daarom nog niet ab initio in de arbeidsovereenkomst dient
te worden voorzien, maar gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven worden als
tegenprestatie voor geleverde arbeid zonder dewelke dit voordeel als een loutere gunst
zou dienen te worden gekwalificeerd wat economisch niet kan worden verantwoord.
Gezien dit verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van
de NV Ohra Verzekeningen door tweede eiseres dient in casu toepassing te worden
gemaakt van de C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985 algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 25 juni 1985 en meer bepaald artikel 7 dat stelt dat 'De rechten en
verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, gaan door deze overgang op de verkrijger over';
(...)
Artikel 8 van de C.A.O. nr. 32bis bepaalt verder dat 'de vervreemder en de verkrijger in
solidum zijn gehouden tot betaling van de op het tijdstip van de overgang in de zin van
artikel 1, 1°, bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien', zodat (verweerster) dan ook terecht de veroordeling in solidum vordert
van de vervreemder en de verkrijger;
Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereenkomst en hieraan met aangetekend schrijven van 14 december 1995 een einde werd
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweerster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling
van inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996
of beperkt zich haar vordering tot 48 maanden wat neerkomt op 133,09 euro x 48 =
6.388,32 euro netto vermeerderd met de gerechtelijke intresten (...)". (vijfde blad, midden,

Nr. 23 - 9.1.06

HOF VAN CASSATIE

103

6 de blad, laatste alinea, achtste blad, tweede alinea, en negende blad, eerste, derde en
laatste alinea, van het arrest)
Het arbeidshof beslist aldus, onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Beroep
te Gent van 23 februari 2000, dat met het woord "Schuldeiseres" in de leningsakte van 26
mei 1989 niet de naamloze vennootschap Ohra Leven wordt bedoeld, maar de naamloze
vennootschap Ohra Verzekeringen.
Het arbeidshof leidt daaruit af dat de leningsakte een standaardakte is die van de werknemers van de NV Ohra Leven werd uitgebreid naar de zusteronderneming NV Ohra
Verzekeringen en dat het dan ook zo is dat verweerster een door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet kon genieten juist door de arbeidsovereenkomst die haar met de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen verbond en
dat zowel de oorzaak als de voorwaarde van het door de naamloze vennootschap Ohra
toegekende voordeel gelegen zijn in die arbeidsovereenkomst, zodat de preferentiële
rentevoet als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel dient beschouwd
te worden, dat gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven worden als tegenprestatie
voor geleverde arbeid.
Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
Ten eerste
De notariële akte die op 26 mei 1989 werd verleden voor notaris V.R . met standplaats
te N., waarin de lening aan verweerster en haar echtgenoot werd toegestaan, bepaalt:
"(...)
VERSCHENEN:
Enerzijds:
De Naamloze Vennootschap 'OHRA LEVEN, NV', gevestigd te Brussel, Grensstraat, 2,
ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 451. 735.
(...)
Verder 'Schuldeiseres' te noemen.
(...)
LENING:
Schuldenaars erkennen van schuldeiseres de som van DRIE MILJOEN ZEVEN
HONDERD DUIZEND FRANK ontvangen te hebben als lening op interest.
VOORWAARDEN:
1.- De schuldenaars verbinden zich voormelde som terug te betalen aan Schuldeiseres
binnen de vijf en twintig jaar vanaf heden (...)
Vanaf zes en twintig mei negentienhonderd negenentachtig ten einde de regelmatige
betaling van de interesten en bijbehoren, evenals de volledige samenstelling van het
geleende kapitaal, verbinden de schuldenaars zich tot het betalen aan de Schuldeiseres van
(...).
8.- Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met Schuldeiseres, anders
dan tengevolge van overlijden, blijvende invaliditeit of pensionering en ontbinding van
Schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende marktrente die door de Schuldeiseres op het ogenblik van ondertekening van deze akte gehanteerd wordt. De rente bedraagt acht per cent per jaar.
(...)
(...) verklaren schuldenaars ten behoeve van schuldeiseres recht van eerste hypotheek te
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verlenen op de hieronder beschreven goederen (...)" (leningsakte van 26 mei 1989,
uittreksel uit de aanhef en de voorwaarden 1 en 8).
De partijen en de instrumenterende notaris wijzen in de aanhef van de leningsakte aldus
ondubbelzinnig de (toenmalige) naamloze vennootschap Ohra Leven, nader geïdentificeerd door haar zetel en inschrijvingsnummer in het handelsregister, aan als "Schuldeiseres".
De leningsakte bevat geen andere omschrijving van het begrip "Schuldeiseres" en noch
uit de vaststellingen van het arbeidshof, noch uit enig ander stuk waarop het Hof acht mag
slaan, blijkt dat enige andere akte een andere omschrijving van het begrip "Schuldeiseres"
zou bevatten.
Door te beslissen dat met het woord "Schuldeiseres" in voorwaarde 8 van de leningsakte van 26 mei 1989 niet de naamloze vennootschap Ohra Leven bedoeld wordt, maar de
naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen, geeft het arbeidshof aan dat woord een
uitlegging die niet verenigbaar is met de omschrijving die aan dat woord wordt gegeven in
de leningsakte en schendt het de bewijskracht van die akte.
Ten tweede
Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechter uitspraak te doen bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking. De rechter mag zijn beslissing dan ook
niet op steunen op de uitspraak van een andere rechter zonder de redenen te vermelden
waarom hij zich naar die uitspraak schikt.
Door op grond van de enkele verwijzing naar een arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 23 februari 2000 te beslissen dat met het woord "Schuldeiseres" in de leningsakte van
26 mei 1989 de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen wordt bedoeld, kent het
arbeidshof aan dat arrest de waarde toe van een algemene en als regel geldende beschikking.
Ten derde
Zoals blijkt uit het gebruik van de woorden "Het is dan ook zo dat..." en "zodat" in de
laatste alinea van het achtste blad van het arrest, berust de beslissing van het arbeidshof
dat de door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet moet
worden beschouwd als een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst die
verweerster met de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen verbond, uitsluitend op
de in dit onderdeel aangevochten beslissing dat met het woord "Schuldeiseres" niet de
naamloze vennootschap Ohra Leven wordt bedoeld, maar de naamloze vennootschap
Ohra Verzekeringen als werkgeefster.
De beslissing van het arbeidshof dat verweerster haar rechten op betaling van een
inkomstenverlies kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996, zodat
eiseressen in solidum worden veroordeeld tot betaling aan verweerster van een netto
bedrag van 6.388,32 euro, berust op haar beurt op de overweging dat het voordeel van
verweerster verworven werd krachtens de arbeidsovereenkomst en daaraan met ingang
van 31 december 1995 een einde werd gemaakt met een compenserende opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden.
Het arbeidshof schendt de bewijskracht van de leningsakte van 26 mei 1989, geeft aan
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 23 februari 2000 waarnaar het verwijst de
draagwijdte van een algemene en als regel geldende beschikking en beslist niet wettig dat
de door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet als een
krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel dient te worden beschouwd dat
grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van de naamloze vennootschap Ohra
Verzekeringen door tweede eiseres, zodat toepassing dient te worden gemaakt van artikel
7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis en het veroordeelt dan ook niet wettig
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eiseressen in solidum tot betaling aan verweerster van 6.388,32 euro vermeerderd met de
gerechtelijke interest en de kosten van beide instanties (schending van alle in de aanhef
van het middel vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 20, 3°, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
1.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gaan de rechten en verplichtingen welke
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang van de onderneming of van een gedeelte van de onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten, door
deze overgang op de verkrijger over. Artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst voegt daaraan toe dat de vervreemder en de verkrijger in solidum zijn gehouden tot
de betaling van de schulden die op het tijdstip van de overgang bestaan.
Krachtens artikel 2, 3°, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis moet voor de
toepassing van die collectieve arbeidsovereenkomst onder vervreemder worden verstaan,
de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang in de zin van artikel 1 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis de hoedanigheid van werkgever verliest ten
aanzien van de werknemers van de onderneming die overgaat of het gedeelte van de
onderneming dat overgaat. Opdat een recht of een verplichting door de overgang van een
onderneming of van een gedeelte van de onderneming krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis zou overgaan op de verkrijger, moet het dus gaan om
een recht dat de overdrager als werkgever genoot of om een verplichting waartoe de overdrager als werkgever op grond van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten was gehouden ten aanzien van de werknemers van de onderneming die
of het gedeelte van de onderneming dat overgaat.
Krachtens artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten rust de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting het loon te
betalen, op de werkgever.
De toekenningen die vóór de overdracht gebeuren aan een werknemer van de onderneming die of van het gedeelte van de onderneming dat overgaat, door een persoon die ten
aanzien van die werknemer niet de hoedanigheid van werkgever heeft, kunnen geen
verplichtingen zijn welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang bestaande arbeidsovereenkomsten.
Het arbeidshof overweegt dat in de leningsakte met het woord "Schuldeiseres" de
rechtsvoorgangster van eerste eiseres wordt bedoeld, met name "de NV Ohra Verzekeringen als werkgeefster van (verweerster)", het beslist dat de leningsakte een standaardakte is die van de werknemers van de NV Ohra Leven werd uitgebreid naar de zusteronderneming NV Ohra Verzekeringen en, vervolgens, dat het dan ook zo is dat verweerster
een door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet kon
genieten door de arbeidsovereenkomst die haar met de naamloze vennootschap Ohra
Verzekeringen verbond en dat zowel de oorzaak als de voorwaarde van het door de naamloze vennootschap Ohra toegekende voordeel gelegen zijn in die arbeidsovereenkomst,
zodat de preferentiële rentevoet als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven
voordeel dient beschouwd te worden, dat gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven
worden als tegenprestatie voor geleverde arbeid.
Uit die overwegingen en de bijkomende overweging van het arbeidshof dat het
verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van de naamloze
vennootschap Ohra Verzekeringen door tweede eiseres, volgt niet dat de verplichting het
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voordeel te betalen voor de vervreemder, zijnde de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen, voortvloeide uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten.
Het arbeidshof beslist niet wettig dat toepassing moet worden gemaakt van artikel 7
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis (schending van alle in de aanhef van het
middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1234 en 1271 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985
gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, in de versie zoals
laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december
1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990 en vóór de wijziging
door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in
de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis
van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging
van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot
regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van
activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 14 maart 2002.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerster, na te hebben vastgesteld dat:
- verweerster op 14 april 1987 in dienst trad van de naamloze vennootschap Ohra
Verzekeringen, thans eerste eiseres, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(5de blad, derde alinea, van het arrest),
- bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 de naamloze vennootschap Ohra Leven,
thans de naamloze vennootschap Ohra Belgium, aan verweerster en haar echtgenoot een
hypothecaire lening toestond aan een vaste en gunstig rentevoet van 5,5 pct. of een afbetaling van 569,81 euro per maand (5de blad, vierde alinea, van het arrest),
- tweede eiseres met ingang van 1 juli 1992 een groot deel van de verzekeringsportefeuille overnam, samen met het personeel, waaronder verweerster (5de blad, voorlaatste
alinea, van het arrest),
- de rentevoet vanaf 26 juli 1992 werd opgetrokken tot 8 pct., wat neerkomt op een
maandelijkse afbetaling van 703,36 euro (6de blad, eerste alinea en 7de blad, tweede
alinea van het arrest),
het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen in solidum tot
de betaling aan verweerster van het nettobedrag van 6.388,32 euro vermeerderd met de
gerechtelijke interest en de kosten van beide instanties, op grond van onder meer de
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volgende motieven:
"Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan
ten gevolge van overlijden, blijvende invalididiteit of pensionnering en ontbinding van
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende marktrente die door de schuldeiseres op het ogenblik van de ondertekening van deze akte
gehanteerd wordt.
De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
Zoals door het Hof van Beroep te Gent in zijn voormeld tussenarrest van 23 februari
2000 aangemerkt wordt dient inderdaad uit de concrete gegevens van de zaak te worden
afgeleid dat met het woord "Schuldeiseres" niet de NV Ohra Leven bedoeld wordt,
waarmee (verweerster) nooit door een arbeidsovereenkomst verbonden was, maar wel de
NV Ohra verzekeningen als werkgeefster van (verweerster) (...)
(...)
Het is dan ook zo dat, juist door de arbeidsovereenkomst die (verweerster) met de NV
Ohra Verzekeningen verbond, zij kon genieten van een door de NV Ohra Leven voordelige rentevoet, of is zowel de oorzaak als de voorwaarde (sine qua non) van het door de
NV Ohra Leven toegekende voordeel gelegen in deze arbeidsovereenkomst, zodat deze
preferentiële rentevoet als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel
dient te worden beschouwd, dat daarom nog niet ab initio in de arbeidsovereenkomst dient
te worden voorzien, maar gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven worden als
tegenprestatie voor geleverde arbeid zonder dewelke dit voordeel als een loutere gunst
zou dienen te worden gekwalificeerd wat economisch niet kan worden verantwoord".
"Gezien dit verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname
van de NV Ohra Verzekeningen door tweede eiseres dient in casu toepassing te worden
gemaakt van de C.A.O. nr. 32 bis van 7 juni 1985 algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 25 juni 1985 en meer bepaald artikel 7 dat stelt dat 'De rechten en
verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang, in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten gaan door deze overgang op de verkrijger over";
Uiteraard kan van deze imperatieve bepalingen niet worden afgeweken door onderlinge
overeenkomst die de in voormelde artikel 7 voorziene rechten en verplichtingen zou
beperken;
Artikel 8 van de C.A.O. nr. 32bis bepaalt verder dat "de vervreemder en de verkrijger
zijn in solidum gehouden tot betaling van de op het tijdstip van de overgang, in de zin van
artikel 1, 1°, bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien", zodat appellante dan ook terecht de veroordeling in solidum vordert
van de vervreemder en de verkrijger;
Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereenkomst en hieraan met aangetekend schrijven van 14 december 1995 een einde werd
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweerster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling
van inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996
of beperkt zich haar vordering tot 48 maanden wat neerkomt op 133,09 euro x 48 =
6.388,32 euro netto, vermeerderd met de gerechtelijke intresten (...)". (zesde blad
onderaan, zevende blad bovenaan, achtste en negende blad van het arrest)
Het arbeidshof stelt aldus vast dat:
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- verweerster van de voordelige rentevoet bij de naamloze vennootschap Ohra Leven
kon genieten door haar arbeidsovereenkomst met de zusteronderneming naamloze
vennootschap Ohra Verzekeringen;
- in de leningsakte tussen de NV Ohra Leven en verweerster is bedongen dat bij het
einde van het dienstverband van verweerster met de NV Ohra Verzekeringen, de rente zou
worden aangepast, behoudens een aantal uitzonderingen.
Grieven
1. Eerste onderdeel
De partijen bij een overeenkomst zijn jegens elkaar gehouden tot datgene waartoe zij
zich hebben verbonden.
De persoon die geen partij is bij de arbeidsovereenkomst, maar die zich op grond van
een overeenkomst verbindt tot toekenning aan de werknemer van een voordeel dat zijn
oorzaak vindt in de arbeidsovereenkomst, kan in de overeenkomst waarbij dat voordeel
wordt toegekend, geldig bedingen dat het recht op het voordeel voor de toekomst vervalt
wanneer de dienstbetrekking eindigt met degene die de werkgever is op het ogenblik van
de toekenning.
Bij een wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming gaan de
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die op het tijdstip van de overgang bestaan, door de overgang op de verkrijger
over krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand en eindigt de dienstbetrekking met de
vervreemder voor de toekomst ingevolge schuldvernieuwing, overeenkomstig de artikelen
1234 en 1271 van het Burgerlijk Wetboek.
De verplichting die bestaat in de toekenning aan een werknemer door een derde die
bedongen heeft dat het recht op de toekenning vervalt bij het einde van de dienstbetrekking met de vervreemder, neemt aldus een einde door de overgang van de onderneming
van de vervreemder op de verkrijger. Aangezien de verplichting niet meer bestaat op het
ogenblik van de overgang, gaat ze niet over op de verkrijger.
Het arbeidshof kan niet wettig beslissen dat verweerster een recht op betaling van
inkomstenverlies (wegens het niet meer toekennen van de voordelige rentevoet bedongen
in de leningsakte van 26 mei 1989) kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30
juni 1996, dit is voor een periode na de overdracht van de onderneming, op 1 juli 1992,
van de rechtsvoorgangster van eerste eiseres aan tweede eiseres en kan op die grond niet
wettig eiseressen in solidum veroordelen tot betaling van die vergoeding (schending van
alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen).
2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gaan door de overgang van een onderneming of een gedeelte van een onderneming de rechten en plichten die voor de
vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten, over op de verkrijger. Artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in solidum zijn gehouden tot de betaling van de schulden die op het tijdstip van de overgang bestaan, met uitzondering van de
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schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen.
Uit die bepalingen volgt dat de vervreemder bevrijd is van de verplichtingen die uit de
arbeidsovereenkomst van de overgenomen werknemers voortvloeien na de overgang.
Het arbeidshof stelt vast dat de voordelige rentevoet die verweerster genoot bij de toenmalige NV Ohra Leven, als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel
moet worden beschouwd.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat de toekenning van de voordelige rentevoet zich uit
in het toestaan van een maandelijkse afbetaling van 569,81 euro in plaats van 703,36 euro
en dus een maandelijkse verbintenis is, die tenietgaat door de maandelijkse toekenning
van de voordelige rentevoet.
Derhalve is er slechts een schuld, bestaande in de toekenning van de voordelige rentevoet, zodra de maandelijkse toekenning ervan eisbaar is en dat zolang die niet is toegekend.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat de voordelige rentevoet eerst vanaf
26 juli 1992 niet meer werd toegekend. Hieruit volgt dat de schuld bestaande in de
toekenning van de voordelige rentevoet eerst ontstond na de overgang van onderneming,
op 1 juli 1992.
Conclusie:
Het arbeidshof kan niet wettig eerste eiseres in solidum met tweede eiseres veroordelen
tot betaling van een vergoeding voor inkomstenverlies voor de periode van 1 juli 1992 tot
30 juni 1996, dit is voor een periode na de overdracht van de onderneming, op 1 juli 1992,
van de rechtsvoorgangster van eerste eiseres aan tweede eiseres (schending van alle in de
aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
uitgezonderd).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20, 3°, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerster, het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen
in solidum tot betaling aan verweerster van het nettobedrag van 6.388,32 euro zijnde het
inkomstenverlies van verweerster over de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996, op
grond van onder meer de volgende motieven:
"Bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 stond de NV Ohra Leven (thans de NV
Ohra Belgium) aan (verweerster) en haar echtgenoot een hypothecaire lening toe voor een
bedrag van 91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5
pct. of een afbetaling van 569,81 euro per maand;
(...)
Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan
ten gevolge van overlijden, blijvende invaliditeit of pensionnering en ontbinding van
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende marktrente die door de schuldeisers op het ogenblik van het ondertekenen van deze akte gehanteerd wordt
De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
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Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereenkomst en hieraan met aangetekend schrijven van 14 december 1995 een einde werd
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweerster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling
van een inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni
1996 of beperkt zich haar vordering tot 48 maanden wat neerkomt op 133,09 euro x 48 =
6.388,32 euro netto, vermeerderd met de gerechtelijke intresten gezien appellante geen
enkele vertraging in de procedure kan verweten worden". (5de blad, derde laatste alinea,
6de blad, onderaan en 7de blad bovenaan en 9de blad, laatste alinea, van het arrest).
Grieven
Het arbeidshof stelt vast dat:
- bij leningsakte van 26 mei 1989 aan verweerster een gunstige interestvoet werd toegekend tot de beëindiging van het dienstverband van verweerster;
- de arbeidsovereenkomst tussen verweerster en tweede eiseres werd beëindigd op 31
december 1995 met betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden.
Het arbeidshof overweegt dat verweerster "haar rechten op betaling van een inkomstenverlies" kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996 en veroordeelt
dienvolgens eiseressen in solidum tot betaling van een bedrag van 6.388,32 euro voor een
periode van 48 maanden.
Ten eerste
Loon in de arbeidsrechtelijke zin is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van
een arbeidsovereenkomst wordt verricht. De werknemer kan ingevolge zijn arbeidsovereenkomst ook recht hebben verworven op voordelen die niet de tegenprestatie van arbeid
zijn, wanneer dat recht ontstaat op basis van een overeenkomst, de wet, een collectieve
arbeidsovereenkomst, een eenzijdige verbintenis of het gebruik.
Vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die de stopzetting van het presteren
van arbeid impliceert, eindigt het recht op loon voor de periode na de beëindiging en
vervalt, behoudens anders luidend beding, de bron van het recht op de voordelen
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst die niet de tegenprestatie zijn van arbeid.
Het arbeidshof stelt niet vast dat enige rechtsbron verweerster recht geeft op de
gunstige interestvoet na het einde van haar dienstbetrekking.
Ten tweede
De opzeggingsvergoeding die wordt betaald naar aanleiding van het onregelmatig
ontslag dekt alle schade die voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
zonder dringende reden of de inachtneming van een opzeggingstermijn.
Het arbeidshof kan dan ook niet bij wijze van schadevergoeding verweerster een bedrag
toekennen voor het inkomstenverlies dat zij leed door de stopzetting van de toekenning
van de gunstige rentevoet ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 31
december 1995.
Het bestreden arrest kon niet wettig eiseressen veroordelen tot de betaling van "een
inkomstenverlies" voor de periode tussen 31 december 1995 en 30 juni 1996 (schending
van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel van het eerste middel
1. Krachtens artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, berust de
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verplichting tot het betalen van het loon op de werkgever.
2. Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7
juni 1985, gaan de rechten en verplichtingen, die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1°,
bestaande overeenkomsten, door deze overgang op de verkrijger over.
3. Het arrest oordeelt dat:
- de NV Ohra Leven bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 aan verweerster en haar echtgenoot een hypothecaire lening toestond voor een bedrag van
91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5 pct.
en dat, juist omwille van de arbeidsovereenkomst die verweerster met een andere
onderneming van dezelfde groep, de NV Ohra Verzekeringen, verbond, zij
zolang deze arbeidsovereenkomst met laatstgenoemde onderneming duurde kon
genieten van de voor haar voordelige rentevoet.
- de preferentiële rentevoet niet alleen dient te worden beschouwd als een
krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel, dat weliswaar niet in de
arbeidsovereenkomst was bedongen, maar dat gaandeweg de uitvoering van de
overeenkomst verworven werd als tegenprestatie voor de geleverde arbeid.
- het geldelijk voordeel, verbonden aan de gunstige rentevoet, bij de overdracht van de onderneming (of een gedeelte ervan) een verplichting uitmaakte
die met toepassing van artikel 7 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr.
32bis van de Nationale Arbeidsraad op de overnemer, tweede eiseres, was overgegaan.
4. Het onderdeel voert aan dat het arrest niet aldus kon oordelen omdat:
- krachtens artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomst de uit de arbeids-overeenkomst voortvloeiende verplichting om loon te betalen op de werkgever rust;
- de voordeeltoekenningen die voor de overdracht van de onderneming of een
gedeelte ervan aan verweerster gebeurden, niet door haar werkgeververvreemder, maar door een derde, te dezen de zusteronderneming van de werkgever, die ten aanzien van verweerster niet de hoedanigheid had van werkgeefster, niet zonder meer verplichtingen konden uitmaken voor de werkgever, als
bedoeld in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van de
Nationale Arbeidsraad.
5. Het arrest vermocht niet het door de NV Ohra Leven bij leningsakte toegekende voordeel van de gunstige rente als loonbestanddeel ten laste van de NV
Ohra Verzekeringen in aanmerking te nemen zonder vast te stellen dat de last
van dit voordeel door de NV Ohra Verzekeringen als werkgever werd gedragen,
zij het dat de toekenning ervan door tussenkomst van een derde gebeurde.
Door aldus te beslissen schendt het arrest de in het onderdeel aangewezen
wettelijke bepalingen.
6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum

112

HOF VAN CASSATIE

9.1.06 - Nr. 23

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 24
3° KAMER - 9 januari 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HERSTELWET 10 FEB. 1981 SOLIDARITEITSBIJDRAGEN - OVERHEDEN EN DIENSTEN - PERSONEELSLEDEN - DRAAGWIJDTE
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HERSTELWET 10 FEB. 1981 PERSONEELSLEDEN - OVERHEDEN EN DIENSTEN - BEZOLDIGINGEN - SOLIDARITEITSBIJDRAGEN INNING - BEWIJSLAST - DRAAGWIJDTE
1º De personeelsleden van de in artikel 1, §3 van de Herstelwet van 10 februari 1981
opgesomde overheden en diensten, zijn personeelsleden of titularissen van politieke of
openbare mandaten, rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon op wie de bepalingen van de
voormelde wet toepasselijk zijn. (Art. 1, §3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering van een
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd
door de openbare sector).
2º Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat door de R.S.Z. ook
het bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van de personeelsleden bedoeld in artikel 1,
§3 van de Herstelwet van 10 februari 1981, ten laste is van de Rijksbegroting of van een
publiekrechtelijk rechtspersoon. (Art. 1, §§1, 2 en 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering
van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks
bezoldigd door de openbare sector).
(R.S.Z. T. A.B.C. MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGSBOUW burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
c.v.b.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0039.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 1 april 2004 en 9 december
2004 ingevolge het arrest van het Hof van 22 maart 1999 op verwijzing gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, inzonderheid §1, §2, eerste streep, en §3, 5 en 11, van de Herstelwet
van 10 februari 1981 tot invoering van solidariteitsbijdragen ten laste van de personen
rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector, vóór zijn opheffing bij
wet van 22 juli 1993, artikel 5 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr.404 van 18 april
1986 en artikel 11 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr.440 van 11 augustus 1986 en
bij wet van 7 november 1987.
Aangevochten beslissingen
Nadat het bestreden tussenarrest van 1 april 2004 de debatten heropende om partijen
toe te laten standpunt in te nemen aangaande de kwestie of de personeelsleden van
verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd zijn ten laste van de Rijksbegroting
of van een publiekrechtelijk persoon, zijnde de toepassingsvoorwaarde van de Herstelwet
van 10 februari 1981, oordeelde het bestreden eindarrest van 9 december 2004 dat niet
was bewezen dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks was bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon zodat, met
vernietiging van het vonnis van de eerste rechter, de vordering van eiser tot betaling van
solidariteitsbijdragen ongegrond werd verklaard, hierbij overwegend dat:
"Het is duidelijk dat als eerste voorwaarde om onder toepassing van de bepalingen van
de herstelwet van 10 februari 1981 te vallen men te maken moet hebben met personeelsleden zelfs aangeworven bij arbeidsovereenkomsten, bezoldigd door de Staat of door één
van de overheden bedoeld in paragraaf 3.
Daarenboven moeten deze personeelsleden rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd
worden ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.
In verband met de rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon verwijst het (arbeids)hof samen met het
Auditoraat-generaal naar het advies van de Raad van State bij artikel 7 van het koninklijk
besluit nr. 38 van 11 november 1967 (Belgisch Staatsblad, 14 november 1967): 'de door
de Nationale Maatschappij voor de huisvesting erkende maatschappijen alsook die welke
door de Nationale Maatschappij voor de kleine landeigendommen erkend zijn, lijken wel
degelijk instellingen van openbaar nut te zijn. Dat volgt uit verschillende elementen.
Volstaan kan worden met te wijzen op enkele daarvan:
Die maatschappijen zijn belast met het vervullen van een opdracht van algemeen nut
die door de wet is bepaald ... Hun geldmiddelen betrekken zij in hoofdzaak uit leningen
die hun door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting en door de Nationale Maatschappij voor de kleine landeigendommen worden toegestaan. Zij krijgen die leningen
tegen een rentevoet die merkelijk lager ligt dan die welke de Staat voor zijn eigen
leningen betaalt ...'.
Het (arbeids)hof stelt vast dat (eiser) niet bewijst dat (verweerster) dergelijke goedkope
leningen heeft gekregen.
Uit de stukken neergelegd door (verweerster) nopens de ontvangen subsidies blijkt dat
pas vanaf het jaar 1988 de uitkeringen van de subsidies zijn begonnen (voor de verwerving van gronden) met een belofte van toelage van 12 juli 1988 van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de toezegging op 11 augustus 1988 en dat blijkens de verklaring van de Heer V.D.H., commissaris, van 1 juli 2004 slechts vanaf 1995 er woongelegenheden zijn bijgekomen deels met subsidies.
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(Eiser) toont niet aan dat aan (verweerster) in de periode waarop de vordering betrekking heeft namelijk het eerste kwartaal 1987 tot en met het tweede kwartaal 1988 subsidies werden toegekend door de overheid.
De rechtstreekse, noch de onrechtstreekse bezoldiging ten laste van een publiekrechtelijk persoon of de Rijksbegroting van de personeelsleden van (verweerster) zijn bewezen.
De verwijzing door (eiser) naar artikel 10, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van
10 december 1970, houdende de Huisvestingscode waarin gewezen wordt op het maatschappelijk doel van de Nationale maatschappij voor de Huisvesting en onder andere het
'voorschieten' van geld aan de erkende maatschappij is irrelevant en toont geen rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging van de personeelsleden van (verweerster) aan.
Terecht adviseert de heer substituut-generaal in zijn schriftelijk advies van 7 oktober
2004 dat zijn ambt bijgevolg slechts kan vaststellen dat (eiser) inderdaad geen enkel
element aanbrengt waaruit zou kunnen blijken dat personeelsleden van (verweerster)
rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd werden ten laste van een publiekrechterlijk
persoon of de Rijksbegroting zoals vereist opdat de Herstelwet van 10 februari 1981
toepassing zou kunnen vinden.
Nu deze voorwaarde niet is voldaan moet het (arbeids)hof geen verder onderzoek doen
naar wat nu precies onder personeelsleden zoals bedoeld in artikel 1, §2, van de
Herstelwet van 10 februari 1981 wordt verstaan namelijk personeel door de Staat of door
één van de overheden bedoeld bij paragraaf 3 bezoldigd, noch wat onder overheden
bedoeld bij paragraaf 3 wordt verstaan.
Nu in repliekbesluiten stellen dat (verweerster) als publiekrechtelijk persoon in de zin
van artikel 1, §1, van de vermelde herstelwet moet worden aanzien en dat de bezoldiging
van haar personeelsleden dus ten laste is van een publiekrechtelijk persoon in de zin van
de herstelwet namelijk (verweerster) zelf, kan door het (arbeids)hof niet als ernstig
worden aanvaard, gezien (eiser) steeds heeft voorgehouden dat (verweerster) voldoet aan
de omschrijving gegeven door artikel 1, §3, c), en/of artikel 1, §3, j), van de Herstelwet
van 10 februari 1981". (arrest van 9 december 2004, p.4-5).
Grieven
Krachtens artikel 1, §1, van de Herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd
door de openbare sector, zijn de bepalingen van deze wet toepasselijk op de personeelsleden en titularissen van één of meer politieke of openbare mandaten rechtstreeks of
onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk
persoon.
In de zin van deze wet wordt verstaan onder personeelslid het vast, stagedoende, tijdelijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven bij arbeidsovereenkomst, door de Staat of
door één van de overheden bedoeld bij paragraaf 3 bezoldigd (zie artikel 1, §2, eerste
streep).
De overheden en diensten bedoeld in paragraaf 3 zijn de volgende:
a) het Rijk, met daarin begrepen de rechterlijke macht, de Raad van State, het Leger, de
Rijkswacht;
b) de Gemeenschappen en de Gewesten;
c) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen;
d) de provincies, verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de
provincies;
e) de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de
instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de instellingen van openbaar nut die

Nr. 24 - 9.1.06

HOF VAN CASSATIE

115

afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn alsook de verenigingen van openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
f) de Franse Commissie voor de Cultuur, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur,
en de Verenigde Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie;
g) de wateringen en de polders;
h) de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen, met daarin begrepen het universitair
onderwijs;
i) de diensten voor school- en beroepsoriëntering en de vrije psycho-medico-sociale
centra;
j) elke instelling van Belgisch recht die voldoet aan collectieve noodwendigheden van
lokaal of algemeen belang, en aan welker oprichting of bijzondere leiding het overwicht
van de openbare overheid vastgesteld wordt (zie artikel 1, §3).
Uit de voorgaande bepalingen volgt dat de personeelsleden die overeenkomstig artikel
1, §2, worden aangeworven en bezoldigd door de overheden en diensten bedoeld in artikel
1, §3, worden geacht rechtstreeks of onrechtstreeks te zijn bezoldigd ten laste van de
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.
De derde paragraaf van artikel 1 van de Herstelwet van 10 februari 1981 geeft immers
aan in welke gevallen er sprake is van een rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging
ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk rechtspersoon, met name
wanneer het personeel wordt bezoldigd door één van de overheden of diensten opgesomd
in deze bepaling.
De overheden en diensten vernoemd in artikel 1, §3, zijn met andere woorden de
publiekrechtelijke personen bedoeld in artikel 1, §1, en vormen samen de openbare sector
waarvan sprake in de titel van de Herstelwet.
Aan de voorwaarde van de rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging ten laste van de
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon is derhalve voldaan wanneer de
personeelsleden worden bezoldigd door de openbare sector zoals die in artikel 1, §3,
nader is omschreven.
In die zin was het voor eiser dan ook geenszins tegenstrijdig om in haar repliekbesluiten aan te voeren dat verweerster, enerzijds, een instelling is zoals omschreven in
artikel 1, §3, c) en/of j), van de Herstelwet van 10 februari 1981, en, anderzijds, een
publiekrechtelijk persoon uitmaakt in de zin van artikel 1, §1 van voornoemde wet die ten
laste van haarzelf het personeel bezoldigde.
Voor de toepassing van de Herstelwet van 10 februari 1981 wordt dus geenszins als
bijkomende voorwaarde gesteld dat eiser, die overeenkomstig artikel 5 belast is met de
inning en de invordering van de solidariteitsbijdragen, het bewijs moet voorleggen dat de
overheden en diensten bedoeld in artikel 1, §3, hun personeel ook daadwerkelijk bezoldigen met geldmiddelen ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk
persoon.
Het specifieke bewijs dat verweerster zijn personeel bezoldigde met gelden afkomstig
van goedkope leningen, toegekend door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting, van
overheidssubsidies of van weddetoelagen van de Vlaamse Gemeenschap, diende door
eiser derhalve niet te worden geleverd om verweerster aan het toepassingsgebied van de
Herstelwet van 10 februari 1981 te kunnen onderwerpen.
Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest van 1 april 2004 niet wettig aan eiser het
bewijs heeft kunnen opleggen dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks werd bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk
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persoon, en het bestreden eindarrest van 9 december 2004 niet wettig de vordering van
eiser tot betaling van solidariteitsbijdragen ongegrond heeft kunnen verklaren om reden
dat eiser dit bewijs niet heeft geleverd, zonder na te gaan of verweerster een overheid of
dienst is in de zin van artikel 1, §3 (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste middel
1. Artikel 1, §1, van de Herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks
bezoldigd door de openbare sector bepaalt dat de bepalingen van deze wet
toepasselijk zijn op de personeelsleden en titularissen van één of meer politieke
of openbare mandaten rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.
Artikel 1, §2, van dezelfde wet bepaalt dat onder personeelslid wordt verstaan
het vast, stagedoende, tijdelijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven bij
arbeidsovereenkomst, door de Staat of door één van de overheden bedoeld bij
paragraaf 3 bezoldigd.
Artikel 1, §3, van dezelfde wet somt de overheden en diensten op.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de personeelsleden van de in artikel 1, §3,
opgesomde overheden en diensten personeelsleden zijn of titularissen van politieke of openbare mandaten rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste
van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon op wie de bepalingen
van de voormelde wet toepasselijk zijn.
Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat ook het
bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van die personeelsleden ten laste is van
de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.
3. De arresten onderzoeken niet of verweerster al dan niet een overheid is,
bedoeld in paragraaf 3, wiens personeel krachtens de voormelde bepalingen
aangezien wordt als het in paragraaf 1 bedoeld personeel, dit om reden dat het
bewijs niet is geleverd dat het personeel van verweerster ten laste is van de
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.
4. Aldus heeft het arrest van 1 april 2004 eiser niet wettig opgelegd het bewijs
te leveren dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks werd
bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon
en heeft het arrest van 9 december 2004 de vordering van eiser tot betaling van
solidariteitsbijdragen niet wettig ongegrond verklaard om reden dat eiser voormeld bewijs niet levert.
Zodoende schenden deze arresten de in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen.
5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 1 april 2004 en 9 december 2004, behalve
in zoverre het arrest van 9 december 2004 het hoger beroep ontvankelijk
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verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest van 1 april 2004 en van het gedeeltelijk vernietigde arrest van
9 december 2004.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 25
2° KAMER - 10 januari 2006

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - STRAFBAARSTELLING - BESTRAFFING GEVOLG
2º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - BESTRAFFING - STRAFBAARSTELLING
3º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - CANNABIS - PERSOONLIJK GEBRUIK BESTRAFFING - GEVOLG - ANDERE MISDRIJVEN
4º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - CANNABIS - PERSOONLIJK
GEBRUIK - BESTRAFFING - GEVOLG - ANDERE MISDRIJVEN
5º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - TEELT VAN CANNABIS - VERKOOP - ANDERMANS
GEBRUIK - STRAFBAARSTELLING - GRONDSLAG
6º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - TEELT VAN CANNABIS - VERKOOP ANDERMANS GEBRUIK - STRAFBAARSTELLING - GRONDSLAG
1º en 2° De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3° en 4° van het koninklijk besluit
van 31 december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van misdrijven met
betrekking tot cannabis1. (Artt. 2bis en 2ter Drugwet; Artt. 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31
dec. 1930)
3º en 4° De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die
een minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit
van slaap- en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de
teelt van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik, doen geen afbreuk aan de
strafbaarheid van andere dan voor persoonlijk gebruik gepleegde misdrijven met
betrekking tot cannabis2. (Artt. 2bis en 2ter Drugwet; Artt. 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31
dec. 1930)
5º en 6° De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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gebruik is strafbaar op grond van artikel 2bis Drugswet en artikel 26bis, 4° van het
koninklijk besluit van 31 december 19303. (Art. 2bis Drugwet; Artt. 26bis, 4° en 28 K.B. 31
dec. 1930)
(S. e.a.)

Advocaat-generaal M. Timperman heeft in substantie gezegd:
De vraag in deze aan de orde is te weten of het telen van cannabis voor andermans
gebruik strafbaar is of niet. Het uitgangspunt van eisers is dat zulks niet het geval is
(eerste onderdeel van het enige middel), en dat hoe dan ook de incriminatie 4 niet beantwoordt aan de vereisten van het legaliteitsbeginsel (tweede onderdeel). De appèlrechters
oordeelden daar anders over.
De Koning heeft met betrekking tot de bestaande drugsmisdrijven in artikel 26bis van
het K.B. van 31 december 1930 een indeling ingevoerd die alleen betrekking heeft op het
invoeren van een gradatie in de bestraffing van bestaande inbreuken, waarvan artikel
26bis, 2° de eerste en laagste categorie vernoemt. De in dat artikel opgesomde inbreuken
betreffen, zoals blijkt uit het ‘verslag aan de Koning’ en het advies van de Raad van
State5, allen misdrijven gerelateerd aan een persoonlijk gebruik. De derde categorie zoals
omschreven in artikel 26bis, 4° betreft dan dezelfde misdrijven die voor een ander
oogmerk dan eigen gebruik zijn gepleegd, en hieronder valt het verbouwen van cannabis,
ander dan voor persoonlijk gebruik, zoals dat reeds strafbaar was sedert de wijziging van
artikel 2bis §1 Drugswet door artikel 4 de Wet van 14 juli 1994 (B.S. 26 september 1994).
De ten laste gelegde feiten zijn dus wél strafbaar.
Ik denk bovendien dat, anders dan wordt aangevoerd, de hele structuur of de
verhouding van de artikelen 1 en 2bis van de Drugswet met de artikelen 26bis en 28 van
het K.B. van 31 december 1930 impliceren dat de strafbaarstelling duidelijk en
nauwkeurig genoeg blijft om te voldoen aan de eisen van het legaliteitsbeginsel.
Nu het middel in zijn ontwikkeling incriminatie (strafbaarstelling) en penalisatie
(bestraffing) lijkt te verwarren zijn de grieven in zoverre niet ontvankelijk wegens
onnauwkeurigheid en dient de prejudiciële vraag aan het Arbitragehof die betrekking
heeft op de niet duidelijke strafbaarheid van het verbouwen van hennep voor ander dan
persoonlijk gebruik niet te worden gesteld.
Conclusie: verwerping
ARREST

(A.R. P.05.0812.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 3 mei 2005.
De beide eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest zijn gehecht, een
gelijkluidend middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel
3 Ibid.
4 Artikel 26bis, 4° K.B. 31 december 1930.
5 B.S. 2 juni 2003.
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1. Het artikel 1 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen
van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen,
ontsmettingstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden
voor illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
(hierna genoemd: Drugwet), zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 3 mei
2003, machtigt de koning, bij een besluit vastgesteld in ministerraad, in het
belang van de hygiëne bepaalde regelen uit te vaardigen en er toezicht op te
houden.
Het artikel 2bis, § 1, eerste lid, Drugwet, zoals gewijzigd bij artikel 7, 1° en 2°,
van de voornoemde wet van 3 mei 2003, stelt de overtreding van de bepalingen
van de krachtens die wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot
de slaapmiddelen, verdovende middelen en de andere psychotrope stoffen die
afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de lijst door de Koning
wordt vastgesteld alsmede met betrekking tot de verbouw van planten waaruit
deze stoffen kunnen worden getrokken, strafbaar naar gelang van het onderscheid gemaakt in het artikel 2bis, § 1, tweede lid, en van de categorieën vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in ministerraad.
Het artikel 2bis, § 1, tweede lid, Drugwet, ingevoegd bij artikel 7, 3°, van de
voornoemde wet van 3 mei 2003, bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, een onderscheid kan maken tussen de stoffen
opgesomd in de lijst bedoeld in het eerste lid.
Het artikel 26bis, 2°, 3° en 4°, van het koninklijk besluit van 31 december
1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en
betreffende de risicobeperking en therapeutisch advies, ingevoegd bij artikel 2
van het koninklijk besluit van 16 mei 2003, bepaalt:
"2° eerste categorie: de misdrijven van invoer, vervaardiging, vervoer,
aanschaf en bezit van slaap- en verdovende middelen, alsmede van teelt van
cannabisplanten bedoeld in artikel 1, eerste lid, 15°, voor persoonlijk gebruik;
3° tweede categorie: de misdrijven van de eerste categorie die gepaard gaan
met de verzwarende omstandigheden bedoeld in artikel 2bis van de wet van 24
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die
kunnen worden aangewend voor de illegale vervaardiging van verdovende
middelen en psychotrope stoffen, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1975, 14 juli
1994, 4 april 2003 en 3 mei 2003;
4° derde categorie: de inbreuken op de voornoemde wet van 24 februari 1921,
andere dan bedoeld in de categorieën 1 en 2."
Het artikel 28 van het vermelde koninklijk besluit van 31 december 1930,
vervangen bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003, bepaalt:
"§ 1. Overtreding van de bepalingen van dit besluit wordt gestraft met de
straffen bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van
de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en
antiseptica en van de stoffen die kunnen worden aangewend voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, zulks onverminderd die gesteld in het Strafwetboek.
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§ 2. Onverminderd § 1:
1° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis
die betrekking hebben op cannabis gestraft met de straffen bepaald in artikel
2ter, 1° tot 3°, van de wet bedoeld in § 1;
2° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis
die betrekking hebben op cannabis die gepaard gaan met openbare overlast
gestraft met de straffen bepaald in artikel 2ter, 4°, van de wet bedoeld in § 1;
3° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis,
2°, die betrekking hebben op andere slaap- en verdovende middelen dan
cannabis en de misdrijven van de tweede en de derde categorie omschreven in
artikel 26bis, 3° en 4° gestraft met de straffen bepaald in artikel 2bis van
dezelfde wet."
2. Het bestreden arrest veroordeelt en straft de eisers wegens de teelt van
cannabis, extracta, resinae, tincturae, bestemd voor de verkoop en voor andermans gebruik, als zijnde een misdrijf van de derde categorie.
3. Cannabis, extracta, resinae, tincturae is een stof welke krachtens het artikel
1, eerste lid, 15°, van het koninklijk besluit van 31 december 1930 onder de
toepassing van dit besluit valt.
4. De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3° en 4°, en 28 van het
koninklijk besluit van 31 december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid
van misdrijven met betrekking tot cannabis. Alleen stelt artikel 26bis, 2° en
artikel 28, §2, een minder zware straf op de invoer, vervaardiging, vervoer,
aanschaf en bezit van slaap- en verdovende middelen die betrekking hebben op
cannabis alsmede op de teelt van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik. Dit
sluit elk ander feit dan dit voor persoonlijk gebruik uit.
De desbetreffende wetsbepalingen zijn zo uitdrukkelijk, nauwkeurig en duidelijk dat desomtrent niet de minste twijfel kan bestaan.
5. Het arrest oordeelt dat "teelt van cannabis voor verkoop" en "teelt van
cannabis voor andermans gebruik" strafbaar is op grond van artikel 2bis Drugwet
en artikel 26bis, 4°, van het koninklijk besluit van 31 december 1930. Het
schendt niet de artikelen 7.1 EVRM, 15.1 IVBPR, 12, tweede lid, en 14
Grondwet, noch de artikelen 1 en 2bis Drugwet en artikel 26bis van het koninklijk besluit van 31 december 1930.
6. Het onderdeel kan dus niet worden aangenomen.
Beoordeling van het tweede onderdeel van het middel
7. In zoverre het onderdeel uitgaat van de onderstelling dat het bestreden arrest
de artikelen 7.1 EVRM, 15.1 IVBPR, 12, tweede lid, en 14 Grondwet, 1 en 2bis
Drugwet en 26bis van het koninklijk besluit van 31 december 1930 schendt, kan
het om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel niet worden
aangenomen.
8. Voor het overige verwart het onderdeel strafbaarheid en bepaling van de
straf en is het in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Het Hof is dan ook niet gehouden het Arbitragehof de in het onderdeel opge-
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worpen prejudiciële vraag te stellen betreffende de niet-duidelijke strafbaarheid
van "het verbouwen en onderhouden van een hennepplantage, anders dan voor
persoonlijk gebruik" .
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De beslissing op de strafvordering is overeenkomstig de wet gewezen met
inachtneming van de substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Kerkhofs, Gent en T. Van Maldergem, Gent.

Nr. 26
2° KAMER - 10 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN - VERZOEK TOT OPHEFFING - HOGER
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING GEVOLG
Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich enkel uitspreekt over
het verzoek tot opheffing van een handeling van het onderzoek met betrekking tot
goederen van de verzoeker, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open, ook al zou dit
arrest het verzoek ten onrechte niet ontvankelijk hebben verklaard1 (Artt. 61quater en 416
Sv.)
(UNITED INDUSTRIAL DIAMONDS nv)

ARREST

(A.R. P.05.1337.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 oktober 2005.
De eiseres voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 16 dec. 2003, A.R. P.03.1298.N, nr. 652.
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II. FEITEN
1. De eiseres heeft in een verzoekschrift, overeenkomstig artikel 61quater
Wetboek van Strafvordering, de onderzoeksrechter te Antwerpen de opheffing
gevraagd van de blokkering van 20.000.000 frank (495.787,05 euro) met intrest,
op de rekening nr. 640-0646700-44 op haar naam bij de Deposito- en Consignatiekas. Dit bedrag was op 11 juni 1997, ingevolge de door de onderzoeksrechter
gestelde voorwaarde daartoe, gestort als zekerheidstelling voor de opheffing van
het beslag op een stock diamanten in een bankkluis.
2. Bij beschikking van 1 augustus 2005 heeft de onderzoeksrechter de
gevraagde opheffing van de blokkering afgewezen op grond dat de wet voorziet
in de teruggave of de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen. De
eiseres is van deze beschikking in hoger beroep gekomen.
3. Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, wijzigt de bestreden
beschikking en wijst het verzoek ab initio af als niet-ontvankelijk.
Deze beslissing is gegrond op een tweevoudige redengeving.
Eerst overweegt het arrest dat het beslag dateert van vóór de wet van 12 maart
1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, zodat het artikel 61quater Wetboek van
Strafvordering niet toepasselijk is.
Vervolgens overweegt het arrest dat, ook vóór de wet van 12 maart 1998, de
onderzoeksrechter kon overgaan tot opheffing van een beslag en deze kon
koppelen aan bepaalde voorwaarden. De consignatie dient hier derhalve aangezien te worden als de voorwaarde tot de opheffing van het beslag en niet als
afzonderlijk beslag bij equivalent, waarvoor in 1997 nog geen wettelijke grondslag bestond. Daar de wet niet voorziet in een procedure tot opheffing of tot
wijziging van de voorwaarden, opgelegd bij een gehele of gedeeltelijke opheffing van het beslag, dat slechts aan bod kan komen tijdens een later stadium van
de rechtspleging, diende de onderzoeksrechter het verzoek als niet ontvankelijk
af te wijzen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
6. Het artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen
voorbereidende arresten of arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg
gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst cassatieberoep openstaat na het
eindarrest of het eindvonnis. Het tweede lid, in zijn versie van vóór de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek,
stelde dat de vorige bepaling niet toepasselijk is op arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid.
Dit artikel 416 Wetboek van Strafvordering, in zijn vroegere versie, liet niet
toe vóór de eindbeslissing onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zich uitspreekt over het
lichten of het niet lichten van een beslag door de onderzoeksrechter.
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7. Het artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in zijn versie van
na de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998, heeft de mogelijkheden
van een onmiddellijk cassatieberoep tegen voorbereidende arresten of arresten
van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort,
uitgebreid.
Het gewijzigde artikel 416 Wetboek van Strafvordering laat, evenmin als de
oude versie ervan, toe onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich enkel uitspreekt over de
opheffing van een handeling van het onderzoek met betrekking tot de goederen
van de verzoeker, ook al zou dit arrest dit verzoek ten onrechte niet ontvankelijk
hebben verklaard.
8. Het cassatieberoep is derhalve bij toepassing van de huidige versie van
artikel 416 Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 27
2° KAMER - 10 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT
OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK OF DE IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN IN AANMERKING KOMEN
VOOR VERBEURDVERKLARING - REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG - ONTVANKELIJKHEID
Er staat geen onmiddellijk cassatieberoep open tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat oordeelt over de vraag of in beslag genomen goederen al dan
niet in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op grond van artikel 42
Strafwetboek, en aldus geen uitspraak doet over de regelmatigheid van de
onderzoeksmaatregel maar enkel over de gegrondheid ervan1. (Art. 42, Sw.; Art.
61quater, 235bis en 416 Sv.)
(TANYMMO nv)

ARREST

(A.R. P.05.1372.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 oktober 2005.
De eiseres voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd .
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid
van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande strafvordering onderzoekt, dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. Zij kan dat doen
wanneer zij het hoger beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter
genomen met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, te
beoordelen heeft.
2. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het
verzoek tot het opheffen van een onderzoekshandeling, zonder evenwel bij die
gelegenheid onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel
131, § 1, voormeld of een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering te onderzoeken, doet zij enkel uitspraak met toepassing van artikel
61quater maar niet van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
3. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter waarbij het verzoek van eiseres tot het opheffen van een
onderzoekshandeling, ingesteld met toepassing van artikel 61quater Wetboek
van Strafvordering, wordt afgewezen. Die beslissing is geen eindbeslissing.
4. In zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt over de eerbiediging van het recht van verdediging in het kader van de rechtspleging met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, doet het arrest geen
uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van dat wetboek.
5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling voor het overige enkel te oordelen had over de vraag of de inbeslaggenomen goederen al dan niet in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op grond van artikel 42 Strafwetboek.
Het arrest oordeelt dat deze goederen in aanmerking komen voor dergelijke
verbeurdverklaring. Aldus doet het arrest geen uitspraak over de regelmatigheid
van de onderzoeksmaatregel van het beslag maar enkel over de gegrondheid
ervan. Die beslissing is evenmin een uitspraak met toepassing van artikel 416,
tweede lid, wetboek van Strafvordering.
6. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Beoordeling van de middelen
7. De middelen houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassa-
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tieberoep en behoeven derhalve geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Afschrift, Brussel.

Nr. 28
2° KAMER - 10 januari 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT - UITSTEL VAN DE BEHANDELING
MET HET OOG OP MOGELIJKE HERKWALIFICATIE - GEVOLG
Een uitstel met het oog op een mogelijke herkwalificatie is geen beslissing om de
behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van bijkomende
onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit die de verjaring opnieuw
doet lopen1. (Art. 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, V.T., Sv.)
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1409.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep, van de
Correctionele Rechtbank te Ieper van 22 september 2005.
De eiser D P voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiseres Cado International legt een memorie neer.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie van Cado International
1. De eiseres heeft op 9 januari 2006 een memorie neergelegd ter griffie van
het Hof, dit is zowel minder dan acht dagen voor de terechtzitting als na verloop
van meer dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is
ingeschreven.
1 Art. 24 Voorafgaande Titel Sv. zoals vervangen bij art. 3 wet 11 dec. 1998, B.S. 16 dec. 1998
(inwerkingtreding 16 dec. 1998) en van toepassing tot aan zijn vervanging bij artikel 3 wet 16 juli
2002, B.S. 5 sept. 2002 (inwerkingtreding 1 sept. 2004).
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2. De memorie is niet ontvankelijk (artikel 420bis Wetboek van Strafvordering).
Beoordeling van het middel van D P
3. D P werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 6 en 11, 3°, van
het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.
De op dat misdrijf toepasselijke straf wordt bepaald in artikel 29, § 2, Wegverkeerswet.
Overeenkomstig artikel 68 Wegverkeerswet verjaart de voormelde inbreuk
door verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop de overtreding is
begaan.
4. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat het feit waaraan de
eiser schuldig wordt bevonden, zich heeft voorgedaan op 14 maart 2003.
5. Voor het nazicht van de verjaring van de voormelde overtreding, gepleegd
op 14 maart 2003, zijn de artikelen 22, 23 en 24 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering van toepassing, 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.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
* de verjaring gestuit werd door het kantschrift van 3 februari 2004, uitgaande
van het openbaar ministerie;
* de zaak op de door de wet bepaalde wijze bij de Politierechtbank te Ieper
werd ingeleid op 31 januari 2005;
* de partijen op die datum gehoord werden in hun vordering en verweer en de
zaak vervolgens werd uitgesteld naar de terechtzitting van 28 februari 2005 voor
mogelijke herkwalificatie.
7. Overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 1°, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering wordt de verjaring geschorst vanaf de dag van de zitting waarop
de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt
ingeleid. Een uitstel met het oog op een mogelijke herkwalificatie is geen beslissing de behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van
bijkomende onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit in de
zin van artikel 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, die de verjaring opnieuw doet lopen.
8. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
9. De beslissingen op de strafvordering zijn gewezen met inachtneming van de
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en overeenkomstig de wet.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. B. Heens, Ieper, A. de le Court, Brussel en A. de le Court,
Brussel.

Nr. 29
2° KAMER - 11 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING
- REGELMATIGHEID - TOEZICHT - VERPLICHTING - ONREGELMATIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSDAAD
- GEVOLG
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID - TOEZICHT - VERPLICHTING - ONREGELMATIGHEID VAN EEN
ONDERZOEKSDAAD - GEVOLG
3º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE - GRENZEN VAN ZIJN
OPDRACHT - GRENZEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VOLDOENDE GEGEVENS
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT
- BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE - GRENZEN VAN
ZIJN OPDRACHT - GRENZEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VOLDOENDE GEGEVENS
5º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT BESCHIKKING - REDENGEVING - INFORMATIE AAN DEGENE WAARBIJ DE HUISZOEKING WORDT
UIGEVOERD - DRAAGWIJDTE
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT
- BESCHIKKING - REDENGEVING - INFORMATIE AAN DEGENE WAARBIJ DE HUISZOEKING WORDT
UIGEVOERD - DRAAGWIJDTE
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT
- BESCHIKKING DIE REGELMATIG MET REDENEN IS OMKLEED - VERMELDING VAN DE MISDRIJVEN DIE
DE HUISZOEKING RECHTVAARDIGEN - VERBALISANTEN - ONTDEKKING VAN AANWIJZINGEN MET
BETREKKING TOT ANDERE MISDRIJVEN - REGELMATIGHEID
1º en 2° De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met
behulp van een onregelmatige huiszoeking is verkregen al dan niet het recht op een
eerlijk proces in het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet
van de verplichting om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar
niet toe om een onderzoekshandeling in overeenstemming met de wet te verklaren
wanneer dit niet het geval is1. (Art. 235bis, Sv.)
3º en 4° De motiveringsvereiste van een beschikking tot huiszoeking is vervuld met de
vermelding van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het
1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208; 6
sept. 2000, A.R. P.00.1325.F, nr. 447; 3 okt. 2001, A.R. P.01.1303.F, nr. 522; zie Ann J ACOBS,
"Perquisitions et droits de défense", noot onder Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, Rev. dr. pén., 2005,
p. 903 e.v., inz. p. 925, nr. 5.5.
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voorwerp van de huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde
weergave van de feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te
beschrijven, is het evenwel noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met
de onderzoeksopdracht is belast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten over welk misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige
opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan2. (Art. 89bis, Sv.)
5º en 6° Een beschikking tot huiszoeking is regelmatig met redenen omkleed, als de
vermeldingen die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende
gegevens verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen,
zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan3. (Art. 89bis, Sv.)
7º Wanneer een beschikking tot huiszoeking regelmatig met redenen is omkleed, houdt ze
niet op dit te zijn, louter door het feit dat de verbalisanten tijdens de verrichting ervan
binnen de grenzen die door het bevel zijn bepaald, aanwijzingen ontdekken met
betrekking tot andere misdrijven dan diegene die de zoeking verantwoordden4.
(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1371.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 30 juni 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel B. D. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens
vrijwillige brandstichting van een bewoond pand met de omstandigheid dat de
brand bij nacht werd gesticht (telastlegging A), bedreiging onder een bevel of
onder een voorwaarde (telastleggingen B.1 tot B.4), vernieling van een afsluiting
(telastlegging C), huisvredebreuk (telastlegging D) en overtreding van de Wet
van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van
wapenen en op den handel in munitie (telastlegging E).
Die laatste telastlegging betreft een granaat die in de woonplaats van B. D.
werd gevonden ten gevolge van een bevel tot huiszoeking dat de onderzoeksrechter te Brussel op 27 april 1998 tegen hem heeft uitgevaardigd. Voor de raadkamer heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij met name de nietigheid
van voormeld bevel aanvoert. Aangezien de beschikking tot verwijzing dit
middel heeft afgewezen, heeft eiser het opnieuw voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen, die met het bestreden arrest de beroepen beschikking
2 Ibid.
3 Zie Cass., 13 feb. 2001, A.R. P.99.0739.N, nr. 86, met noot get. J.d.J.
4 Zie Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, Rev. dr. pén., 2005, p. 898 e.v., inz. p. 901, nr. 47.
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heeft bevestigd, mits een wijziging wat de datum van de telastleggingen betreft.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die uitspraak
doet over de regelmatigheid van het bevel tot huiszoeking van 27 april 1998 :
Over het middel :
Tweede onderdeel :
Over de tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid die
uit zijn gebrek aan belang is afgeleid :
Verweerder voert aan dat de onregelmatigheid van het bevel tot huiszoeking,
ook al wordt ze bewezen, niet tot vernietiging kan leiden vermits het aan de
bodemrechter staat om, na een debat op tegenspraak, te oordelen of het aldus
geleverde bewijs al dan niet het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt.
De beoordelingsbevoegdheid die hier aan het vonnisgerecht is toegekend
ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting om het
toezicht uit te oefenen waartoe zij krachtens artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering gehouden is en staat haar niet toe een onderzoekshandeling in
overeenstemming met de wet te verklaren, wanneer dit niet het geval is;
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van het onderdeel :
Eiser verwijt het arrest dat het de nietigheid van het bevel tot huiszoeking van
27 april 1998 niet vaststelt. Hij voert aan dat de beschikking onvoldoende nauwkeurig het voorwerp van de huiszoeking vermeldt, zodat de speurders zijn
woning haast onbeperkt hadden kunnen doorzoeken en hij niet in staat zou zijn
geweest om ter plaatse de wettigheid van hun onderzoeken na te gaan.
Het bekritiseerde bevel vaardigt een gerechtelijk officier af om een huiszoeking bij B. D. te verrichten "om er alle voorwerpen en stukken met betrekking tot
onderhavig onderzoek op te sporen en in beslag te nemen". Het dossier waarnaar
aldus wordt verwezen is dat wat bij de onderzoeksrechter onder het nummer
174/96 aanhangig is gemaakt, op vordering van het openbaar ministerie van 10
september 1996 in zake eiser, wegens vrijwillige brandstichting, bedreiging en
huisvredebreuk. De voormelde telastleggingen zijn evenwel niet in het bevel tot
huiszoeking overgenomen.
Een bevel tot huiszoeking moet met redenen omkleed zijn. Dit vereiste is
vervuld door de vermelding van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van
de plaats en het voorwerp van de huiszoeking. Weliswaar is het niet noodzakelijk
om een gedetailleerde weergave van de feiten op te maken, noch om de op te
sporen zaken in detail te beschrijven. Het is evenwel noodzakelijk dat de officier
van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is belast over de nodige
gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten over welk misdrijf het
onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij
daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van
zijn opdracht te buiten te gaan.
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Die vermeldingen moeten overigens diegene bij wie de huiszoeking wordt
uitgevoerd voldoende informatie aanreiken over de telastleggingen die aan de
oorsprong van de actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan.
Wanneer die voorwaarden vervuld zijn, is de beschikking regelmatig met
redenen omkleed en houdt ze niet op dit te zijn louter door het feit dat de verbalisanten tijdens de uitvoering ervan binnen de grenzen die door het bevel zijn
bepaald, aanwijzingen met betrekking tot andere misdrijven ontdekken dan
diegene die de huiszoeking verantwoordden.
Wanneer evenwel het bevel tot huiszoeking, zoals te dezen, geen enkel
misdrijf vermeldt dat de draagwijdte ervan nader bepaalt, beantwoordt de verwijzing, alleen naar "het onderhavige onderzoek" en het nummer waaronder het
dossier in het kabinet van de onderzoeksmagistraat is geïnventariseerd, niet aan
de hierboven beschreven verplichting tot motivering.
Door te oordelen dat er geen grond is om dit gebrek te bestraffen om de enige
reden dat de regelmatigheid van het bevel kan worden nagegaan in het licht van
alle gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen en het litigieuze bevelschrift steunt op een dossier dat regelmatig bij de onderzoeksrechter
aanhangig is gemaakt, verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar
beslissing niet naar recht.
In dat opzicht is het onderdeel gegrond.
Er is geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel, dat niet tot ruimere
vernietiging kan leiden.
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die, voor het
overige, de beroepen beschikking bevestigt :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is in overeenstemming met de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de regelmatigheid van het bevel tot huiszoeking dat op 27 april 1998 is uitgevaardigd;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling.
11 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Vossen, Brussel, J. Castiaux, Brussel en F. Piret, Brussel.
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Nr. 30
2° KAMER - 11 januari 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE DIE OP
DE VLUCHT IS EN ZICH VERBORGEN HOUDT - VERTEGENWOORDIGING - DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE DIE OP DE VLUCHT IS EN ZICH VERBORGEN HOUDT VERTEGENWOORDIGING - RECHT VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar
omdat hij op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223 Sv. staat hem toe om zich
voor de kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming
van de regels die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk
verbonden met de regels van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel zijn
bepaald; door in de vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever gewild dat de
vertegenwoordigde persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1544.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 11 januari 2006 heeft raadsheer Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
Over het middel :
Eiser, die op de vlucht is en zich verborgen houdt, maakte het voorwerp uit
van een Europees aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter te Brussel bij
verstek werd uitgevaardigd.
Vóór de terechtzitting waarop de regeling van de rechtspleging door de kamer
van inbeschuldigingstelling aanhangig was, had geen enkele raadsman zich doen
kennen om hem te vertegenwoordigen. Op die terechtzitting heeft de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn raadslieden de toestemming gegeven om hem te
vertegenwoordigen en zij hebben om een verdaging van de zaak verzocht
"teneinde het dossier te kunnen inzien opdat [eiser] zijn recht van verdediging
zou kunnen uitoefenen" en de voldoende aanwijzingen van schuld die het openbaar ministerie tegen hem aanvoert te beantwoorden. Het arrest weigert die
verdaging en zegt "dat geen enkele miskenning van het recht van verdediging
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kan worden afgeleid uit de weigering van het hof [van beroep] om de verdaging
toe te kennen waarom een inverdenkinggestelde die op de vlucht is en zich
verborgen houdt en die door zijn raadslieden wordt vertegenwoordigd, heeft
verzocht".
Een inverdenkinggestelde ziet evenwel niet af van zijn recht van verdediging
alleen maar omdat hij op de vlucht is en zich verborgen houdt. Artikel 223 van
het Wetboek van Strafvordering staat hem toe om zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de regels
die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk
verbonden met de regels van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel
zijn bepaald. Door in de vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever
gewild dat de vertegenwoordigde persoon zijn verweer daadwerkelijk kan
voeren.
Door het verzoek tot verdaging alleen om bovenvermelde reden te verwerpen,
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van verdediging van
eiser.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
11 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel, D. De Quévy, Brussel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 31
1° KAMER - 12 januari 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALING ONTVANKELIJKHEID
Niet ontvankelijk is het middel dat zich beroept op schending van de gewijzigde tekst van
een wetsbepaling, terwijl de oorspronkelijke tekst van die bepaling op het geschil
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het middel1.
(Art. 1080 Ger.W.)
1 Cass., 18 sept. 1992, A.R. F.1944.N, nr. 622.
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(V. en B. T. PNP-PIETTE EN PARTNERS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ nv)

ARREST

(A.R. C.04.0151.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van
30 maart 1994 en gewijzigd bij de wetten van 13 april 1995 en van 19 januari 2001.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eisers namens de huwgemeenschap
om verweerster te veroordelen tot betaling van een provisie van 2.478,94 euro de vordering van de eisers om verweerster te veroordelen tot betaling van een provisie van
1.239,47 euro en de vordering van de eisers om verweerster te veroordelen tot betaling
van een provisie van 2.478,94 euro met aanstelling van een geneesheer deskundige, ongegrond, op de volgende gronden:
1. Er bestaat betwisting over de feitelijke gegevens van het ongeval. Op basis van de
eigen verklaring, onmiddellijk na het ongeval, van de tweede eiseres in het strafdossier
neemt de rechtbank aan dat de tweede eiseres niet zelf, maar enkel de rem van haar fiets
in aanraking is gekomen met de geparkeerde personenwagen. De beschrijvingen van het
ongeval door de verbalisanten zijn niet éénduidig. Bij de aanvang van het proces-verbaal
stellen ze dat "een fietser gevallen is tegen de achterkant van een reglementair geparkeerd
voertuig", maar op de tweede pagina van het PV. stellen ze: "Bij dit manoeuvre raakt ze
de achterkant van de fiets van haar echtgenoot, en komt ten val. Haar fiets belandt tegen
het reglementair geparkeerd voertuig van M.". De verbalisanten hebben het ongeval uiteraard niet zien gebeuren, net zo min trouwens als de eigenaar van de wagen. Alhoewel de
eerste eiser bij het ongeval aanwezig was, werd hij niet verhoord. De rechtbank steunt
zich op de eigen verklaring van de tweede eiseres, die als slachtoffer beter dan wie ook
weet hoe het ongeval gebeurd is.
2. Op grond van het bekende artikel 29bis vorderen de eisers van verweerster vergoeding van hun schade voortvloeiend uit de lichamelijke letsels van de tweede eiseres. Om
te slagen in hun vordering, dienen de eisers aan te tonen, primo, dat de geparkeerde wagen
van de verzekerde van verweerster "betrokken" was bij dit ongeval, en, secundo, dat de
schade waarvan zij vergoeding vorderen, te wijten is aan de tussenkomst van die wagen.
3. Naar het oordeel van de rechtbank is het contact tussen de wagen en de fiets van de
tweede eiseres voldoende om aan te nemen dat de wagen "betrokken" was in het ongeval.
Evenwel dienen de eisers eveneens aan te tonen dat de schade waarvan zij vergoeding
vorderen, te wijten is aan de tussenkomst van die wagen. Dit is niet het geval, aangezien
de tweede eiseres zelf nooit in contact is gekomen met de wagen. Zij viel op (de) grond
waarbij zij haar linkerknie brak. Dat zou niet anders geweest zijn, indien de wagen daar
niet had gestaan.
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Uit het bovenstaande volgt dat de eerste rechter de vordering van de eiseres terecht als
ongegrond heeft afgewezen, zodat het hoger beroep ongegrond is.
Grieven
Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn op de
plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt, met uitzondering
van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de
betrokken motorrijtuigen, ingevolge het artikel 29bis, §1, eerste lid, van de aangehaalde
wet van 21 november 1989 alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de
kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de
eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet
dekken.
Het slachtoffer dat op grond van het artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21
november 1989 vergoeding vordert voor de schade ingevolge een verkeersongeval dient
te bewijzen dat een motorrijtuig betrokken was bij dat verkeersongeval. Hij dient echter
niet te bewijzen dat de schade zelf veroorzaakt werd door het betrokken motorrijtuig.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers op grond van het artikel 29bis, §1, van de
wet van 21 november 1989 vergoeding vorderen van de schade voortvloeiend uit de lichamelijke letsels van de tweede eiseres ingevolge een verkeersongeval. Het bestreden
vonnis stelt tevens vast dat de geparkeerde wagen van de verzekerde van verweerster
betrokken was in dit ongeval.
Het bestreden vonnis heeft echter ten onrechte beslist dat de eisers om te slagen in hun
vordering, ook moeten aantonen dat de schade waarvan zij vergoeding vorderen te wijten
is aan tussenkomst van die wagen en het heeft die vordering dan ook ten onrechte afgewezen omdat dit bewijs niet geleverd was, omdat de tweede eiseres zelf nooit in contact is
gekomen met de wagen maar op de grond viel waarbij zij haar linkerknie brak hetgeen
niet anders zou geweest zijn indien de wagen daar niet had gestaan.
De eisers dienden immers enkel te bewijzen dat de wagen van de verzekerde van
verweerster betrokken was bij het verkeersongeval zonder dat zij ook moesten aantonen
dat de schade waarvan zij vergoeding vorderden veroorzaakt werd door die wagen. Nu de
appèlrechters uitdrukkelijk vaststelden dat die wagen betrokken was bij het verkeersongeval, hebben zij de vordering van de eisers ten onrechte afgewezen omdat de schade
ingevolge het verkeersongeval niet veroorzaakt werd door een contact met die wagen
maar door de val op de grond (schending van artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van
21 november 1989).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
1. Verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is, nu het zich
beroept op een schending van artikel 29bis W.A.M.-wet, zoals gewijzigd bij wet
van 19 januari 2001, hoewel de vorige versie van die bepaling op het geschil
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het
middel.
2. Blijkens zijn bewoordingen, wijst het middel als geschonden wetsbepaling
artikel 29bis, §1, eerste lid, W.A.M.-wet aan, zoals onder meer gewijzigd door
de wet van 19 januari 2001, dat bepaalt: "Bij een verkeersongeval waarbij een of
meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1,

Nr. 31 - 12.1.06

HOF VAN CASSATIE

135

wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de
bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijk letsel of het
overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van
de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken".
3. Het middel verwijt aan het vonnis ten onrechte te hebben beslist dat de
eisers om te slagen in hun vordering ook moeten aantonen dat de schade waarvan
zij vergoeding vorderen, veroorzaakt werd door het bij het verkeersongeval
betrokken motorrijtuig.
4. Gelet op de datum van het ongeval, dit is 10 juli 1999, dient artikel 29bis
W.A.M.-wet te worden toegepast in de versie die van kracht was vóór de wijziging bij de wet van 19 januari 2001.
5. In deze vroegere en te dezen toepasselijke versie van artikel 29bis, §1,
eerste lid, W.A.M.-wet, is er anders dan in de gewijzigde versie, geen sprake van
"alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden", maar van
"alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden".
6. Deze wijziging van artikel 29bis, §1, eerste lid, W.A.M.-wet kan invloed
hebben op de gegrondheid van het middel, meer bepaald wanneer de te dezen
toepasselijke versie ervan aldus zou moeten geïnterpreteerd worden dat er een
oorzakelijke verband moet zijn tussen de schade en het betrokken zijn van het
voertuig.
7. De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
12 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en van Eeckhoutte.

Nr. 32
1° KAMER - 12 januari 2006

1º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - AMBTSPLICHTEN - TEKORTKOMING - GEWOONLIJK
VERZUIM HET BERAAD TE BEËINDIGEN

2º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - AMBTSPLICHTEN - TEKORTKOMING TUCHTONDERZOEK - WEIGERING TE ANTWOORDEN
1º De magistraat die, nu hij eraan schuldig wordt bevonden gewoonlijk, zonder opgave van
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redenen op het zittingsblad en zonder de eerste voorzitter van het hof van beroep op de
hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëindigen binnen de wettelijke termijnen,
en bijgevolg verwarring heeft gezaaid bij heel wat rechtzoekenden, tekortgekomen is aan
de vereiste collegialiteit en de werking van de rechtbank heeft verstoord, verzuimt zijn
ambtsplichten, zodat tegen hem de tuchtstraf van zes maanden schorsing wordt
uitgesproken1. (Artt. 404 en 405 Ger.W.; Art. 34 W. 7 juli 2002)
2º De magistraat die, tijdens de tegen hem ingestelde tuchtvordering, weigert te
antwoorden aan de door de eerste voorzitter van het hof van beroep aangewezen
raadsheer-onderzoeker omdat hij de procedure bekritiseert, begaat geen fout en verzuimt
bijgevolg zijn ambtsplichten niet2. (Artt. 404 en 405 Ger.W.; Art. 34 W. 7 juli 2002)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het Hof van Cassatie is in algemene vergadering bijeengekomen overeenkomstig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet
van 7 juli 2002 tot wijziging van het tweede deel, boek II, titel V, van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht.
Het openbaar ministerie heeft op 4 november 2005 een conclusie ter griffie
neergelegd.
Meesters Thierry Levy, advocaat bij de balie van Parijs, en Bernard Mouffe,
advocaat bij de balie van Brussel, hebben op 30 december 2005 een conclusie ter
voornoemde griffie neergelegd.
Op de terechtzitting van 5 januari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq de ontzetting van X. uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.
gevorderd. X. is verschenen nadat hij bij gerechtsbrief was opgeroepen om op
die terechtzitting te verschijnen.
Hij werd in openbare terechtzitting ondervraagd, met de bijstand van zijn
raadslieden.
II. VORDERINGEN
De vorderingen van de procureur-generaal bij het Hof luiden als volgt :
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Overwegende dat de heer X., ..., bij koninklijk besluit van ... juli 1990 is
benoemd tot rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.; dat hij op ...
augustus 1990 de bij de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd op de openbare
terechtzitting van de vakantiekamer van het Hof van Beroep te Z.;
1 Zie de verwijzingen in de, in het onderstaande arrest weergegeven, schriftelijke vordering van de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie; art. 404 Ger.W. vóór de wijziging ervan bij W. 7 juli
2002, en art. 405 Ger.W. na de wijziging ervan bij W. 7 juli 2002; betreffende de toepassing van art.
6.1, E.V.R.M., zie noot J.F.L. onder Cass., 27 juni 2003, algemene vergadering, A.R. D.03.0013.F,
nr. 382.
2 Ibid.

Nr. 32 - 12.1.06

HOF VAN CASSATIE

137

Overwegende dat uit de stukken van de tegen hem ingestelde tuchtprocedure
blijkt dat rechter X. sedert 1991 al maanden, zonder gegronde redenen, verzuimt
de zaken te berechten die hij in beraad genomen heeft;
Overwegende dat die zware tekortkomingen in de uitoefening van zijn ambt
onder meer blijken uit de volgende stukken:
- stuk 1-01-1 (brief van 11 oktober 1995 van de procureur des Konings bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Z., en de bijlage);
- stuk 1-01-3 (brief van 16 november 1995 van de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z.);
- stuk 1-02-4 (brief van 26 oktober 1999 van de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en
de twee bijlagen waaronder de brief van rechter X. van 21 oktober 1999 aan de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.);
- stuk 1-02-6, eerste bijlage (brief van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Y. van 3 december 1999 aan rechter X.);
- stuk 1-02-7 (brief van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Y. van 18 februari 2000 aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en
de bijlage);
- stuk 1-03, eerste en tweede bijlage (brief van 26 januari 2004 van de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan mevrouw de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Z. en tabel "11e correctionele
kamer - verdagingen voor vonnis");
- stuk 1-05 (brief van 16 februari 2004 van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en de
bijlagen betreffende de "achterstand in het beraad");
- stuk 5, de bijlagen 24 (brief van 9 februari 1993 van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter X.), 37 (brief van 1 december
1994 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter
X.), 55 (brief van 6 november 1995 van rechter X. aan de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.), 71 (brief van 17 oktober 1996 van rechter
X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.), 75 (brief van 21
september 1998 van rechter X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y.), 87 (brief van 23 juni 1999 van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Y. aan rechter X.), 124 (brief van 15 april 2002 van Mr. DE
BONDT aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. en bijgevoegde stukken), 127 (brief van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y. van 28 augustus 2002 aan Mr. SION en bijgevoegd stuk), 136 (brief
van 23 januari 2003 van rechter X. aan de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Y.), 141 (brief van 17 april 2003 van de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter X), 148 (brief van 3 maart 2004
van rechter X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.) en
150 (brief van 1 april 2004 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y. aan rechter X.);

138

HOF VAN CASSATIE

12.1.06 - Nr. 32

- stuk 26 (brief van 20 september 2004 van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Y. aan de voorzitter van het Hof van Beroep te Z. GODIN, die
met het onderzoek is belast);
- stuk 34 (proces-verbaal van het verhoor van 20 oktober 2004 van de heer H.,
ere-ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., door de voorzitter
van het Hof van Beroep te Z., die met het onderzoek is belast);
Overwegende dat rechter X. herhaaldelijk tot de orde werd geroepen;
Overwegende dat de voorzitter van het Hof van Beroep te Z. op 3 september
2004 en 21 december 2004 rechter X. heeft ondervraagd naar aanleiding van het
tuchtonderzoek (stukken 25 en 60); dat rechter X. tijdens die twee ondervragingen zijn plicht tot loyaliteit en waarheidsgetrouwheid waartoe hij jegens de
tuchtoverheid gehouden is, niet is nagekomen door telkenmale het stilzwijgen te
bewaren betreffende de hem ten laste gelegde feiten (vgl. procureur-generaal J.
du Jardin, De toetsing van de wettelijkheid van het tuchtrecht in de beroepsorden
door het Hof van Cassatie, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van
het Hof op 1 september 2000, Brussel, 2000, p. 45, in fine);
Overwegende dat het geheel van die feiten wijst op een gebrek aan beroepsethiek, dat de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht in ernstige mate in
het gedrang brengt;
Overwegende derhalve dat de heer X., voornoemd, zijn ambtsplichten
verzuimd heeft; dat hij niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening
van de rechterlijke macht (zie Cass., 22 september 1989, algemene vergadering,
AR. 8740, nr. 52; vlg. Cass., 22 september 1989, algemene vergadering, AR.
6883, nr. 51);
Gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet
(1994), 404, 409, 417 tot 420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de
wijziging ervan bij de wet van 7 juli 2002, 405 van het Gerechtelijk Wetboek,
voor en na de wijziging ervan bij de wet van 7 juli 2002, 34 van de wet van 7 juli
2002 tot wijziging van het tweede deel, boek II, titel V van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot
wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van
het Gerechtelijk Wetboek, 25 van de wet van 22 december 2003 houdende
diverse bepalingen en 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.
Vordert dat het aan het Hof, in algemene vergadering, moge behagen om,
uitspraak doende in openbare terechtzitting en na onderzoek, de heer X. te
ontzetten uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., en
hem te veroordelen in de kosten.
Brussel, 30 juni 2005.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) J. F. Leclercq"
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Motivering
1. Aan rechter X. wordt verweten dat hij zijn ambtsverplichtingen verzuimd
heeft doordat hij sedert 1991 al maanden, zonder gegronde redenen, verzuimt de
zaken te berechten die hij in beraad genomen heeft. Er wordt hem eveneens
verweten dat hij de plicht tot loyaliteit en waarheidsgetrouwheid jegens de tuchtoverheid niet is nagekomen door, op 3 september en 21 december 2004, te
weigeren te antwoorden aan de raadsheer-onderzoeker die was aangesteld door
de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z.
2. Luidens artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 blijven de artikelen 404 tot
427 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van artikel 405, zoals van
toepassing voor de volledige inwerkingtreding van deze wet, van toepassing op
alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene werd gehoord voordat deze wet in
werking trad. Deze is pas in werking getreden op 14 februari 2005, dus na het
verhoor van de vervolgde magistraat. Daaruit volgt dat de vroegere rechtspleging
van toepassing blijft.
De aan rechter X. verweten vertragingen werden onder meer afgekeurd in een
brief van 7 oktober 1999 van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z.
waarbij de eerste voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Z. wordt
gelast ze aan de betrokkene mee te delen "als laatste waarschuwing vóór een
tuchtvervolging, tenzij hij liever nu ontslag neemt".
Gelet op die waarschuwing en op de ondervragingen waarvan X. desondanks
het voorwerp bleef met betrekking tot dezelfde tekortkomingen, vermag de
vervolgde magistraat niet aan te voeren dat hij, vooraleer hij voor verhoor werd
ontboden, geen weet zou hebben gehad van de hem verweten grieven.
3. X. vraagt dat het Hof, alvorens recht te doen, beveelt dat de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. alle registers overlegt van de beslissingen die
gewezen zijn door de kamers waarin hij sinds 16 juli 1990 zitting heeft
gehouden. Hij zegt dat zijn verzoek daartoe werd geweigerd. Hij houdt staande
dat hij dankzij die registers zou kunnen aantonen dat de hem verweten vertragingen uitzonderlijk en betrekkelijk zijn en dat hij de oorzaken ervan zou kunnen
aantonen.
Er bestaat geen grond om die onderzoeksmaatregel te bevelen. Aan de hand
van de gegevens van het dossier kan het Hof de omvang van de verweten vertragingen meten. Overigens kunnen de registers waarvan de overlegging wordt
gevraagd "het onzeker verloop van de procedure, de complexiteit van het geval
of het gebrek aan eensgezindheid in de rechtspraak" die worden aangevoerd, niet
bewijzen. Ten slotte heeft de bewering dat de aan X . verweten grieven ook voor
andere leden van de rechtbank zouden kunnen gelden, geen weerslag op de
berechting van de tegen hem ingestelde tuchtvordering.
4. X. betwist de vertragingen waarop de tuchtbevordering betrekking heeft
niet, maar hij wijst erop dat ze zeldzaam zijn en dat ze nu eens te maken hebben
met de werkdruk, dan weer met "een meningsverschil met het openbaar ministerie", nu eens met zijn gezondheidstoestand, dan weer met de complexiteit van
de zaken.
5. Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek legt de rechter de verplichting op
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om, ondanks de duisternis of de onvolledigheid van de wet, uitspraak te doen
over de hem toevertrouwde zaken. Artikel 770 van dat wetboek omschrijft die
verplichting nader door te vermelden dat het vonnis moet worden uitgesproken
binnen een maand na het sluiten van de debatten.
Overschrijding van die termijn is weliswaar geen tekortkoming aan de ambtsplichten. Voornoemd artikel 770 bepaalt immers in het derde lid dat, indien de
uitspraak niet binnen die termijn kan geschieden, de oorzaak van de vertraging
op het zittingsblad wordt vermeld, en in het vierde lid dat, indien de rechter het
beraad langer dan drie maanden aanhoudt, hij dat moet laten weten aan de eerste
voorzitter van het hof van beroep.
Die bepalingen geven de magistraat evenwel niet het recht zijn vonnissen
herhaaldelijk en zonder reden te verdagen.
6. X. is bij koninklijk besluit van ... juli 1990 benoemd tot rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.. Hij heeft op ... augustus 1990 de bij de wet voorgeschreven eed afgelegd op de openbare terechtzitting van de eerste kamer van
het Hof van Beroep te Z..
Uit het dossier van het tuchtonderzoek blijkt dat er van 17 mei 1991 tot 2 juni
2005 tegen rechter X. geregeld klachten zijn gekomen vanwege de partijen, de
balie of het openbaar ministerie waarbij hem de ongewone vertragingen, met
name bij de uitspraak van zijn vonnissen, werden verweten.
Uit die klachten en de daardoor uitgelokte vermaningen blijkt dat rechter X.,
door gewoonlijk, zonder opgave van redenen en zonder de eerste voorzitter van
het hof van beroep op de hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëindigen binnen de wettelijke termijnen, verwarring heeft gezaaid bij heel wat
rechtzoekenden, tekortgekomen is aan de vereiste collegialiteit en de werking
van de rechtbank heeft verstoord.
Noch de herhaalde adviezen, eisen en aansporingen gedurende veertien jaar
door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., die dikwijls onbeantwoord zijn gebleven, noch de waarschuwing voor tuchtvervolging die de
eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z. hem op 19 oktober 1999 heeft
toegezonden, noch de hulp die X. van zijn collega's gekregen heeft, noch het feit
dat genoemde magistraat andere kamers toegewezen kreeg, noch de vermindering van zijn werklast hebben hem ertoe gebracht zich op duurzame wijze van
zijn plichten te kwijten.
Door aldus te handelen heeft X. zijn ambtsplichten ernstig verzuimd.
7. Daarentegen bestaat er geen grond om de grief betreffende het gebrek aan
loyaliteit en oprechtheid jegens de tuchtoverheid in aanmerking te nemen. De
weigering om te antwoorden aan de raadsheer-onderzoeker die werd aangewezen
door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., was gegrond op kritiek op
de procedure. Die kritiek is slechts een verweermiddel en geen fout. X. heeft
tijdens zijn verhoor van 31 augustus 2005 de nodige uitleg gegeven aan de raadsheer-onderzoeker die door de eerste voorzitter van het Hof was aangewezen.
8. De hierna vastgestelde straf houdt rekening met de noodzaak om rechter X.
ervan bewust te maken dat zijn gedrag de belangen van de rechtzoekenden kan
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schaden. Zij houdt eveneens rekening met de kwaliteiten die zijn ambtsgenoten
hem toeschrijven en die hem in staat zouden moeten stellen om iets aan zijn
tekortkomingen te doen en het vertrouwen van de maatschappij in zijn geschiktheid om het recht te wijzen, te herstellen.
Dictum
HET HOF,
Uitspraak doende op tegenspraak, na behandeling van de zaak in openbare
terechtzitting,
Gelet op artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden;
Gelet op artikel 152, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van het tweede
deel, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, en
artikel 25 van de wet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen;
Gelet op artikel 405 van het Gerechtelijk Wetboek alsook de artikelen 404,
409, 417 tot 420 en 422 tot 426 van genoemd wetboek, vóór de wijziging ervan
bij de wet van 7 juli 2002;
Spreekt tegen X., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., de tuchtstraf uit van zes maanden schorsing;
Veroordeelt hem in de kosten.
12 januari 2006 – Algemene vergadering – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –
Verslaggever: de h. de Codt – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T. Levy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 33
1° KAMER - 13 januari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
ALGEMEEN - BEREKENING VAN DE BELASTING - VOORAFBETALING - VERREKENING FAILLISSEMENT - TEGENWERPELIJKHEID AAN DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS
De verrekening van een voorafbetaling, die zonder bedrog is gedaan en vooraleer de
schuldenaar zijn betalingen heeft gestaakt, op de belasting die na het vonnis van
faillietverklaring is ingekohierd, kan aan de gezamenlijke schuldeisers worden
tegengeworpen1. (Artt. 157 en 175 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën T. FAILLISEMENT CAGIF GESTION ET INVESTIGATION bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.33
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is
gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16 en 17 van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 172 van de Grondwet;
- de artikelen 64 tot 71 en 142 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest eiser om aan
verweerder, in diens hoedanigheid van curator van het op 1 april 1998 verklaarde faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cagif gestion et
investigation, 250.000 BEF (6.197,34 euro) te betalen, vermeerderd met intrest, welk
bedrag op 8 april 1997 aan eiser is betaald door de failliete vennootschap als voorafbetaling op de vennootschapsbelasting, aanslagjaar 1998 (1997), zulks op de volgende
gronden:
"dat de voorafbetaling geen betaling van een schuld is en geen onverschuldigde betaling; dat de belastingplichtige die een voorafbetaling doet, bewust kiest om een nog nietbestaande belasting te betalen om de in de belastingwetten bedoelde vermeerdering te
vermijden (artikelen 157 e.v., Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; Bergen, 16
november 1988, J.T., 1989, p. 309);
dat (verweerder) terugbetaling wil krijgen van de door de failliete vennootschap gedane
voorafbetaling en aanvoert dat de Belgische Staat de schuldvordering van de teruggave
van die voorafbetaling, waarvan hij beweert houder qualitate qua te zijn, niet kan vergelijken met de belastingschuld die ingekohierd is na het faillissement;
(...)
dat de belastingplichtige, eerst en vooral, zelfs na het verstrijken van de termijnen, recht
heeft op de terugbetaling van de voorafbetalingen indien geen enkele aanslag rechtsgeldig
is ingekohierd of indien ze meer bedragen dan de ingekohierde aanslag, aangezien die
voorafbetalingen, in dat opzicht, de kenmerken vertonen van een onverschuldigde betaling;
(...)
dat vervolgens, de curator in casu niet pleit dat de voorafbetaling hem zou moeten
worden terugbetaald omdat de nadien ingekohierde aanslag laattijdig zou zijn geweest of
minder bedragen dan 250.000 BEF;
dat de vordering tot terugbetaling van de voorafbetaling in werkelijkheid geformuleerd
is met toepassing van de regels van het faillissement, en meer bepaald van het beginsel
van de gelijkheid van de schuldeisers, dat van openbare orde is, en waarvan de belastingwet in dit geval niet is afgeweken;
dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen:
- enerzijds, de voorafbetaling die geen betaling is van een reeds ontstane en nog niet
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vervallen belastingschuld, aangezien die schuld niet bestaat op het tijdstip waarop de
voorafbetaling wordt gedaan (die schuld ontstaat immers pas bij de afkondiging van de
begrotingswet) maar een gewoon voorschot op een toekomstige schuld die bestemd is,
ofwel om te worden teruggegeven aan de belastingplichtige die daartoe binnen een
bepaalde termijn een aanvraag heeft ingediend, ofwel om naderhand te worden verrekend
met een aanslag, ofwel om aan de belastingplichtige te worden teruggegeven indien en
voor zover die schuld niet rechtsgeldig zou ontstaan;
- en, anderzijds, de verrekening van die voorafbetaling met de aanslag die de daadwerkelijke betaling van de belastingschuld vormt;
in deze zaak werd de voorafbetaling gedaan vóór het faillissement, terwijl de verrekening van de voorafbetaling met de aanslag na het faillissement is gebeurd;
dat, gelet op het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, en inzonderheid op
artikel 8 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, alle betalingen, verrichtingen en
handelingen die door de gefailleerde zijn verricht sinds de dag van de faillietverklaring
niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden tegengeworpen;
dat de verrekening van de voorafbetaling met de aanslag die is ingekohierd na het faillissement bijgevolg niet kan worden tegengeworpen aan de curator in zoverre hij de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigt;
dat hieruit volgt dat de voorafbetaling die, vóór het faillissement, niet aangewend is
kunnen worden voor de betaling van een belastingschuld van de failliete vennootschap, en
die, na het faillissement, evenmin daartoe rechtsgeldig kan worden aangewend, geen
bestaansreden meer heeft en aan de gezamenlijke schuldeisers moet worden teruggegeven;
dat (verweerder) aldus bewijst dat er voor de failliete vennootschap een schuldvordering tot terugbetaling van die voorafbetaling bestaat (...);
dat (eiser) aanvoert dat de voorafbetaling 'wel degelijk de betaling vormt van een niet
vervallen schuld' aangezien [de] artikelen 157 en 159 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met de datum van de voorafbetaling rekening houden bij de berekening
van eventuele verhogingen bij de inkohiering van de aanslag en aangezien artikel 68 van
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op de voorafbetalingen de regels toepast die vervat liggen in de artikelen 139, § 3, en 142 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de betaling van de aanslag en
het bewijs van die betaling;
de voorafbetaling krijgt echter pas het kenmerk van een betaling nadat de belastingschuld is ontstaan en wanneer de voorafbetaling rechtsgeldig verrekend werd met die
schuld, ook al wordt de betaling geacht, volgens de bijzondere regels van de belastingwetgeving, voor de berekening van de vermeerdering en de interest, terug te werken tot op
het tijdstip van de voorafbetaling;
dat, in deze zaak, die verrekening, gelet op de regels van openbare orde van het faillissement die de gelijkheid tussen de schuldeisers verzekeren, niet rechtsgeldig kon
gebeuren na het vonnis van faillietverklaring".
In substantie beslist het hof van beroep dat de voorafbetaling niet kan worden
beschouwd als de betaling van een niet vervallen belastingschuld, aangezien de betaling
van de schuld pas gebeurt op het tijdstip van de verrekening van de voorafbetaling met de
verschuldigde belasting.
Ook al dateert de litigieuze voorafbetaling van voor de faillietverklaring, toch is de
verrekening van die voorafbetaling met de verschuldigde belasting na dat vonnis gebeurd.
Zij is dus onbestaand, of zij kan op zijn minst niet aan de curator qualitate qua worden

144

HOF VAN CASSATIE

13.1.06 - Nr. 33

tegengeworpen.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de belastingadministratie een voorafbetaling
verrekent die voor het vonnis van faillietverklaring is ontvangen, en bovendien, in deze
zaak, vóór het begin van de verdachte periode, met een aanslag die gevestigd is na dat
vonnis.
Het hof van beroep baseert zijn beslissing ten onrechte op artikel 16 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, waarvan het eerste lid luidt als volgt: " Te rekenen van de
dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het
beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij
zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van
de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis,
kunnen niet aan de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen".
In beginsel slaat artikel 16 niet op de handelingen die de schuldenaar heeft verricht
vóór de ontneming van het beheer, behalve ingeval van bedrieglijke handeling (hetgeen
hier uitgesloten is).
De failliete vennootschap heeft na het vonnis van faillietverklaring evenwel geen
enkele bestuurshandeling verricht, geen enkele betaling gedaan ten voordele van eiser. De
litigieuze voorafbetaling is wel degelijk vóór de staking van de betalingen gedaan.
Evenmin heeft eiser sinds die datum enige betaling aan de failliete vennootschap gedaan.
Op de dag van het faillissement worden de niet-vervallen schulden als vervallen
beschouwd en kunnen de betalingen die gedaan zijn voor het staken van de betalingen aan
de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen.
Bijgevolg zijn de artikelen 16 e.v. van de faillissementswet van 8 augustus 1997 niet
van toepassing op de voorafbetalingen die de toekomstige gefailleerde heeft verricht vóór
de verdachte periode.
Een voorafbetaling stemt overeen met een bedrag dat in het bijzonder wordt voorbehouden voor de betaling van een belasting m.b.t. een welbepaald aanslagjaar. Buiten de
termijn waarin de artikelen 70 en 71 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorzien, kan de belastingplichtige de
bestemming ervan niet meer wijzigen. Hij kan er zich evenmin tegen verzetten, bij voorbeeld, in het kader van het recht van de tenuitvoerlegging
Een voorafbetaling is wel degelijk een betaling, aangezien de belastingadministratie
rekening houdt met de datum van de betaling ervan om de eventuele verhogingen bij de
inkohiering van de belasting te berekenen.
Hier werd de voorafbetaling gedaan op 8 april 1997, dus lang voor de faillissementsverklaring op 1 april 1998, en eveneens lang voor het begin van de verdachte periode dat op
1 oktober 1997 is vastgesteld.
En de rechtsvordering van de curator tot terugbetaling van een voorafbetaling zou
kunnen leiden tot een verzwaring van het passief, aangezien de belasting, indien geen
voorafbetaling was gedaan, verhoogd zou moeten worden.
Voorts, in deze zaak, aangezien de aanslagtermijn verstreken was, staat de beslissing
om de voorafbetaling terug te geven gelijk met een belastingvrijstelling, wat uitdrukkelijk
verboden wordt door artikel 172, tweede lid, van de Grondwet dat luidt als volgt: "Geen
vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet".
Betreffende de datum die in aanmerking moet worden genomen als betalingsdatum,
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verwijst artikel 68 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot voorafbetalingen,
uitdrukkelijk naar artikel 142, eerste lid, van dat koninklijk besluit, luidens hetwelk betalingen, voor stortingen via een postkantoor en voor overschrijvingen, uitwerking hebben
op de datum die door de Post als bevrijdende datum op het rekeninguittreksel wordt
vermeld.
Bijgevolg is 8 april 1997 en niet het tijdstip waarop de aanslag is ingekohierd de enige
datum die als betalingsdatum in aanmerking kan komen.
Daarentegen bevestigt artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
dat de voorafbetaling (en niet de latere "verrekening" ervan bij de berekening van de
belasting) geldt als onmiddellijke betaling van de belasting waarop zij betrekking heeft.
"In zover de belasting op winst, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders niet als voorheffing is geheven of in het jaar waarin het inkomen wordt verkregen niet bij voorafbetaling is voldaan, wordt ze vermeerderd met een bedrag dat wordt vastgesteld zoals bepaald
in deze onderafdeling".
Voorts preciseert artikel 167:
"De Koning bepaalt de voorwaarden en de regels van uitvoering van de artikelen 157
tot 166 en stelt vast welke de belastingplichtigen hiervan op straffe van verval in acht
moeten nemen".
De Koning heeft de voorwaarden en regels bepaald die de belastingplichtige op straffe
van verval moet in acht nemen wanneer hij de bestemming van een voorafbetaling wil
wijzigen (zie de artikelen 64 tot 71 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
De fiscale schuldvordering vertoont evenwel een bijzonder kenmerk: zij kan enkel op
de wijze die is vastgesteld in de begrotingswet ontstaan, worden gewijzigd of teloorgaan,
zodat, in belastingzaken, schuldvergelijking, schuldvernieuwing en kwijtschelding van
schulden in de regel uitgesloten zijn.
De artikelen 70 en 71 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn van openbare orde zodat ze
eveneens van toepassing zijn op de curator van het faillissement.
Er dient tevens op gewezen dat de voorafbetalingen in dit geval geen overschot
vertonen.
Er moet inderdaad gelet worden op de eigen kenmerken van de voorafbetaling en op
het belang om in die materie te verwijzen naar het overeenstemmende aanslagjaar.
De toepasbare regels verschillen naargelang er een toewijzing gebeurt in het kader van
een aanslagprocedure (voor hetzelfde aanslagjaar), dan wel een verrekening met een
belasting betreffende een ander aanslagjaar, of een ander soort belasting die een invorderingsmaatregel vormt.
De litigieuze verrichting bestaat niet in een verrekening, met toepassing van artikel 166
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, van een overschot betreffende een aanslagjaar met een belastingschuld betreffende een ander aanslagjaar of een ander soort belasting.
Zodra er een voorafbetaling voor een welbepaald aanslagjaar een overschot vertoont,
hebben de toepasselijke wetsbepalingen betrekking op de aanslagprocedure en niet op de
invordering van de belasting.
De bijzondere bepalingen van de belastingwet, die van openbare orde zijn, moeten
worden nageleefd en, voor zover de voorafbetaling wordt aangewend voor de belastingschuld betreffende het aanslagjaar waarvoor zij gedaan is, kunnen de artikelen 16 en 17

146

HOF VAN CASSATIE

13.1.06 - Nr. 33

van de wet van 8 augustus 1997 in geen geval de terugbetaling van een voorafbetaling
verantwoorden.
Op de dag van de faillietverklaring was de voorafbetaling door de gefailleerde trouwens
definitief geworden, aangezien de bij de artikelen 70 en 71 van het koninklijk besluit van
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vastgestelde termijnen reeds verstreken waren.
In zoverre de voorafbetalingen, vóór de datum van de faillietverklaring aan de gefailleerde en aan zijn schuldeisers konden worden tegengeworpen, kunnen ze aan de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen en kan de curator er geen terugbetaling van
krijgen.
Derhalve oordeelt het bestreden arrest ten onrechte dat de belastingplichtige op het tijdstip van het faillissement een schuldvordering tegen de Staat had (schending van alle
aangewezen wettelijke bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Een voorafbetaling van belastingen is een voorschot dat in mindering wordt
gebracht van een later vast te stellen belasting op het totale inkomen van een
natuurlijke persoon of een vennootschap. Voor zelfstandigen is zij een middel
om de in artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
bedoelde belastingverhoging te vermijden en voor belastingplichtigen in het
algemeen, de manier om de in de artikelen175 tot 177 van dat wetboek bedoelde
bonificaties te verkrijgen.
De terugbetaling van een voorafbetaling kan slechts worden verkregen, ofwel
volgens de voorwaarden bedoeld in de artikelen 70 en 71 van het koninklijk
besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ofwel in zoverre het betaalde bedrag hoger is dan de rechtsgeldig gevestigde aanslag. Die beide onderstellingen hebben niets met deze zaak
te maken.
De verrekening van een voorafbetaling die zonder bedrog is gedaan, en vooraleer de schuldenaar zijn betalingen heeft gestaakt, kan aan de gezamenlijke
schuldeisers worden tegengeworpen.
Het arrest stelt vast dat "de b.v.b.a Cagif op 8 april 1997 een voorafbetaling
van belastingen [van 250.000 BEF] heeft gedaan die in mindering wordt
gebracht van de vennootschapsbelasting die zou verschuldigd zijn op de inkomsten van 1977 [lees: 1997], aanslagjaar1998; dat zij failliet werd verklaard bij
een vonnis van 1 april 1998; dat 1 oktober 1997, bij een ander vonnis van 18 mei
1998, vastgesteld is als de definitieve datum van de staking der betalingen; dat
de Belgische Staat twee schuldvorderingen heeft ingediend voor een totaal
bedrag van [1.080.258 BEF]; dat de vennootschapsbelasting betreffende het
aanslagjaar 1998 intussen werd ingekohierd [...] rekening houdend met de voorafbetaling" en dat de curator de terugbetaling van de voorafbetaling vordert.
Door zijn beslissing dat "de voorafbetaling [...] geen bestaansreden meer heeft
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en aan de gezamenlijke schuldeisers moet worden teruggegeven" te gronden op
het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, en inzonderheid op artikel 16
van de faillissementswet van 8 augustus 1997, is het arrest niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
13 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 34
1° KAMER - 13 januari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — BELANG - VERSCHEIDENE
TENLASTELEGGINGEN - EEN ENKELE TUCHTSTRAF - MIDDEL BETREFFENDE ÉÉN VAN DE
TENLASTELEGGINGEN - ONTVANKELIJKHEID
2º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - VERSCHEIDENE TENLASTELEGGINGEN - EEN ENKELE
TUCHTSTRAF - CASSATIEMIDDEL BETREFFENDE EEN VAN DE TENLASTELEGGINGEN ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan
het cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl de straf
door de andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus
geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk1.
(D. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0003.F)

II. CASSATIEMIDDELEN
Eisers voert in haar memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 458 van het Strafwetboek.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 34
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Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing legt eiseres de schorsing op van het recht om het beroep van
apotheker uit te oefenen tijdens ten minste negen maanden, op grond
" Dat [zij] evenwel de regelmatigheid van die reglementen betwist heeft maar ermee
ingestemd heeft de lijst te bezorgen van de instellingen buiten haar gemeente of aangrenzende gemeenten waar [zij] leveringen heeft gedaan;
[...] Dat de provinciale raad van de Orde tot driemaal toe [eiseres], respectievelijk op 23
januari, 23 februari en 28 maart 2002, gewezen heeft op de verbintenissen die [zij] was
aangegaan, echter tevergeefs;
[...] Dat eiseres op 29 maart 2002 aan de leden van de Orde heeft geschreven dat zij,
aangezien zij slechts titularis was van de apotheek in de rue Hayenneux, 25, te Herstal,
bijgevolg niet kon ingaan op het verzoek dat haar was gedaan;
Dat het haar bovendien belangrijk leek de wettelijke basis te kennen op grond waarvan
de Orde haar het beroepsgeheim mocht doen schenden;
[...] Dat [eiseres], die zich uitdrukkelijk ertoe verbonden had de gevraagde documenten
te bezorgen in het kader van regelmatig gevoerd geheim onderzoek, in deze zaak, weinig
goede redenen heeft om het beroepsgeheim aan te voeren;
[...] Dat de raad van beroep terecht erop gewezen heeft dat eisers ermee had ingestemd
de onderzoekers de lijst te bezorgen van de door haar apotheek bevoorrade rusthuizen
maar niet die van haar klanten;
[...] Dat uit geen enkel van de gegevens van de zaak blijkt dat de provinciale raad van
de Orde de feiten slecht zou hebben beoordeeld door te stellen dat [eiseres] geneesmiddelen leverde aan de beheerders van de rusthuizen, die ze, wellicht, aan de bewoners
bezorgden;
Dat voorts moeilijk te begrijpen valt hoe het bekendmaken van de naam van de rusthuizen zou indruisen tegen het beroepsgeheim, aangezien de verschijnende apotheker
gehouden is tot loyaliteit jegens de overheden van de orde, die eveneens door het beroepsgeheim zijn gebonden".
Grieven
Artikel 458 van het Strafwetboek bepaalt: " Geneesheren, heelkundigen, officieren van
gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun
staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht
die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot
zes maanden en met geldboete van honderd BEF tot vijfhonderd BEF".
het onderzoek van het dossier ten laste van eiseres steunt op een onwettig of ongrondwettig koninklijk besluit.
De tuchtrechter mocht dus tegen eiseres geen onderzoek instellen.
Laatstgenoemde kan dus niet worden gestraft om het onderzoek van het dossier te
hebben "verhinderd".
Eiseres ziet hoe dan ook niet in op welke wettelijke grondslag zij, zelfs aan verweerder
van wie zij afhangt, de lijst van "haar klanten" zou moeten bezorgen.
Er dient op gewezen dat eiseres levert aan patiënten die met name in een rusthuis
verblijven; eiseres levert niet aan de rusthuizen maar aan de patiënten die er verblijven;
het zijn de voorschriften van die patiënten die door eiseres worden behandeld.
De bestreden beslissing heeft tevens de feiten slecht beoordeeld door te stellen dat
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eiseres geneesmiddelen leverde aan de beheerders van de rusthuizen die, wellicht, ervoor
zorgen dat ze aan de bewoners worden bezorgd; de feiten van de zaak zijn niet van dien
aard.
Eiseres moet het beroepsgeheim bewaren jegens haar patiënten die vertrouwen in haar
hebben, zo niet komt zij terecht in de artikel 458 van het Strafwetboek bedoelde toestand.
Er bestaat geen wettelijke grondslag om eiseres te verplichten de lijst te bezorgen van
de des instellingen "bevoorraad" door de apotheek waarvan eiseres, ten tijde van de feiten
titularis was. De bestreden beslissing schendt bijgevolg artikel 458 van het Strafwetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
2. Tweede middel
De door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel: het middel vertoont geen belang.
De bestreden beslissing legt eiseres voor twee tenlasteleggingen een enkele
tuchtstraf op.
Aangezien het middel, dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat,
terwijl de straf door de andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie
leidt, vertoont het geen belang.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 35
3° KAMER - 16 januari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN
- PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - WERKGEVER - GETROFFENE - FOUT VAN EEN DERDE KOSTEN - UITKERINGEN - WETTELIJKE, VERORDENENDE OF OVEREENGEKOMEN VERPLICHTINGEN GEVOLG
Een publiekrechtelijke persoon die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens wettelijke,
verordenende of overeengekomen verplichtingen, kosten moet doen of uitkeringen moet
toekennen aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden, heeft recht op een
vergoeding, in zoverre hij daardoor schade lijdt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

1 Zie Cass., 9 april 2003, A.R. P.03.0049.F, nr. 235; 10 april 2003, A.R. C.01.0329.F, nr. 245; 3 dec.
2003, A.R. P.03.0367.F, nr. 614; 23 feb. 2004, A.R. C.03.0188.F, nr. 94, en de verwijzingen in noot
1, p. ...
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(Europese Gemeenschap T. Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars; in aanwezigheid van A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0252.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 december 2003 is
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 27 december 2005
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 85bis, inzonderheid §4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen, toegevoegd bij artikel 10 van de verordening (EEG, Euratom, CECA)
nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op
de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres, op grond van artikel 85bis van het statuut van
de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, van verweerster de terugbetaling
vordert van alle uitgaven die zij gedaan heeft ten behoeve van de minderjarige dochter
van één van haar ambtenaren die overleden was aan de gevolgen van een ongeval, veroorzaakt door verweersters verzekerde. Vervolgens doet het bestreden arrest het beroepen
vonnis teniet dat aan eiseres de terugbetaling had toegekend van alle uitgaven die zij ten
behoeve van de dochter van de getroffene had gedaan, en kent het eiseres, die in de plaats
was getreden van de rechten van de dochter van de getroffene, met wijziging van dat
vonnis slechts twee bedragen van 147.305,97 euro en 47.900,87 euro toe, waarop laatstgenoemde, naar gemeen recht, aanspraak had kunnen maken als vergoeding voor het
"economisch verlies" ten gevolge van het overlijden van haar moeder.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"[Eiseres] betoogt ten onrechte dat zij, in zoverre de uitgaven die zij gedaan heeft ten
behoeve van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], niet gedekt
werden door de vergoedingen waarop zij volgens de subrogatie recht heeft, de terugbetaling van die uitgaven zou kunnen vorderen in het kader van een rechtstreekse vordering
overeenkomstig artikel 85bis van het statuut van de ambtenaren; immers, zelfs al is het
litigieuze ongeval daadwerkelijk de oorzaak van de uitgaven, toch strekken die uitgaven
niet tot vergoeding van de door dat ongeval veroorzaakte schade, maar vormen zij de
uitvoering, door [eiseres], van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit het statuut
van haar ambtenaren; die eigen rechtsgrond staat tussen de fout en de schade en verbreekt
het oorzakelijk verband tussen beide".
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 85bis, §1, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
bepaalt dat wanneer het overlijden, een ongeval of een ziekte van een in dit statuut
bedoelde persoon aan een derde te wijten is, de Gemeenschappen, voor zover er voor hen
uit de schadebrengende gebeurtenis op grond van dit statuut verplichtingen voortvloeien,
van rechtswege in alle rechten en rechtsvorderingen van die persoon of zijn rechtverkrijgenden ten aanzien van de aansprakelijke derde treden.
Die bepaling belet evenwel niet dat de Gemeenschappen een rechtstreekse vordering
kunnen instellen (artikel 85bis, §4, van dat statuut).
Krachtens dit statuut kan eiseres bijgevolg van de derde die aansprakelijk is voor het
ongeval dat het overlijden van een van haar ambtenaren heeft veroorzaakt, de vergoeding
vorderen van de schade die zij persoonlijk lijdt door de fout van die derde, wegens de
uitgaven die zij met toepassing van het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen heeft moeten doen.
Dat recht kan niet worden ingeperkt of belemmerd door interne bepalingen van de
Lidstaat waarin eiseres de vergoeding van haar persoonlijke schade vordert.
In tegenstelling tot wat de appelrechters beslissen, doet het overigens niet ter zake dat
de uitgaven van eiseres niet strekken tot vergoeding van de door het ongeval veroorzaakte
schade, aangezien eiseres niet de vergoeding van de door de getroffene geleden schade
vordert, doch de vergoeding van haar eigen schade.
Daarenboven kan de omstandigheid dat eiseres uitgaven heeft gedaan ter uitvoering van
het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen, geen "eigen rechtsgrond" vormen
die tussen de schade van eiseres en de fout van de derde-aansprakelijke komt, aangezien
artikel 85bis, § 4, van dat statuut uitdrukkelijk bepaalt dat eiseres het recht heeft haar
uitgaven rechtstreeks terug te vorderen van de derde-aansprakelijke.
Het bestreden arrest kan bijgevolg niet naar recht beslissen dat eiseres niet het recht
heeft om van verweerster de terugbetaling te vorderen van de uitgaven die zij heeft
gedaan ten behoeve van de dochter van de getroffene, welke niet gedekt worden door de
vergoedingen waarop zij volgens de subrogatie recht heeft (schending van artikel 85bis,
inzonderheid §4, van het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen).
Tweede onderdeel
Het bestaan van een wettelijke of verordenende verplichting sluit schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet uit, tenzij uit de draagwijdte van de wet of
van de verordening blijkt dat die toekomstige uitgave of prestatie definitief ten laste moet
blijven van degene die deze moet dragen krachtens de wet of de verordening.
De persoon die wegens de fout van een derde, krachtens een wettelijke of verordenende
verplichting die hij moet nakomen, uitgaven moet doen of uitkeringen moet toekennen ten
behoeve van de getroffene, heeft bijgevolg recht op schadevergoeding, voor zover hij
hierdoor schade lijdt en uit de inhoud of de opzet van de wet of de verordening blijkt dat
die toekomstige uitgave of uitkering niet ten laste moet blijven van degene die deze moet
uitbetalen krachtens de wet of de verordening.
Artikel 85bis, §4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen
bepaalt uitdrukkelijk dat de subrogatie waarover eiseres beschikt krachtens de eerste paragraaf van dezelfde bepaling, haar niet kan worden tegengeworpen om haar het recht te
ontzeggen om tegen de derde-aansprakelijke een rechtstreekse vordering in te stellen tot
vergoeding van de eigen schade die zij geleden heeft ten gevolge van de uitgaven die zij

152

HOF VAN CASSATIE

16.1.06 - Nr. 35

heeft of zal moeten doen ten behoeve van een van haar ambtenaren of van zijn rechtverkrijgenden.
Het bestreden arrest beperkt zich tot de vaststelling dat die uitgaven zijn gedaan ter
uitvoering, door eiseres, van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit het statuut
van haar ambtenaren, en dat die eigen rechtsgrond tussen de fout en de schade komt,
waardoor het oorzakelijk verband tussen beide verbroken wordt.
Te dezen stelt het hof van beroep niet vast (1°) dat eiseres door haar uitgaven, die niet
gedekt zijn door de subrogatie, geen persoonlijke schade heeft geleden of (2°) dat die
uitgaven definitief ten laste van eiseres moesten blijven, gelet op de inhoud of de opzet
van de bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen. Het hof
verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht om eiseres het recht te ontzeggen
om van verweerster de terugbetaling te verkrijgen van de uitgaven die zij heeft gedaan ten
behoeve van de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], welke niet
gedekt worden door de vergoedingen waarop de subrogatie haar recht geeft (schending
van artikel 85bis, §4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Derde middel
Tweede onderdeel
Over de door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel is nieuw :
Het middel, zelfs al houdt het geen verband met een dwingende bepaling of
met een bepaling die de openbare orde raakt, is niet nieuw wanneer het, zoals te
dezen, kritiek uitoefent op een reden die de rechter opgeeft ter verantwoording
van zijn beslissing.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van dit onderdeel :
Een publiekrechtelijke persoon die ten gevolge van de fout van een derde,
krachtens wettelijke, verordenende of overeengekomen verplichtingen, uitgaven
moet doen of uitkeringen moet toekennen aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden, heeft recht op een vergoeding, in zoverre hij daardoor schade lijdt.
Het bestaan van een dergelijke verplichting sluit niet uit dat er schade bestaat
in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij uit de wet, verordening of overeenkomst volgt dat de betaling definitief ten laste moet blijven van
degene die op grond daarvan tot betaling gehouden is.
Het arrest, dat niet vaststelt dat eiseres geen persoonlijke schade geleden heeft
door uitgaven te doen die niet door de subrogatie worden gedekt of dat die
uitgaven definitief ten haren laste moesten blijven, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht om eiseres het recht te ontzeggen om van verweerster de terugbetaling van die uitgaven te verkrijgen.
Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en het derde onderdeel van
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het eerste middel, van het tweede onderdeel van het tweede middel en van het
eerste onderdeel van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie.
De vordering tot bindendverklaring van het arrest
Eiseres heeft belang bij de bindendverklaring van dit arrest aan de partij die te
dien einde voor het Hof in het geding is opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij het gegrond verklaren van de
hoofdvordering, uitspraak doet over de vordering van eiseres tegen verweerster
en uitspraak doet over de kosten van die vordering.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van C.B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
16 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Gryse.

Nr. 36
3° KAMER - 16 januari 2006

1º VERZEKERING — LEVENSVERZEKERING - DERDENBEDING - GEVOLGEN
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - DERDENBEDING - LEVENSVERZEKERING
1º en 2° Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde
impliceren, verkrijgt de derde-begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een
eigen en rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de
verzekeringnemer noch, in de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen
gelden1. (Art. 1121 B.W.)
(M. T. G.K.C. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0302.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 oktober 2003 is
gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
1 Zie Cass., 13 jan. 1967 (A.C., 1967, 577); 4 jan. 1988, A.R. 8086, nr. 266.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 27 december 2005
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond en zegt dat
eiseres noch de hoedanigheid noch het belang heeft om de uitvoering in haar voordeel te
vorderen van de overlijdensverzekeringsovereenkomst die H.V. had gesloten en waarvan
zij de begunstigde niet is, op grond dat:
"De vordering tot dekking van [eiseres] tegen [verweerster]
In haar hoedanigheid van erfgename van H.V., haar echtgenoot, heeft [eiseres] belang
om een vordering in te stellen tot uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, teneinde
het passief van de nalatenschap niet te verzwaren indien de verzekeraar het kapitaal zou
uitbetalen aan Krefima, de begunstigde van de overeenkomst, of aan zijn kredietverzekeraar, de naamloze vennootschap Gerling de Namur.
[Eiseres] heeft echter geen subjectief recht en kan dus niet vorderen om [verweerster] te
veroordelen teneinde haar te vrijwaren voor de veroordelingen die tegen haar zouden
worden uitgesproken in het voordeel van de naamloze vennootschap Gerling Namur, die
geen partij is in dit geding maar gesubrogeerd is in de rechten van de naamloze vennootschap Krefima, begunstigde van de overeenkomst die gesloten werd op het hoofd van
H.V., indien deze kwam te overlijden vóór de volledige terugbetaling van het krediet. Ze
heeft immers geen enkele hoedanigheid om dit te doen.
Zij kan niet vorderen om de verzekeraar te doen veroordelen tot betaling van een derde
die geen partij is in het geding, aangezien haar rechtsvordering niet kan uitgelegd worden
als een zijdelingse rechtsvordering - [eiseres] is niet de schuldeiser van Krefima of van
diens verzekeraar - en, evenmin als een rechtsvordering tot vrijwaring, aangezien zij niet
de begunstigde van de overlijdensverzekering is; zij heeft daarenboven geen enkele
bevoegdheid om de naamloze vennootschap Krefima te vertegenwoordigen.
De procedure die tegen haar is ingeleid voor de vrederechter te G., vindt haar oorsprong
in het feit dat zij als medeschuldenaar optrad in de lening die bij Krefima was gesloten.
Ook haar hoedanigheid van erfgename van haar echtgenoot verantwoordt die rechtsvordering.
De vordering van [eiseres] is dus niet ontvankelijk, in zoverre deze strekt tot veroordeling van [verweerster] om haar 'te dekken voor de bedragen die verschuldigd zijn aan de
naamloze vennootschap Gerling de Namur'.
Het hoofdberoep is dus gegrond, maar het incidenteel beroep en de tussenvordering van
[eiseres] zijn dat niet".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
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Hoewel, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsvordering slechts
ontvankelijk is indien eiser het belang en de hoedanigheid heeft om op te treden, valt het
begrip hoedanigheid meestal samen met het begrip belang, dat er nauw mee verwant is.
Het arrest vermeldt in zijn redenen dat eiseres de hoedanigheid heeft van erfgename
van H.V., haar echtgenoot, en leidt hieruit af dat zij belang heeft om een vordering tot
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst in te stellen.
Het arrest sluit evenwel uit dat eiseres het belang en de hoedanigheid heeft om op te
treden, op grond dat, integendeel, de naamloze vennootschap Krefima de begunstigde is
van de overlijdensverzekeringsovereenkomst van wijlen H.V.
Welnu, eiseres is, zoals zij in conclusie aanvoerde en zoals het arrest vermeldt, ook
opgetreden in haar hoedanigheid van erfgename van haar overleden echtgenoot.
In die hoedanigheid heeft eiseres de rechten uit de overeenkomst verkregen, en met
name het recht om de geldigheid van de verzekeringsovereenkomst te doen erkennen en te
vorderen dat verweerster haar overeengekomen dekking zou geven.
Het hof van beroep, dat erop wijst dat eiseres handelt in de hoedanigheid van wettelijke
erfgename van haar echtgenoot en op grond daarvan belang heeft om een vordering tot
uitvoering van de overeenkomst in te stellen, schendt bijgevolg de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, door te verklaren dat eiseres noch het belang noch de hoedanigheid heeft om de uitvoering, in haar voordeel, te vorderen van de overlijdensverzekeringsovereenkomst die H.V. had gesloten en waarvan zij de begunstigde niet is.
Aldus schendt het arrest de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en is is het
derhalve niet naar recht verantwoord.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Eiseres vordert, zowel ten persoonlijke titel als in haar hoedanigheid van
erfgename, dat de dekking van een levensverzekeringsovereenkomst, die bij
verweerster is gesloten door haar vooroverleden echtgenoot, in haar voordeel zou
worden erkend en uitgevoerd.
Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impliceren, verkrijgt de derde-begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing,
een eigen en rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verzekeringnemer noch, in de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen
gelden.
Het arrest, dat oordeelt dat eiseres niet de begunstigde van de verzekeringsovereenkomst is, verantwoordt zijn beslissing dat eiseres geen hoedanigheid
heeft om de uitvoering ervan in haar voordeel te vorderen, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
16 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.

Nr. 37
3° KAMER - 16 januari 2006

1º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - GEVOLG
2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF
RECHT - GEVOLG
3º VREEMDELINGEN - VREEMDELING TOEGELATEN OM TE VERBLIJVEN - VREEMDE
ECHTGENOOT - VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN - AANVRAAG - BESLISSING - MINISTER DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - GEBONDEN BEVOEGDHEID - AFWEZIGHEID - SUBJECTIEF RECHT AFWEZIGHEID
1º en 2° Opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een
subjectief recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn1. (Artt.
144 en 145 Gw. 1994)
3º Wanneer de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of zijn gemachtigde, uitspraak doet over
een aanvraag tot toelating om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, ingediend
door een vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling,
heeft hij geen volledig gebonden bevoegdheid maar beschikt hij over een
beoordelingsmarge; de echtgenoot-eiser beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht
op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk2. (Artt. 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en
12bis Vreemdelingenwet)
(B.S., Minister van Binnenlandse Zaken T. I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 4 mei 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 20 december 2005 naar
de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.
1 Zie concl. de H. VELU, toen adv.-gen., Cass., 10 april 1987, Ver. K., A.R. 5590-5619, nr. 477, inz.
p. 1068; zie ook Cass., 22 dec. 2000, A.R. C.99.0164.N, nr. 720.
2 Zie Cass., 12 dec. 2005, A.R. C.04.0157.F, nr. 659; vlg. artt. 64 en 69, Vreemdelingenwet.

Nr. 37 - 16.1.06

HOF VAN CASSATIE

157

1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
- artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 februari 1973 op de Raad van State;
- de artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 en 71, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september 2004, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van 15 oktober 2003, waarbij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik [eiser] veroordeelt om [verweerster] een verblijfskaart van
meer dan drie maanden te overhandigen binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de
betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging,
na te hebben overwogen dat de rechtbank bevoegd was om van de zaak kennis te nemen,
op grond dat :
"I. De bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde :
Wat de beginselen betreft, stemt het hof [van beroep] volledig in met de desbetreffende
beslissing van de eerste rechter, die zich overigens baseert op een arrest van het hof
(Benakouche t/ Belgische Staat 2000/RG/356, van 23 oktober 2000). Het feit dat het
arrest Benakouche betrekking had op een vreemdeling die de echtgenoot was van een
Belg, en niet, zoals te dezen, een vreemdeling die de echtgenoot is van een vreemdeling
van buiten de EG, verandert niets aan die beginselen; als de Administratie zich in een situatie van gebonden bevoegdheid bevindt en een verblijfstitel moet afgeven omdat
(verweerster) voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in België te verblijven en dus
over een subjectief verblijfsrecht beschikt, pleegt zij een feitelijkheid door die titel niet te
overhandigen en zijn de rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd om die feitelijkheid
te doen ophouden.
II. Het bestaan van een verblijfsrecht :
Er moet dus worden onderzocht of (verweerster) over dat subjectief verblijfsrecht
beschikt.
Te dezen wordt artikel 10 van de wet van 15 december 1980 door (verweerster) aangevoerd. Dat artikel bepaalt dat "onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12,
zijn van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten :
(...) 4°) de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en
die met deze komt samenleven". Daarenboven moeten ze beiden 18 jaar oud zijn.
De heer B., die gemachtigd is om in België te verblijven, is op 15 mei 2003 met
(verweerster) gehuwd. Ze zijn beiden ouder dan 18 jaar. Vervolgens moet nog de voorwaarde van het samenleven beoordeeld worden.
Met betrekking tot dat laatste punt betwist [eiser] het bestaan van een subjectief recht,
op grond dat alleen de Administratie, met uitsluiting van de rechterlijke macht, bevoegd is
om te beslissen of er al dan niet sprake is van samenleven. Aan die voorwaarde moet
worden voldaan om het verblijfsrecht toe te kennen. Hij meent immers dat dit verblijfsrecht pas ontstaat als de echtgenoten daadwerkelijk samenleven, dat dit feit vastgesteld
moet worden bij politie-onderzoek en dat alleen de Administratie, na dit onderzoek,
beslist of al dan niet is voldaan aan de voorwaarde van het samenleven.
Volgens de teksten en de rechtspraak lijkt dit wel een correct standpunt, aangezien :
- artikel 12bis, tweede en vierde lid, van de wet bepaalt dat het gemeentebestuur de
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minister onverwijld op de hoogte brengt van de aanvraag en zich van zijn akkoord verzekert; is de beslissing van de minister gunstig of wordt binnen een termijn van een jaar eventueel verlengd met drie maanden - geen beslissing ter kennis van het gemeentebestuur gebracht, dan wordt de vreemdeling toegelaten tot verblijf;
- de Raad van State in zijn arrest nr. 4/96 van 9 januari 1996 in punt B.14 beslist : 'Het
komt de Raad van State toe te beoordelen of de Administratie, bij het toepassen van
artikel 10, 4°, van de wet van 15 december 1980, haar bevoegdheden niet te buiten gaat
door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van het privé-leven en
het gezinsleven'.
Hoewel [eiser] en niet de rechterlijke macht bevoegd is om te oordelen of er al dan niet
sprake is van samenleving, een noodzakelijke voorwaarde voor het toekennen van het in
artikel 10 bepaald verblijfsrecht, heeft [eiser] die voorwaarde van het samenleven te dezen
echter nooit in vraag gesteld.
Het is dus aangetoond dat de voorwaarden van artikel 10, 4°, van de wet, zijn vervuld
en dat alle uitweidingen van [eisers] raadsman over het al dan niet bestaan van een subjectief recht op grond van [eisers] beoordeling van de voorwaarde van het samenleven, niet
ter zake dienend zijn",
alsook op grond van de redenen van de eerste rechter, waarbij het hof van beroep
verklaart zich aan te sluiten, te weten:
"I. De bevoegdheid van de rechterlijke macht :
Overwegende dat de rechterlijke macht weliswaar niet bevoegd is om het verblijfsrecht
toe te kennen, maar kan vaststellen en bijgevolg (eiser) kan veroordelen tot afgifte van
een verblijfstitel, aangezien (eiser) geen enkele beoordelingsbevoegdheid meer heeft over
de afgifte van de titel, zodra het verblijfsrecht is verworven.
Overwegende dat wat dat betreft verwezen moet worden naar het arrest van 23 oktober
2000 van de eerste kamer van het Hof van Beroep te Luik inzake Benakouche (RG356/0);
dat die beslissing is gewezen na een vonnis van die rechtbank van 22 december 1999,
waarin reeds beslist werd :
'Overwegende dat, om elk misverstand te vermijden, vermeld moet worden dat het
voorwerp van de rechtsvordering er niet in bestaat het verblijfsrecht te verkrijgen maar
een verblijfskaart te ontvangen, wat het concrete resultaat is van het recht dat eiser naar
eigen zeggen haalt uit de wet van 15 december 1980'.
Overwegende dat voormeld arrest, op [eisers] hoger beroep, zeer duidelijk is :
'Overwegende dat de bevoegdheid van de gerechten van de rechterlijke orde bepaald
wordt door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep, aangezien de Raad van
State niet bevoegd is wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de weigering
van een administratieve overheid om te voldoen aan een verplichting die het correlaat is
van het subjectieve recht van de verzoeker (zie Cass., 17 november 1994, J.T., 1995, p.
316, en noot B. Haubert);
Overwegende dat een bestuurder een subjectief recht heeft ten aanzien van de overheid
wanneer hij aan twee voorwaarden voldoet : enerzijds moet de rechtsregel die bestuurder
rechtstreeks de bevoegdheid toekennen om van de overheid een bepaald gedrag te eisen
of, zo men verkiest, dat de overheid zich in een situatie van gebonden bevoegdheid
bevindt, welke gekenmerkt wordt door het ontbreken van elke discretionaire bevoegdheid,
en anderzijds moet degene die voorhoudt te kunnen eisen dat voldaan wordt aan een
welbepaalde verplichting die voortvloeit uit een objectieve rechtsregel, hierbij persoonlijk
belang heeft (zie m.b.t. het begrip subjectief recht, de conclusie van advocaat-generaal
Velu vóór Cass., 10 april 1987, Adm. publ. trim., p. 306; zie ook de noot getekend B.
Haubert, sub Cass., 17 november 1994, J.T., 1995, p. 316, inz. p. 318, col. 3, en p. 319,

Nr. 37 - 16.1.06

HOF VAN CASSATIE

159

col. 1; zie ook Jacques Salmon, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, pp. 248 e.v., inz. 251
en 252).
Overwegende dat, indien een vreemdeling het verblijfsrecht wordt toegekend, deze
over een subjectief recht beschikt om de afgifte van een verblijfstitel te verkrijgen; dat het
voorwerp van deze vordering bestaat in het verkrijgen van een verblijfstitel en niet in het
verkrijgen van een beslissing die hem het verblijfsrecht toekent, zodat het voorwerp van
deze vordering, zoals ze verwoord is, krachtens de hierboven vermelde beginselen,
betrekking heeft op een subjectief recht van de geïntimeerde om een verblijfstitel te
verkrijgen, mits, evenwel, voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor de afgifte van
de titel; dat geïntimeerde B. moet aantonen dat hij over het recht beschikt om in het land
te verblijven';
Overwegende dat de rechterlijke macht dus bevoegd is om [eiser] eventueel te veroordelen tot afgifte van een verblijfskaart, aangezien bewezen is dat (verweerster) over een
verblijfsrecht beschikt".
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens, wat de politieke
rechten betreft, de bij wet gestelde uitzonderingen.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt met name dat de eisende partij een
juridische verplichting aanvoert, die krachtens een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan
een derde opgelegd wordt, en eiser belang heeft bij de nakoming ervan.
Indien die derde een administratieve overheid is, zal eiser een dergelijk recht slechts
kunnen aanvoeren indien eerstgenoemde zich in een situatie van gebonden bevoegdheid
bevindt, die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van enige discretionaire bevoegdheid,
en de overheid het door eiser aangevoerde recht moet erkennen omdat alle in de wet opgesomde voorwaarden vervuld zijn en zij geen enkele beoordelingsbevoegdheid kan uitoefenen.
Luidens artikel 10, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn,
onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9 en 12, van rechtswege tot een
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 4° de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of
van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samenleven,
en voor zover de twee betrokken personen ouder zijn dan achttien jaar, alsmede hun
kinderen die te hunnen laste zijn en die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd
van achttien jaar hebben bereikt, tenzij een internationaal verdrag dat België bindt meer
voordelige bepalingen bevat.
Dat artikel moet evenwel gelezen worden in het licht van de andere bepalingen van de
wet van 15 december 1980, inzonderheid van de artikelen 2, 3, 11 en 12bis, waaruit blijkt
dat de toelating tot verblijf onderworpen is, enerzijds, aan het indienen van een ontvankelijke vordering, die met name afhangt van het bezit van alle documenten die vereist zijn
om het Belgisch grondgebied te mogen binnenkomen (artikelen 2, 3 en 12bis van de wet
van 15 december 1980), en, anderzijds, aan een gunstige beslissing van de minister of van
zijn gemachtigde of aan het ontbreken van een beslissing binnen de termijn van een jaar
(artikel 12bis).
Artikel 11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt evenwel dat de minister of zijn
gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in
artikel 10 voorziene gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te verblijven, hetzij

160

HOF VAN CASSATIE

16.1.06 - Nr. 37

omdat die vreemdeling niet of niet meer aan één van de voorwaarden van genoemd artikel
10 voldoet, hetzij omdat de betrokkene, behoudens de in een internationaal verdrag
bepaalde afwijkingen, zich in een van de in artikel 3 voorziene gevallen bevindt. Dit
artikel somt een aantal omstandigheden op, gaande van het ontbreken van de vereiste
documenten om het Belgisch grondgebied te betreden tot het risico dat de openbare rust,
de openbare orde of de veiligheid van het land geschaad wordt, die aan elk verblijf van
een vreemdeling op het Belgisch grondgebied in de weg staan. De minister of zijn
gemachtigde beschikken wat dat betreft over een ruime beoordelingsbevoegdheid.
Bijgevolg is [eisers'] bevoegdheid inzake verblijf van de vreemdeling die zich beroept
op het voordeel van artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, niet helemaal gebonden, zodat die vreemdeling zich geenszins kan beroepen op een subjectief
recht van verblijf in België. De omstandigheid alleen dat de minister of zijn gemachtigde
de echtheid van het samenleven niet betwist of geen grond met betrekking tot de openbare
rust aanvoert, volstaat niet om hieruit het daadwerkelijk bestaan van een subjectief recht
af te leiden.
Het hof van beroep, dat oordeelt dat verweerster, die artikel 10, eerste lid, 4°, van de
wet van 15 december 1980 aanvoert, zich beroept op een subjectief recht van verblijf in
België, omkleedt zijn beslissing niet naar recht en miskent aldus, enerzijds, het begrip
subjectief recht (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet), en, anderzijds,
de bepalingen van de wet van 15 december 1980, waaruit duidelijk blijkt dat de vreemdeling, ook al beroept hij zich op artikel 10, eerste lid, 4°, van die wet, slechts tot verblijf in
België is toegelaten voor zover de minister of zijn gemachtigde uitdrukkelijk beslist dat er
geen grond bestaat om zich tegen dat verblijf te verzetten of de termijn van een jaar laten
verstrijken zonder een ongunstige beslissing te hebben genomen (schending van de artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 144 en 145 van de Grondwet). De feitenrechter heeft op zijn minst niet wettig
kunnen beslissen dat verweerster over een subjectief recht beschikte, alleen op grond dat
de minister noch zijn gemachtigde, noch op het ogenblik van het indienen van de rechtsvordering noch nadien, de echtheid hebben betwist van het samenleven van verweerster
met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om regelmatig (te verblijven) op het
Belgisch grondgebied, en evenmin de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid
van het land hebben aangevoerd om zich tegen dat verblijf te verzetten. Aldus houdt de
feitenrechter geen rekening met het verplichte optreden van de bevoegde overheid opdat
er een subjectief verblijfsrecht ontstaat aan de zijde van de vreemdeling, die slechts na een
gunstige beslissing van de minister of van zijn gemachtigde, of, bij gebrek aan een
uitdrukkelijke beslissing, na het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de
aanvraag tot inschrijving over een verblijfsrecht zal beschikken (schending van de voormelde bepalingen).
Tweede onderdeel
Luidens artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn, onder
voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, van rechtswege tot een verblijf van
meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 4° de vreemdeling die de echtgenoot is van
een tot een verblijf in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of van een tot
vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samenleven, en voor
zover de twee betrokken personen ouder zijn dan achttien jaar, alsmede hun kinderen die
te hunnen laste zijn en die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt, tenzij een internationaal verdrag dat België bindt meer voordelige
bepalingen bevat.
Zelfs als erkend moet worden dat de vreemdeling, die zich beroept op het voordeel van
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artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, over een subjectief recht
beschikt om op het Belgisch grondgebied te verblijven, en, bijgevolg, over een subjectief
recht om ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister van de gemeente waarop
hij een beroep doet, is dat recht noodzakelijkerwijs een politiek recht, dat zijn grondslag
vindt in de verhouding tussen de vreemdeling, enerzijds, en de Belgische Staat die zijn
bevoegdheden van openbare macht uitoefent, anderzijds.
Welnu, luidens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten
tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Artikel 63 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalt dat de
administratieve beslissingen vatbaar zijn, ofwel voor een dringend beroep, ofwel voor een
verzoek tot herziening, ofwel voor een verzoek tot opheffing van veiligheidsmaatregelen,
ofwel voor beroep tot nietigverklaring, of nog voor beroep bij de rechterlijke macht, overeenkomstig hetgeen daarna in de wet is bepaald.
Luidens artikel 64 van de voormelde wet zal de vreemdeling bij de minister aldus een
vordering kunnen indienen tot herziening van de beslissing waarbij, met toepassing van
artikel 11, hem het verblijfsrecht geweigerd wordt.
Daarenboven zal de vreemdeling volgens artikel 69 van dezelfde wet een beroep tot
nietigverklaring kunnen instellen, dat onder de regeling valt van artikel 14 van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, tegen een beslissing waarbij
aanspraak op een bij de wet van 15 december 1980 bepaald recht geweigerd wordt. De
indiening van een verzoek tot herziening verhindert niet dat rechtstreeks een beroep tot
nietigverklaring wordt ingesteld tegen de beslissing waarvan de herziening wordt
gevraagd.
Luidens artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van
State, doet de afdeling administratie bij wijze van arresten uitspraak 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 of tegen de
contentieuze administratieve beslissingen, waarbij een dergelijke akte zowel in een
uitdrukkelijke als in een impliciete beslissing, dan wel in een gebrek aan een beslissing
kan bestaan.
Artikel 71 van de wet van 15 december 1980, ten slotte, zoals het van toepassing was
vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september 2004, bepaalt dat de vreemdeling die
het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving, tegen die maatregel beroep kan
instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele
rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.
Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat de wetgever uitdrukkelijk heeft voorgeschreven dat de beslissing waarbij het voordeel geweigerd wordt van een in de wet van 15
december 1980 bepaald recht, en inzonderheid het recht dat vermeld wordt in artikel 10,
4°, van de voormelde wet, vatbaar is voor beroep voor de Raad van State, die door de
wetgever beschouwd wordt als de gemeenrechtelijke rechter inzake toegang tot het grondgebied, met uitsluiting van elk ander rechtscollege.
Bijgevolg is enkel de Raad van State bevoegd om kennis te nemen van de beroepen
tegen de beslissingen die het voordeel weigeren van een in de wet van 15 december 1980
bepaald recht.
Te dezen volgt uit de processtukken dat verweerster de veroordeling van eiser vorderde
tot afgifte van de gewenste verblijfstitel, "een titel waarop zij recht heeft door haar huwelijk met een vreemdeling die gemachtigd is om op het Belgisch grondgebied te
verblijven". In haar gedinginleidende dagvaarding betoogde verweerster, na gewezen te
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hebben op de kennisgeving van een beslissing van niet-ontvankelijkheid van een verblijfsaanvraag (bijlage 15ter), dat het feit dat zij op het ogenblik van haar huwelijk geen
paspoort heeft kunnen voorleggen, geen afbreuk doet aan het subjectieve verblijfsrecht dat
zij genoot krachtens artikel 10 van de wet van 15 december 1980, en dat de wet niet
bepaalt dat de verblijfstitel slechts kan worden toegekend op voorwaarde dat men een
dergelijk document in zijn bezit heeft, zodat [eiser] verplicht moet worden haar een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op het Belgisch grondgebied te verlenen.
Verweerster vroeg de rechter met andere woorden om de haar op 4 juni 2003 ter kennis
gebrachte beslissing van niet-ontvankelijkheid buiten beschouwing te laten, een beslissing
die hierop neerkwam dat verweerster het voordeel van het verblijfsrecht in België geweigerd werd, met toepassing van artikel 10 van de wet van 15 december 1980, of met andere
woorden om de beslissing van 4 juni 2003 te herzien.
Zo legde zij aan de rechtbank van eerste aanleg een geschil voor waarvan enkel de
Raad van State, volgens de wetgever, kennis kon nemen, en vormde de 'gepaste' machtiging slechts de belichaming van het recht bepaald in artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet
van 15 december 1980.
Het geschil dat voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was gebracht, was
volgens de processtukken in werkelijkheid beperkt tot de vraag of verweerster het recht
had om in België te verblijven en, derhalve, of het voordeel van het recht, bepaald in
artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, haar ten onrechte was
geweigerd. Dergelijk geschil moet krachtens artikel 69 bij de Raad van State aanhangig
worden gemaakt, zodat het hof van beroep, dat zich wat dat betreft aansluit bij de beslissing van de eerste rechter, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de rechtbanken van de
rechterlijke orde bevoegd waren om kennis te nemen van verweersters vordering (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69
en 71, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september
2004, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 14 van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973). Het hof van beroep, dat oordeelt dat
enkel moest worden vastgesteld dat verweerster over een subjectief recht beschikte opdat
de rechtbanken van de rechterlijke orde van de vordering konden kennisnemen, zonder
evenwel vast te stellen dat het aangevoerde recht een burgerlijk en geen politiek recht
was, en, bijgevolg, geen betrekking had op een geschil dat volgens de wetgever enkel bij
de Raad van State aanhangig kan worden gemaakt, omkleedt zijn beslissing op zijn minst
niet wettig met redenen (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 10,
eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 en 71, zoals het van toepassing was vóór de wijziging
ervan bij de wet van 1 september 2004, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken; volgens artikel
145 behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp
van het geschil.

Nr. 37 - 16.1.06

HOF VAN CASSATIE

163

De hoven en rechtbanken nemen bijgevolg kennis van de vordering van een
partij, die gegrond is op een subjectief recht. Dit recht impliceert het bestaan van
een welbepaalde juridische verplichting die een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een andere persoon oplegt en bij de uitvoering waarvan eiser een
persoonlijk belang heeft.
Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid kan
beroepen op een subjectief recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig
gebonden zijn.
Artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, bepaalt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9
en 12, van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk
toegelaten is, de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het
Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar
gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samenleven, op voorwaarde dat
de twee betrokkenen ouder zijn dan achttien jaar.
Krachtens artikel 11 van die wet kan de minister of zijn gemachtigde beslissen
dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 voorziene
gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te verblijven, hetzij omdat die
vreemdeling niet of niet meer aan één van de voorwaarden van genoemd artikel
10 voldoet, hetzij omdat de betrokkene, behoudens de in een internationaal
verdrag bepaalde afwijkingen, zich in een van de in artikel 3 voorziene gevallen
bevindt.
Artikel 12bis, eerste en tweede lid, bepaalt dat wanneer een vreemdeling
verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, hij,
na inzage van de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst en de documenten waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in artikel 10 voorgeschreven voorwaarden, ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en in het bezit wordt
gesteld van een document waaruit blijkt dat die aanvraag werd ingediend, en het
gemeentebestuur onverwijld de minister of zijn gemachtigde op de hoogte brengt
van die aanvraag en zich van zijn akkoord verzekert.
Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat de vreemdeling die zich beroept op
het voordeel van artikel 10, een aanvraag moet indienen bij de minister, die het
verblijfsrecht kan weigeren, met name wanneer hij oordeelt dat die vreemdeling
de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land kan schaden.
Krachtens artikel 12bis, derde lid, wordt de vreemdeling pas tot een verblijf
van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten indien de beslissing van de
minister of van zijn gemachtigde gunstig is, of indien binnen een termijn van een
jaar geen beslissing ter kennis van het gemeentebestuur is gebracht.
Uit die wetsbepalingen blijkt dat de minister of zijn gemachtigde die uitspraak
doen over een aanvraag van een vreemdeling die gegrond is op artikel 10, geen
volledig gebonden bevoegdheid hebben maar over een beoordelingsmarge
beschikken.
Verweerster heeft bijgevolg geen enkel subjectief verblijfsrecht en het arrest
verantwoordt zijn beslissing dat "de rechterlijke macht [...] bevoegd is om [eiser]
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eventueel te veroordelen tot afgifte van een verblijfskaart", niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Oosterbosch.

Nr. 38
2° KAMER - 17 januari 2006

1º DIEFSTAL EN AFPERSING - AFPERSING - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - BEDREIGING
- BEGRIP
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN - MOTIVERING
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - GERECHTSKOSTEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN - MOTIVERINGSPLICHT DRAAGWIJDTE
1º Onder bedreiging, als bestanddeel van het misdrijf afpersing, moet worden verstaan alle
middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad, als
zodanig moet worden beschouwd het kwaad waartegen de bedreigde persoon denkt
niets te kunnen ondernemen1. (Artt. 470 en 483, tweede lid, Sw.)
2º en 3° Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de
kosten niet motiveren2. (Art. 149 Gw. 1994)
(V. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1118.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 22 juni 2005.
1 Cass., 26 april 1989, A.R. 7235, nr. 489.
2 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser heeft cassatieberoep ingesteld tegen alle beschikkingen van het
bestreden arrest.
2. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang in zoverre het
wordt ingesteld tegen de beschikkingen van het bestreden arrest waarbij vastgesteld wordt dat de strafvordering voor het feit van de telastlegging A.1 vervallen
is wegens verjaring en waarbij de appelrechters de eiser vrijspreken voor de
feiten van de telastleggingen A.2, A.3 en A.4.
Eerste middel
3. Het middel voert aan dat de voorwaarden om de eiser schuldig te verklaren
aan afpersing (artikel 470 Strafwetboek), niet aanwezig zijn omdat B J klacht
heeft neergelegd bij de politie "alvorens de afpersing waarvan hij beweert slachtoffer te zijn, een aanvang kon nemen" zodat hij niet "in de overtuiging verkeert
dat hij geen beroep kan doen op de overheid of andere wettelijke middelen om
de dreiging af te wenden of te doen ophouden".
4. Artikel 470 Strafwetboek stelt strafbaar "hij die met behulp van geweld of
bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven,
biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig
stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt".
Onder bedreiging wordt, krachtens artikel 483, tweede lid, Strafwetboek,
verstaan "alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor
een dreigend kwaad". Als zodanig moet worden beschouwd het kwaad waartegen de bedreigde persoon denkt niets te kunnen ondernemen.
5. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:
- B J "onder zeer sterke morele druk kwam met betrekking tot door (eiser)
beoogde fiscale controles, derwijze dat hij terecht begon te vrezen voor een dreigend kwaad, namelijk het overgeleverd worden aan willekeur en onrechtvaardige
behandeling vanwege (eiser)", reden waarom hij op 20 maart 1998 klacht heeft
neergelegd bij de politie;
- de morele druk op B J in de dagen die daarop volgden, nog verder wordt
opgevoerd zodat deze laatste, mede op grond van de reputatie van de eiser die
het dossier van B J naar zich had toegetrokken, "in zijn perceptie geen andere
keuze had dan eraan toe te geven";
- B J immers, niettegenstaande zijn klacht bij de politie, "nog steeds vermocht
te vrezen verder geconfronteerd te worden met eiser als belastingscontroleur,
zodat in zijnen hoofde de vrees voor een te strenge of onrechtvaardige controle
bleef bestaan".
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De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusies moeten de appelrechters de
veroordeling in de kosten niet motiveren.
8. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. E. Mercken, Dendermonde, J. Vermassen, Dendermonde en Claeys Boúúaert.

Nr. 39
2° KAMER - 17 januari 2006

1º OPLICHTING - BESTANDDELEN - BEGRIP
2º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VEREISTE
3º OPLICHTING - STRAFBARE DEELNEMING - VEREISTE
1º Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehandeld heeft met
het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, erin
geslaagd is zich deze zaak te doen afgeven of aflevere1. (Art. 496 Sw.)
2º Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan het misdrijf is gesteld
kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek uitmaken2.
3º Er is slechts strafbare deelneming aan oplichting wanneer door de mededader een
positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijktijdig aan de afgifte of het afleveren
van de zaak die de hoofddader zich wenst toe te eigenen. (Artt. 66 en 496 Sw.)
(P. e.a. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1304.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 27 okt. 1982, A.R. 2355, nr. 141; 14 juni 1988, A.R. 2436, nr. 625.
2 Cass., 12 mei 2004, A.R. P.04.0672.F, nr. 256.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 september 2005.
De eiseres sub I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser sub II voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel van het eerste middel
1. Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehandeld heeft met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander
toebehoort, erin geslaagd is zich deze zaak te doen afgeven of afleveren.
2. Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan dit wanbedrijf is gesteld kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66
Strafwetboek uitmaken.
3. Daaruit volgt dat er slechts strafbare deelneming aan oplichting is wanneer
door de mededader een positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijktijdig aan de afgifte of het afleveren van de zaak die de hoofddader zich wenst
toe te eigenen.
4. De eiseres werd vervolgd wegens mededaderschap aan oplichting van
kasbons en juwelen. Het arrest oordeelt dat "het wetens gaan verzilveren van de
effecten die het voorwerp van de oplichting vormen, een daad van deelneming
uitmaken". Daar uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de verzilvering van
de effecten noodzakelijk plaatsvond nadat de hoofddader zich deze heeft laten
afgeven of afleveren, neemt het arrest als enige positieve daad van deelneming
een handeling in aanmerking gepleegd nadat het misdrijf van oplichting
voltrokken is. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. Deze grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeven
geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen
de eiser sub II
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Omvang van de cassatie
8. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering
tegen de eiseres sub I brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen
die eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet ten aanzien van de
eiseres sub I.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser sub II.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres sub I ten laste van de
Staat.
Veroordeelt de eiser sub II in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 40
2° KAMER - 17 januari 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - CASSATIE - RECHTER OP
VERWIJZING - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RECHTER DIE AANGEWEZEN WERD OM EEN WETTIG
VERHINDERDE RECHTER TE VERVANGEN BIJ DE UITSPRAAK VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING ZELFDE RECHTER DIE NA VERNIETIGING VAN DE BESLISSING ALS VERWIJZINGSRECHTER ZETELT WETTIGHEID
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIE - RECHTER OP
VERWIJZING - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RECHTER DIE AANGEWEZEN WERD OM EEN WETTIG
VERHINDERDE RECHTER TE VERVANGEN BIJ DE UITSPRAAK VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING ZELFDE RECHTER DIE NA VERNIETIGING VAN DE BESLISSING ALS VERWIJZINGSRECHTER ZETELT WETTIGHEID
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING
1º en 2° De regel vervat in, onder meer de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek van
Strafvordering en 1110 Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de rechter die heeft
deelgenomen aan een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat,
na cassatie, opnieuw uitspraak doet, houdt enkel in dat de rechter die na cassatie
uitspraak doet, geen kennis van de zaak mag genomen hebben en niet mag

Nr. 40 - 17.1.06

HOF VAN CASSATIE

169

deelgenomen hebben aan het beraad dat tot de vernietigde beslissing heeft geleid; niets
belet derhalve de rechter, die, met toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, aangewezen is om een rechter die deelgenomen heeft aan de vernietigde
beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder evenwel bij die gelegenheid zelf van de
zaak kennis te hebben genomen, later, na de vernietiging van die beslissing, in de zaak
ten gronde te zetele)1.
3º, 4° en 5° De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen
laten oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft
opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij
een beslissing tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke
bepaling schrijft voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden
vermeld waarom die bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een
conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het
onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet
bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231 Sv.)
(W. T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1342.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 september 2005, op
verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 14 september 2004.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd .
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens het beginsel onder meer in de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek
van Strafvordering en 1110 Gerechtelijk Wetboek vervat, kan de rechter die
deelgenomen heeft aan een vernietigde beslissing geen zitting houden in het
gerecht dat, na cassatie, opnieuw uitspraak doet.
Deze regel houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen
kennis van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan
het beraad dat tot de vernietigde beslissing heeft geleid.
Niets belet derhalve de rechter die met toepassing van artikel 779, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek aangewezen is om een rechter die deelgenomen heeft aan
de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder evenwel bij die
gelegenheid zelf van de zaak kennisgenomen te hebben, later, na vernietiging
1 Zie Cass., 8 sept. 1987, A.R. 1697, nr. 13; 19 okt. 1983, A.R. 3069; 23 okt. 1997, A.R.
D.97.0014.N, nr. 424; 6 okt. 1998, A.R. P.98.1228.F, nr. 345; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr.
326 met concl. advocaat-generaal SPREUTELS.
2 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 met concl. advocaat-generaal L OOP; 8 mei 2002,
A.R. P.01.1395.F, nr. 281; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
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van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen.
2. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
(...)
Vijfde middel
12. Uit de artikelen 128, 129, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering volgt
dat de wetgever de leden van de onderzoeksgerechten in geweten heeft willen
laten oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren
heeft opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te
verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervolging te verantwoorden.
13. De artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering waarvan de
schending in het middel wordt aangevoerd, noch enige andere wetsbepaling
schrijven voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden
vermeld waarom die bezwaren ontoereikend worden geacht.
Hieruit volgt dat wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite,
voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan.
14. Het arrest oordeelt dat de beroepen beschikking vaststelt dat er ten laste
van de eiseres voldoende bezwaren bestaan en dat aldus op voldoende wijze op
de conclusie van de eiseres is geantwoord.
Hierdoor onderzoekt het arrest of de raadkamer de conclusie van eiseres heeft
beantwoord en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.
15. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep,
Veroordeelt de eiseres in de kosten,
17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 41
2° KAMER - 17 januari 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - TWEE ZAKEN INGELEID VOOR VERSCHILLENDE RECHTBANKEN - EÉN
ZAAK INGELEID DOOR RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - TWEEDE ZAAK INGELEID DOOR DAGVAARDING
NA BESCHIKKING VAN VERWIJZIGING DOOR DE RAADKAMER - VRAAG TOT UITSTEL VAN ÉÉN ZAAK
VANWEGE DE BEKLAAGDE MET HET OOG OP DE EVENTUELE TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, §2 SW. -

Nr. 41 - 17.1.06

HOF VAN CASSATIE

171

VERVOLGENDE PARTIJ DIE WEIGERT IN TE STEMMEN MET HET UITSTEL - VERZOEK TOT REGELING
VAN RECHTSGEBIED - ONTVANKELIJKHEID
Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende rechtbanken, of het
feit dat in een van deze zaken de vervolgende partij niet wil instemmen met een uitstel,
leveren geen bestaand geschil van rechtsmacht op, waardoor de uitoefening van de
strafvordering wordt belemmerd1. (Art. 525 e.v. Sv.)
(R.)

ARREST

(A.R. P.05.1452.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vraagt eiser de regeling van
rechtsgebied .
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verzoeker vordert de regeling van rechtsgebied in verband met:
de door de minister van Financiën op 29 juni 2005 aan verzoeker en een medebeklaagde betekende rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde wegens mededaderschap te Melsele
op 10 januari 2004 aan invoer zonder aangifte van goederen onderworpen aan
invoerrechten, accijns, bijzondere accijns en BTW, en aan het onregelmatig
voorhanden hebben van 35.405.000 stuks sigaretten met een waarde van 531.075
euro, niet voorzien van Belgische fiscale bandjes;
de door de procureur des Konings te Antwerpen, na een beschikking tot
verwijzing, op 28 september 2005 aan verzoeker en zes medebeklaagden betekende dagvaarding om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen wegens te Antwerpen, te Schelle of elders in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en/of bij samenhang te Melsele of elders in het Rijk,
tussen 31 augustus 2002 en 3 februari 2004, wat verzoeker betreft:
B. tussen 31 augustus 2002 en 3 februari 2004, meermaals wetens en willens
deel te hebben genomen aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam
van de activiteiten van een criminele organisatie;
E. op 10 januari 2004, inbreuk op de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en naburige handel, namelijk bezit of invoer van in het totaal
35.405.000 namaaksigaretten;
F. op klacht van de benadeelden, op 10 januari 2004, inbreuk op de wet van 1
april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, namelijk in verband met
in het totaal 35.405.000 namaaksigaretten.
De verzoeker voert aan dat de minister van Financiën niet akkoord gaat met
1 Zie Cass., 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229.
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een uitstel op tegenspraak van de zaak ingeleid voor de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde "teneinde nadien eventueel toepassing te kunnen vragen van art.
65 § 2 Sw. nadat de zaak ten gronde is behandeld voor de Correctionele rechtbank te Antwerpen".
Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende rechtbanken, of het feit dat in een van deze zaken de vervolgende partij niet wil
instemmen met een uitstel, leveren geen bestaand geschil van rechtsmacht op.
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. De Meester, Antwerpen en L. Mortelmans, Antwerpen.

Nr. 42
2° KAMER - 18 januari 2006

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET
MISDRIJF - LASTER - PERSMISDRIJF - ONBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, ANDERS SAMENGESTELD
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID MATERIËLE BEVOEGDHEID - LASTER - PERSMISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN ASSISEN
3º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - MATERIËLE BEVOEGDHEID - LASTER PERSMISDRIJF
1º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep een
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens feiten die als
laster zijn aangemerkt en het hof van beroep zich in hoger beroep niet bevoegd heeft
verklaard omdat één van die feiten een persmisdrijf is en het andere daarmee
samenhangt, en wanneer de beide arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan en het
arrest van onbevoegdverklaring gegrond lijkt, dan vernietigt het Hof, tot regeling van
rechtsgebied, het arrest van verwijzing en verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld1.
2º en 3° Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de beklaagde tijdens een
persconferentie aan de aanwezige personen en journalisten de getypte tekst had
overhandigd van zijn uitlatingen over de burgerlijke partij, die een meningsuiting
uitmaken, en dat daarover artikelen in de pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster
dat aan de voormelde beklaagde wordt verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat
krachtens de artt. 150 G.W. en 226 en 227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om
daarover uitspraak te doen.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL in zake Z.)

1 Cass., 29 sept. 1993, A.R. P.93.1148.F, nr. 385.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1459.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge :
- een arrest, op 19 juni 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling,
- een arrest, op 23 september 2005 gewezen door dat hof van beroep, correctionele kamer.
Hij voert de redenen van zijn verzoek aan in een verzoekschrift waarvan een
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Reden van het verzoek
Bij arrest van 19 juni 2000 heeft het Hof van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, G. Z. naar de Correctionele Rechtbank te Brussel
verwezen wegens laster.
Bij arrest van 23 september 2005 heeft het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, gepreciseerd dat de telastlegging die G. Z. wordt verweten "in
werkelijkheid verschillende feiten betreft", te weten, enerzijds, "een lasterlijke
aantijging door woorden van M. D., in tegenwoordigheid van verscheidene
personen, in een plaats die niet openbaar is" (overtreding van artikel 444, derde
lid, van het Strafwetboek), en, anderzijds, "aantijging van [datzelfde feit] door
geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden" (overtreding van artikel 444, zesde lid, van dat
wetboek).
Na te hebben vastgesteld dat beklaagde tijdens een persconferentie op 3 juli
1996, aan de aanwezigen en de journalisten de getypte tekst had overhandigd van
zijn uitlatingen over de burgerlijke partij, en meer bepaald over diens intellectuele capaciteiten en de wijze waarop deze het beheer en vervolgens het bestuur
van de Stichting tegen kanker had waargenomen, verklaringen die volgens het
hof van beroep een meningsuiting zijn, en dat dit gevolgd werd door artikelen in
de pers, heeft het hof van beroep geoordeeld dat het tweede van de bovenvermelde feiten als een persmisdrijf moet worden gekwalificeerd, waarvoor alleen
het hof van assisen bevoegd is, en dat, aangezien het eerste van de voormelde
feiten samenhangt met het tweede, het onbevoegd was om van de zaak kennis te
nemen.
Tegen het arrest van 19 juni 2000 staat vooralsnog geen rechtsmiddel open en
het arrest van 23 september 2005 is in kracht van gewijsde gegaan.
Uit de strijdigheid tussen beide beslissingen is een geschil over rechtsmacht
ontstaan dat de procesgang verhindert zodat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied.
Eén van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten, op de wijze waarop het
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arrest van 23 september 2005 die vermeldt, lijkt een persmisdrijf te zijn en het
andere feit lijkt daarmee samenhangend te zijn, zodat krachtens de artikelen 150
van de Grondwet en 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering, alleen het
hof van assisen bevoegd is om over alle feiten uitspraak te doen.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het arrest van 19 juni 2000 van het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling.
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 Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
18 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: Mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 43
1° KAMER - 19 januari 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN
BETALING - TIJDSTIP - VENNOOTSCHAP - ONTBINDING - VEREFFENING
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN ONTBINDING - VEREFFENING - FAILLISSEMENT - STAKING VAN BETALING - TIJDSTIP
1º en 2° Het tijdstip van staking van betaling door een vennootschap kan worden
vastgesteld tot op het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen,
volgens het toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten
een formele beslissing tot ontbinding werd genomen1. (Art. 12, zesde lid,
Faillissementswet 1997)
(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. HAAREN, curator faillissement TOP STAR INTERNATIONAL N.V.
e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
De aanvankelijke vordering werd ingesteld door de curator van de N.V. Top Star
International in vereffening en strekte ertoe, op grond van het artikel 12, laatste lid, van de
Faillissementswet 1997, de datum van de staking door de gefailleerde vennootschap van
haar betalingen te doen terugbrengen tot meer dan zes maanden voor de datum van het
faillissementsvonnis, namelijk in hoofdorde op 12 september 1996, zijnde de datum van
het feitelijk vereffeningbesluit, in ondergeschikte orde op 1 januari 1997, zijnde de datum
van de feitelijke vereffening, en in uiterst ondergeschikte orde op 10 oktober 2000, zijnde
de datum waarop de vennootschap gerechtelijk werd ontbonden wegens het niet tijdig
1 Zie de conclusie O.M.
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neerleggen van de jaarrekeningen.
In deze procedure kwam eiser, die belangrijke vorderingen heeft te doen gelden ten
laste van de failliete boedel, vrijwillig tussen.
Door de eerste rechter werd de aanvankelijke vordering slechts zeer partieel
ingewilligd. De datum van de staking der betalingen werd immers teruggebracht op zes
maanden voor de datum van het faillissementsvonnis.
Deze beslissing van de eerste rechter werd in het bestreden arrest bevestigd. De
appèlrechters overwogen hierbij, onder meer, dat "voor de toepassing van art. 12 Faill.W.
een formele ontbinding van de vennootschap vereist (is), hetzij bij beslissing van de
algemene vergadering van de aandeelhouders, hetzij langs gerechtelijke weg op initiatief
van een schuldeiser of van het Openbaar Ministerie" en dat "een feitelijke toestand van
vereffening derhalve niet (volstaat) om de terugbrenging van de datum van staking van
betaling te verantwoorden".
In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat, door de vordering af te
wijzen om de enige reden dat geen formeel ontbindingsbesluit genomen werd en zonder
na te gaan of de vennootschap niet van rechtswege ontbonden en in vereffening getreden
was, het bestreden arrest “aan de toepassing van het artikel 12 van de Faillissementswet
een voorwaarde (toevoegt)”, hetgeen een schending van deze bepaling, alsmede van de
wetsbepaling inzake de ontbinding van rechtswege van vennootschappen zou inhouden.
Het zesde (en laatste) lid van het artikel 12 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 bepaalt: “Het vonnis mag het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op
meer dan zes maanden voor het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het
faillissement betreft van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden
rechtspersoon waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor
aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te
berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval kan het tijdstip van de staking van betaling
worden vastgesteld op de dag van het ontbindingsbesluit.”
Deze in fine voorziene uitzondering werd door de wetgever ingevoerd opdat de niettegenwerpbaarheid zou kunnen worden ingeroepen van "vervreemdingen ten koste van de
schuldeisers en van de latere faillissementsboedel", in het kader van "twijfelachtige" of
"frauduleuze" vereffeningen, namelijk vereffeningen, zoals de tekst van de wet het stelt,
waarvoor aanwijzingen bestaan dat ze zijn of worden bewerkstelligd met de bedoeling
nadeel te berokkenen aan de schuldeisers2.
Voor de toepassing van de besproken uitzonderingsbepaling is, krachtens de tekst van
de wet, vereist, ten eerste dat het gaat om een ontbonden rechtspersoon 3 en ten tweede dat
er aanwijzingen voorhanden zijn dat de vereffening van deze ontbonden rechtspersoon is
of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers,
terwijl het zonder belang is of de vereffening al dan niet reeds werd afgesloten.
Het middel stelt de vraag aan de orde of de wet, wat betreft de toepasselijkheid van de
besproken uitzonderingsbepaling, verder een onderscheid maakt naargelang de oorzaak
van de ontbinding van de rechtspersoon, te weten een vrijwillige of conventionele ontbinding, een gerechtelijke ontbinding dan wel een ontbinding van rechtswege4.
De in de wettekst gebruikte terminologie, namelijk dat, zo er aanwijzingen zijn dat de
2 Doc., Kamer, 1995-96, nr. 330/7, 6-7 en nr. 330/13, 1; zie ook het verslag Vandeurzen (ibid., nr.
329/17, 35).
3 De bewering dat deze bepaling discriminerend zou zijn, nu de mogelijkheid om het tijdstip van
staking van betaling te bepalen op meer dan zes maanden voor het faillissementsvonnis niet zou
kunnen worden toegepast op natuurlijke personen, werd door het Arbitragehof niet weerhouden
(Arbitragehof, 27 november 2002, nr. 173/2002).
4 PH. JEHASSE, Manuel de la liquidation, Brussel, éd. Kluwer, 2004, 69, nr. 89.
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vereffening van de ontbonden rechtspersoon is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling
nadeel te berokkenen aan de schuldeisers, het tijdstip van de staking van betaling kan 5
worden vastgesteld "op de dag van het ontbindingsbesluit" ( in de Franse tekst: "au jour
de la décision de dissolution”), zou kunnen aanwijzen dat, voor de toepassing van deze
uitzonderingsbepaling, zoals in het bestreden arrest gesteld, hetzij een formeel ontbindingsbesluit van de algemene vergadering, hetzij een gerechtelijke beslissing tot ontbinding van de rechtspersoon vereist is.
Dergelijke louter op het gebruik van het woord "ontbindingsbesluit" gesteunde
interpretatie is evenwel weinig overtuigend.
Vooreerst kan erop gewezen worden dat de aanvankelijke tekst van het amendement nr.
40 van de regering6, waarin ook reeds sprake van "de dag van het ontbindingsbesluit",
tevens gewag maakte van een ontbonden rechtspersoon "waarvan de ontbinding werd
uitgesproken meer dan zes maanden voor de faillietverklaring", hetgeen het toepassingsveld van de uitzonderingsbepaling, in strijd met de geest van de wet, zou hebben beperkt
tot de gerechtelijke ontbindingen. Later werd de zinsnede "waarvan de ontbinding werd
uitgesproken meer dan zes maanden voor de faillietverklaring" weliswaar weggelaten,
doch zulks geeft dan toch wel aan dat de wetgever – ook al had hij mogelijk in de eerste
plaats de vrijwillige vereffeningen7 voor ogen - weinig aandacht heeft geschonken aan de
oorzaak van de ontbinding.
Maar er is meer. Het is duidelijk dat de besproken uitzonderingsbepaling aansluit bij
het artikel 2, laatste lid, van de Faillissementswet, dat bepaalt dat het faillissement van een
ontbonden rechtspersoon kan worden uitgesproken tot zes maanden na de sluiting van de
vereffening, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de oorzaak
van de ontbinding.
Ter verantwoording van beide bepalingen werd door de wetgever overigens verwezen 8
naar het arrest van Uw Hof van 17 juni 1994 9, waarbij, zonder enig onderscheid naargelang de oorzaak van de ontbinding, werd overwogen,
enerzijds: " … dat, krachtens artikel 178 van de Vennootschappenwet, een
handelsvennootschap na haar ontbinding geacht wordt voort te bestaan voor haar
vereffening; dat de vennootschap die wordt ontbonden en in vereffening gesteld, de door
haar statutair doel bepaalde hoedanigheid van handelaar niet verliest maar integendeel
bewaart tot zij volledig is vereffend.
Dat het verbod een handelaar meer dan zes maanden na de stopzetting van zijn handel
failliet te verklaren, geen toepassing kan vinden op een ontbonden handelsvennootschap
waarvan de vereffening nog niet is afgesloten;"
en anderzijds: "Dat de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan
betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldeisers weigeren
een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die
geen nieuw krediet kan krijgen, in staat van faillissement is;".
5 PH. ERNST, “Verbanden tussen het gerechtelijk akkoord, het faillissement en de vereffening van
vennootschappen na 1 januari 1998”, V & F , 1998, 186-227, nr. 130.
6 Doc., Kamer 1995-96, nr. 330/7, 6.
7 Ibid., nr. 329/17, 35.
8 Ibid., nr. 330/7, 6 en nr. 329/17, 35.
9 Cass., 17 juni 1994, A.R. C.93.0503.N, A.C., 1994, nr. 319, met concl. A.-G. BRESSELEERS,
T.B.H., 1994, 876, met noot PH. GERARD “Conditions de la faillite et société commerciale en
liquidation”, Rev. prat. soc., 1994, 424, met voormelde conclusie in vertaling en noot W. DERIJCKE,
“La faillite d’une société en liquidation. Epanalepse ou épanadiplose?”; zie ook PH. ERNST, o.c., inz.
nrs. 81 e.v. en C. VAN BUGGENHOUT, “Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk
akkoord en het faillissement”, R.W., 1997-98, 449-462, inz. nr. 18.
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Daarenboven is het duidelijk dat een ontbinding van rechtswege het gevolg kan zijn
van een impliciet of zelfs stilzwijgend ontbindingsbesluit, waardoor het tekstargument,
waarvan hierboven sprake, komt te vervallen.
Zo zal, wanneer het maatschappelijk doel van een vennootschap zich vereenzelvigt met
de exploitatie van een welbepaalde zaak, de ontbinding van rechtswege het gevolg zijn
van de beslissing deze welbepaalde zaak te verkopen10.
Van een stilzwijgend ontbindingsbesluit zou gewag kunnen worden gemaakt wanneer
de rechtspersoon wetens en willens de termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan
laat voorbijgaan, zonder een beslissing tot prorogatie te nemen, hetgeen de ontbinding van
rechtswege van de vennootschap tot gevolg zou hebben11.
Het komt zelfs voor dat de termijn waarvoor een vennootschap werd aangegaan wordt
gewijzigd om de formaliteiten, die een vrijwillige ontbinding impliceren, te omzeilen12.
Tenslotte en niet in het minst verzet de doelstelling van de wet zich tegen de in het
bestreden arrest gegeven interpretatie van het artikel 12, zesde lid van de Faillissementswet. De wetgever beoogde immers dat inzake vervreemdingen doorgevoerd door
ontbonden rechtspersonen in het kader van "twijfelachtige" of "frauduleuze" vereffeningen, namelijk vereffeningen waarvoor er aanwijzingen zijn dat deze zijn of worden
bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers 13, de door de
wet bepaalde niet-tegenwerpbaarheden zouden kunnen worden ingeroepen. Waar een
vereffening, ook in het kader van een al dan niet opzettelijk uitgelokte ontbinding van
rechtswege, kan worden bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de
schuldeisers, moet, in het licht van het door de wetgever beoogd doel, worden aanvaard
dat de oorzaak van de ontbinding van de rechtspersoon irrelevant voorkomt.
Door de eiser wordt dan ook terecht betoogd dat het artikel 12, zesde lid van de
Faillissementswet in het bestreden arrest werd geschonden doordat een door de wet niet
voorziene toepassingsvoorwaarde werd toegevoegd.
Het onderdeel is dus gegrond.
Het tweede onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, dient niet nader te
worden onderzocht.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.04.0446.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
10 M. COIPEL, “Réflexions sur la dissolution d’une société pour extinction de la chose et sur le
pouvoir de décider le dépôt d’une requête en concordat par abandon d’actif”, noot bij Cass., 21
september 1989, R.C.J.B., 1993, 45, nr. 26.
11 PH. JEHASSE, o.c., 138, nr. 236.
12 PH. JEHASSE, o.c., 74, nr. 98.
13 PH. ERNST, o.c., 217, nr. 128 en voetnoot 203.
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- artikel 12, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna Faill.W.),
en voor zoveel als nodig artikel 442, laatste lid, van de Faillissementswet van 18 april
1851, opgenomen als boek III in het Wetboek van Koophandel, in de tekst zoals van
kracht tijdens de jaren 1996 en 1997 (hierna oude Faill. W.);
- artikel 39, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei
1999 (hierna W. Venn.), en voor zoveel als nodig artikel 1865, 2°, van het Burgerlijk
Wetboek (B.W.), zoals van toepassing tijdens de jaren 1996 en later, tot de opheffing
ervan door de wet van 7 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Het eindarrest verklaart het hoger beroep, door de administratie ingesteld tegen het
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 20 februari 2003 ongegrond,
en verwijst de administratie in de kosten.
Dit vonnis, uitspraak doende op de vordering van de curator, waarbij de administratie
zich bij vrijwillige tussenkomst had aangesloten, verklaart de vordering:
"gegrond in de volgende mate: brengt de datum van staking van betaling van de NV
Top Star International in vereffening, met zetel te 2000 Antwerpen, Adriaan Brouwerstraat 29, terug op 18 januari 2002. Wijst het overige van de vordering af" met bevel
van publicatie van dit vonnis in het Belgische Staatsblad en twee dagbladen, en kosten ten
laste van de failliete boedel.
Deze beslissing is gesteund op de volgende motivering:
"Eisers wijzen er op dat in casu een feitelijk vereffeningsbesluit werd genomen per 12
september 1996 en in datum van 13 februari 1997 de vennootschap ook feitelijk werd
vereffend met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997.
Het volledige handelsfonds met meerwaarde werd overgedragen.
De aandelen werden eveneens overgedragen aan een rechtspersoon die als buffer optrad
en waarbij geen verdere aangiften meer gebeurden in de vennootschapsbelasting/roerende
voorheffing. Alle liquide middelen werden uit de vennootschap gehaald om de aankoop
van waardeloze aandelen te financieren en de liquide middelen van de kasgeldvennootschap werd uitgekeerd aan de echtlieden V - P. .
Door middel van deze constructie werden belangrijke inkomsten aan de schatkist
ontzegd.
Gelet op voormelde constructie, vorderen zij de terugstelling van de staking van betaling van de NV Top Star International tot 12 september 1996, datum van het feitelijk
vereffeningsbesluit.
Artikel 12, laatste lid, van de Faill. W. stelt dat de datum van staking van betaling met
meer dan zes maanden kan worden teruggebracht wanneer blijkt dat het een faillissement
betreft van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon,
waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwijzingen bestaan
dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers.
De rechtbank kan bijgevolg het tijdstip van staking van betaling vaststellen op de dag
van het ontbindingsbesluit en dit in welbepaalde omstandigheden.
Geenszins is in de wet voorzien dat de rechtbank over de mogelijkheid beschikt om de
datum van staking van betaling terug te brengen tot een tijdstip voor het ontbindingsbesluit, met name de datum van de algemene vergadering.
Bijgevolg geldt de dag van het ontbindingsbesluit dan ook in ieder geval als uiterste
grens voor het bepalen van de datum van staking van betaling.
In casu werd de NV Top Star International bij vonnis van 10 oktober 2000 gerechtelijk
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ontbonden wegens niet tijdig neerleggen van de jaarrekeningen.
Een dergelijke ontbinding werd uiteraard niet bewerkstelligd met de bedoeling nadeel
te berokkenen aan de schuldeisers.
Een terugstelling van de datum van staking van betaling tot 10 oktober 2000 overeenkomstig art. 12 Faill. W. is dan ook niet aan de orde.
Het staat vast dat de NV Top Star International in vereffening geen handelsactiviteit
meer uitoefende sedert 1 januari 1997, nagelaten heeft haar openstaande schulden sedert
1996 aan het ministerie van Financiën te voldoen, (en dat) door de vereffenaar, aangesteld
bij vonnis van 10 oktober 2000 geen activa meer kon aangetroffen worden.
Hiermede rekening houdend staat het vast dat de NV Top Star International in vereffening haar betalingen heeft gestaakt meer dan zes maanden voor de datum van het faillissementsvonnis en haar krediet geschokt was, zodat het aangewezen voorkomt de datum van
staking van betaling terug te stellen op 18 januari 2002".
Op het hoger beroep van de administratie wordt eerst in het tussenarrest van 22 januari
2004 verwezen naar het feitenrelaas van de eerste rechter en vastgesteld dat de zaak
mededeelbaar is aan het openbaar ministerie, zodat de debatten werden heropend.
Na het openbaar ministerie in zijn mondeling advies gehoord te hebben, verklaart het
hof van beroep in zijn eindarrest van 8 april 2004 het door eiser ingesteld hoger beroep
ongegrond, met verwijzing van eiser in de kosten.
Deze beslissing is gesteund op de volgende motivering:
"Krachtens art. 12, laatste lid, Faill. W. kan zelfs in geval van ontbinding van de
vennootschap met de bedoeling nadeel toe te brengen aan de schuldeisers de datum van
staking van betaling niet verder terug gebracht worden dan de dag van het ontbindingsbesluit.
De vaststelling dat de vennootschap in feite reeds in september 1996, minstens voor
einde 1996, haar handelsfonds volledig heeft overgedragen en geen activiteiten meer
uitoefende laat op zich niet toe te besluiten dat alsdan reeds een ontbindingsbesluit
genomen werd. Voor de toepassing van art. 12 Faill. W. is een formele ontbinding van de
vennootschap vereist, hetzij bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, hetzij langs gerechtelijke weg op initiatief van een schuldeiser of van het openbaar ministerie. Een feitelijke toestand van vereffening volstaat derhalve niet om de terugbrenging van de datum van staking van betaling te verantwoorden.
De eerste rechter heeft de datum van staking van betaling ook niet terug gebracht tot 10
oktober 2000, zijnde de datum waarop de gefailleerde vennootschap gerechtelijk
ontbonden werd, met het motief dat deze ontbinding niet gebeurde met de bedoeling de
schuldeisers te benadelen.
Dit motief van de eerste rechter werd niet weerlegd. De beslissing van de rechtbank om
de vennootschap te ontbinden op vordering van het openbaar ministerie had uiteraard niet
tot doel de schuldeisers te benadelen. De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld
dat deze wettelijke vereiste van art. 12 Faill. W. niet vervuld was".
Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 22, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en
van artikel 442, oude Faill. W. mag het vonnis, waarbij de datum van staking van betaling
van de gefailleerde vastgesteld wordt, deze datum vervroegen tot op de dag van het
ontbindingsbesluit van de gefailleerde vennootschap, wanneer dit vonnis "het faillissement betreft van een meer dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon, waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvan aanwijzingen
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bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de
schuldeisers".
De voorwaarden voor een vervroegde bepaling van de datum van staking van betaling
zijn aldus: a) een meer dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon; b) aanwijzingen dat de vereffening wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te
berokkenen aan de schuldeisers.
De wet preciseert dat de vereffening niet moet afgesloten zijn. De vervroegde bepaling
van de datum van staking van betaling kan dus gebeuren ook tijdens de periode binnen
dewelke vereffeningsdaden voltrokken worden.
In toepassing van artikel 1865 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze bepaling bestond
vóór haar opheffing bij de wet van 7 mei 1999, en die dus van kracht was tijdens de jaren
1996 tot 1998, kunnen vennootschappen vereffend worden zonder formeel ontbindingsbesluit. Dit is met name het geval wanneer de ontbinding plaats vindt van rechtswege, of uit
kracht van de wet.
Een vennootschap is van rechtswege ontbonden wanneer haar maatschappelijk doel
vervuld is of niet meer bestaat. Dit kan gebeuren wanneer zij, door de verrichtingen van
haar bestuur, in de onmogelijkheid gesteld wordt haar maatschappelijk doel na te streven.
Zulke verrichtingen hebben dezelfde betekenis en uitwerking als het tenietgaan van de
zaak waarvoor de vennootschap was opgericht of het voltrekken van haar in de statuten
omschreven maatschappelijk doel.
Aldus moet de ontbinding van een vennootschap vastgesteld worden, en treedt die
vennootschap in vereffening, wanneer haar volledig handelsfonds aan derden afgestaan
wordt en haar volledig actief uitgekeerd wordt, zij het langs de omweg van een aankoop
van haar aandelen door een andere vennootschap die haar maatschappelijk doel niet
verder nastreeft.
In deze omstandigheden gebeurt de vereffening van de vennootschap zonder formeel
ontbindingsbesluit. Evenwel beantwoorden deze omstandigheden volledig aan de ratio
legis van artikel 12, laatste lid, Faill. W.
De toepassing van deze regeling vereist niet het bewijs van frauduleuze praktijken;
aanwijzingen van een bedoeling om nadeel aan de schuldeisers te berokkenen volstaan.
Het voorschrift van artikel 12, laatste lid, Faill. W., kan dus niet zo begrepen worden
dat deze bepaling een formeel ontbindingsbesluit vereist en enkel toepassing kan vinden
wanneer zulk besluit bestaat. Door deze beslissing wordt aan de tekst een voorwaarde
toegevoegd.
In toepassing daarvan moet, onder ontbindingsbesluit voor de toepassing van artikel 12
Faill. W. (en artikel 442, oude FaiII. W.), elke beslissing worden begrepen waaruit een
feitelijke ontbinding van de rechtspersoon wordt afgeleid. Desgevallend dient de rechter
na te gaan of het nastreven van het maatschappelijk doel definitief onmogelijk is
geworden.
In het geval van een vennootschap, waarin verrichtingen voltrokken worden die de
bedoeling kunnen aanwijzen om de schuldeisers nadeel te berokkenen, kan de rechter
derhalve niet de toepassing van art. 12, laatste lid, Faill. W. afwijzen zonder na te gaan of
deze vennootschap al dan niet krachtens de wet ontbonden is en of de overdracht van haar
actief al dan niet een virtuele vereffening nastreeft.
Besluit
Het arrest, dat de vordering van eiser en van de curator tot het vaststellen van een
vervroegde verklaring van staking van betalingen afwijst, om de enige reden dat geen
formeel ontbindingsbesluit genomen werd en zonder na te gaan of de vennootschap niet
van rechtswege ontbonden en in vereffening getreden was, voegt aan de toepassing van
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artikel 12 van de Faillissementswet een voorwaarde toe (schending van deze bepaling en
voor zoveel als nodig van artikel 442, laatste lid, oude Faill. W.), en miskent tevens de
wetsbepalingen betreffende de ontbinding van rechtswege van vennootschappen (schending van art. 39, 2°, Venn. W. en 1865, 2°, B.W.).
Tweede onderdeel, in subsidiaire orde
Naar luid van artikel 12, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en
artikel 442, laatste lid, oude Faill. W., hierboven aangehaald, mag de datum van staking
van betaling van de gefailleerde vervroegd worden tot op de datum van het ontbindingsbesluit van de vennootschap, wanneer aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers.
In het arrest wordt vastgesteld dat de vennootschap gerechtelijk ontbonden werd op 10
oktober 2000.
De eerste rechter heeft evenwel het vaststellen van een tot 10 oktober 2000 vervroegde
datum van staking van betaling ontzegd omdat "een dergelijke ontbinding uiteraard niet
(werd) bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers".
Deze beslissing werd door het arrest bevestigd met de overweging dat "dit motief niet
(werd) weerlegd".
Uit deze uitspraak blijkt, ten eerste, dat eisers vordering tot toepassing van voormelde
bepaling van artikel 12, Faill. W., ontzegd werd omdat geoordeeld werd dat de ontbinding
niet gebeurde met de bedoeling de schuldenaars te benadelen. De tekst verwijst evenwel
niet naar de beslissing tot ontbinding, maar naar de vereffening van de vennootschap,
welke niet gerechtelijk gebeurde. De ontbinding, als akte, wijzigt de rechtstoestand van de
vennootschap. Beschikkingen over haar vermogen vinden plaats door het verloop van
haar vereffening.
Ten tweede: de wet vereist niet dat voor de ontbinding het bewijs zou geleverd worden
van de bedoeling om de schuldeisers te benadelen, maar wel dat bij de vereffening
aanwijzingen (Fr.: indices) zouden bestaan van zulke bedoeling.
Noch in het arrest, noch in het vonnis van de eerste rechter, wordt geoordeeld over het
al dan niet bestaan van aanwijzingen zoals in de wet aangeduid.
De uitspraak miskent derhalve de betekenis van de besproken wettelijke bepaling.
Besluit
Door het afwijzen van de subsidiaire vordering van eiser om de datum van staking van
de betaling van de gefailleerde vennootschap minstens vast te stellen op 10 oktober 2000,
zijnde de datum van de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap, zonder na te gaan
of er al dan niet aanwijzingen bestonden dat de vereffening van de vennootschap zou
bewerkstelligd worden met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers, heeft
het arrest voormelde bepalingen miskend (schending van artikel 12, laatste lid, van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en voor zoveel als nodig van artikel 442, laatste
lid, oude Faill. W.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Naar luid van artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet, mag het vonnis
het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden
voor het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft
van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwij-
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zingen bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te
berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval kan het tijdstip van het ophouden
van betalen worden vastgesteld tot op de dag van het ontbindingsbesluit.
Deze bepaling is ook van toepassing wanneer het vennootschapsvermogen,
volgens het toen geldende recht, wordt vereffend zonder dat daartoe door de
vennoten een formele beslissing tot ontbinding van de vennootschap werd
genomen. In dat geval kan de datum van het ophouden van betalen worden vastgesteld tot op dat tijdstip.
2. Door te oordelen dat voor de toepassing van artikel 12 van de Faillissementswet een formele ontbinding van de vennootschap is vereist en dat een feitelijke toestand van vereffening niet volstaat en op die gronden de eisers, hun
vordering om de datum van het ophouden te betalen vast te stellen op meer dan
zes maanden voor het vonnis van faillietverklaring af te wijzen, schenden de
appelrechters deze wetsbepaling.
3. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Boùùaert.

Nr. 44
1° KAMER - 19 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD
- HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEOORDELING - OMVANG TIJDSTIP
2º KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEOORDELING - OMVANG TIJDSTIP
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGEL - BEOORDELING - GEEN SPOEDEISEND
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- GEVOLG

4º KORT GEDING - HOGER BEROEP - VOORLOPIGE MAATREGEL - BEOORDELING - GEEN
SPOEDEISEND KARAKTER - GEVOLG
1º en 2° Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking
waarbij hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen
uitspraak doen over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de
ogenschijnlijke rechten van partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op
grond van het spoedeisend karakter van de zaak1; hij plaatst zich hierbij op het ogenblik
van zijn uitspraak en houdt rekening met wat zich sinds de uitspraak van de beroepen
beslissing heeft voorgedaan2. (Artt. 584 en 1068, eerste lid, Ger.W.)
3º en 4° Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend
karakter vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen
voorlopige maatregel vervalt vanaf de uitspraak in hoger beroep. (Artt. 584 en 1068,
eerste lid, Ger.W.)
(R. T. H.)

ARREST

(A.R. C.04.0544.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 27, 584, eerste lid, 1068 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door eiser tegen de beschikkingen van 20 september
2001 en 29 april 2003 ingestelde hoger beroep ongegrond en verwerpen de vordering van
eiser die er enerzijds toe strekte te horen zeggen voor recht dat verweerster vervallen is
van haar recht op onderhoudsgelden vanaf 2 maart 1999 en er anderzijds toe strekte
nieuwe voorlopige maatregelen te bevelen, op grond van volgende motieven:
"I. Het arrest van 5 december 2000:
(...) dat de argumentatie van (eiser) gebaseerd is op de draagwijdte van het arrest van
deze kamer van het hof (van beroep) van 5 december 2000.
(...) dat (eiser) stelt dat het arrest van 5 december 2000 vaststelt dat, ingevolge het
vonnis van 2 maart 1999 waarbij de rechtbank te Hasselt zich bevoegd verklaarde om
kennis te nemen van de vordering tot echtscheiding, het hof eveneens vaststelt dat nu de
hoogdringendheid is komen te vervallen, de beschikking van 8 oktober 1998 is teniet
1 Cass., 9 juni 2000, A.R. C.97.0198.N, nr. 352.
2 Het O.M. was van oordeel dat, gelet op het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging,
meer bepaald het ogenblik van de sluiting van het debat diende te gelden.
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gedaan en geen rechtsgevolgen meer heeft na 2 maart 1999.
(...) dat het hoger beroep van partijen (hoofdberoep van (eiser) en incidenteel beroep
van (verweerster)) ertoe strekte de beschikking van 8 oktober 1998 te horen wijzigen voor
wat betreft de onderhoudsgelden en het omgangsrecht.
(...) dat het hof (van beroep) in zijn motivering vaststelde dat de voorwaarden van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek niet langer aanwezig zijn.
(...) dat het hof (van beroep) in het beschikkend gedeelte als volgt beslist: 'ontvangt het
hoger beroep, het incidenteel beroep en de uitbreiding van eis; verklaart ze ongegrond'.
(...) dat enkel kan worden vastgesteld dat het hof (van beroep) de vorderingen tot wijziging van het bepaalde in de beschikking van 8 oktober 1998 ongegrond verklaarde maar
geenszins besliste omtrent de tijdsduur ervan".
Grieven
Bij beschikking van 8 oktober 1998 werd eiser door de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt, rechtsprekend in kort geding met toepassing van artikel 584,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeeld tot betaling aan verweerster van een
persoonlijk maandelijks onderhoudsgeld van 70.000 BEF en van een onderhoudsgeld ten
behoeve van de kinderen van 30.000 BEF met ingang van 7 juli 1998.
Eiser stelde hoger beroep in tegen deze beschikking. Bij arrest van 5 december 2000
besliste de derde bis kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen dat de hoogdringendheid, vereist om een uitspraak te doen in kort geding, had opgehouden te bestaan met
ingang van 2 maart 1999. De appelrechters beslisten "dat daaruit voortvloeit dat zowel het
hoger beroep als het incidenteel beroep en de uitbreiding van de eis als ongegrond dienen
te worden afgewezen".
Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maatregel die hem werd opgelegd, moet de appelrechter over de gevorderde en toegekende
maatregel geen uitspraak doen op grond van de ogenschijnlijke rechten van de partijen,
maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend karakter van
de zaak (de artikelen 584 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek). De appelrechters, die in
hun arrest van 5 december 2000, oordeelden dat de hoogdringendheid had opgehouden te
bestaan, dienden dan ook geen uitspraak meer te doen over de gevorderde en door de
voorzitter in zijn beschikking van 8 oktober 1998 toegekende voorlopige maatregelen.
Hieruit volgt dat het hof van beroep in zijn arrest van 5 december 2000, door het hoger
beroep ongegrond te verklaren, na te hebben vastgesteld dat de hoogdringendheid, vereist
om een uitspraak te doen in kort geding, had opgehouden te bestaan, enkel vaststelde dat
er geen aanleiding meer was om uitspraak te doen over de in kort geding gevorderde en
door de voorzitter in eerste aanleg toegekende maatregelen. Voormeld arrest kan echter
niet anders gelezen worden dan dat de door verweerster gevorderde voorlopige maatregelen werden afgewezen op grond van het ontbreken van hoogdringendheid.
Door te beslissen dat de door de voorzitter bij beschikking van 8 oktober 1998 bevolen
maatregelen ook na het arrest van 5 december 2000, dat een hervorming inhield van de
beschikking van 8 oktober 1998, hun uitwerking hebben blijven behouden, miskennen de
appelrechters in het thans bestreden arrest de devolutieve werking van het hoger beroep
(schending van de artikelen 584 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek), geven zij van het
arrest van 5 december 2000 van de derde bis kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen
een interpretatie die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en schenden zij het gezag van
gewijsde van dit arrest (schending van de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Door verder te beslissen dat de door eiser met toepassing van artikel 1280 van het
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Gerechtelijk Wetboek gevorderde maatregelen enkel kunnen worden toegekend op voorwaarde dat eiser aantoont dat er na 8 oktober 1998 gewijzigde omstandigheden zijn,
hoewel de in de beschikking van 8 oktober 1998 bevolen maatregelen ingevolge het arrest
van 5 december 2000 hadden opgehouden uitwerking te hebben, schenden de appelrechters artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, miskennen zij de devolutieve werking van
het hoger beroep dat door eiser werd ingesteld tegen de beschikking van 8 oktober 1998
en schenden de zij de bewijskracht en het gezag van gewijsde van voormeld arrest van 5
december 2000 (schending van alle in het middel genoemde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het hoger
beroep tegen een eindbeslissing het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hoger beroep.
2. De appelrechter voor wie hoger beroep is ingesteld door een verweerder in
kort geding, aan wie een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet, door het
feit zelf dat hij voorlopige maatregelen moet beoordelen, geen uitspraak doen
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke
rechten van partijen, maar kan zich ertoe beperken te oordelen op grond van het
spoedeisend karakter van de zaak.
De appelrechter plaatst zich hierbij op het ogenblik van zijn uitspraak en houdt
rekening met wat zich sinds de uitspraak van de beroepen beslissing heeft voorgedaan.
3. Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste
rechter bevolen voorlopige maatregelen vervallen vanaf de uitspraak in hoger
beroep.
4. De appelrechter stelt vast dat:
- de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bij beschikking
in kort geding van 8 oktober 1998, bij toepassing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, aan de eiser een aantal voorlopige maatregelen oplegde;
- de eiser hoger beroep en de verweerster incidenteel beroep hebben ingesteld
tegen die beschikking;
- het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 5 december 2000 heeft
geoordeeld dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter vertoont, derhalve
de voorwaarden van artikel 584 niet langer aanwezig zijn en daaruit voortvloeit
dat het hoger beroep en het incidenteel beroep als ongegrond moeten worden
afgewezen;
- de eiser en de verweerster thans, in het raam van artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek, nieuwe dan wel gewijzigde maatregelen vragen, ervan
uitgaande dat de bij voormelde beschikking van 8 oktober 1998 bevolen voorlopige maatregelen, ingevolge het arrest van 5 december 2000, zijn vervallen.
De appelrechter gaat ervan uit dat, ingevolge het arrest van 5 december 2000,
dat "geen uitspraak doet over de tijdsduur" van de bij beschikking van 8 oktober
1998 bevolen maatregelen, deze maatregelen niet zijn vervallen.
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Het oordeelt op grond hiervan dat elke verder ontwikkelde argumentatie irrelevant is en dat de eiser niet aantoont dat er na de beschikking van 8 oktober 1998
gewijzigde omstandigheden zijn.
5. Door aldus het hoger beroep van eiser ongegrond te verklaren, schendt de
appelrechter artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
6. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 45
1° KAMER - 19 januari 2006

WRAKING - TUCHTZAKEN - WETTIGE VERDENKING - BEGRIP - OPROEPING VOOR EEN
TUCHTORGAAN - ONDERTEKENING DOOR DE VOORZITTER
Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft genomen aan de
beslissing om een persoon tuchtrechtelijk te vervolgen, de daaropvolgende brief
ondertekent waarbij die persoon louter opgeroepen wordt om op een bepaalde datum
voor het tuchtorgaan te verschijnen om zich met betrekking tot bepaalde feiten te komen
verantwoorden, kan in zijnen hoofde geen grond tot wraking wegens wettige verdenking
opleveren. (Art. 828, 1° Ger.W.)
(D. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.05.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 april 2005 gewezen
door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 15 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de
rechter.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing: "Verklaart de vordering tot wraking ontvankelijk doch ongegrond".
op grond van de motieven:
"(Eiser) roept als grond voor de wraking in dat de voorzitter S.M. de aangetekende
brief, waarbij hij wordt opgeroepen om op 28 januari 2005 te verschijnen voor de
NGROD en waarin de tenlastelegging wordt uiteengezet, heeft ondertekend en daardoor
'zich de betichting heeft eigen gemaakt en impliciet beaamt'. Daardoor ontstaat volgens
hem een schijn van partijdigheid.
De redenen voor wraking van een rechter worden beperkend opgesomd in artikel 828
van het Gerechtelijk Wetboek (12 gevallen). (Eiser) preciseert niet welke van deze wettelijke redenen van toepassing is.
De omschrijving die hij geeft van de door hem ingeroepen reden kadert evenmin in een
van deze twaalf wettelijke gronden voor wraking.
Hij kan niet ernstig voorhouden dat door het ondertekenen van de oproeping de voorzitter 'raad heeft gegeven of geschreven heeft over het geschil' in de betekenis van artikel
828, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek. Van vroegere kennisname van het geschil als
rechter is geen sprake. Alsdan zou daarenboven de uitzondering van artikel 828, 9°, 1, van
het Gerechtelijk Wetboek toepassing vinden, vermits bij de aanvankelijke behandeling op
de raadsvergadering van 25 maart 2004 alleen werd beslist de zaak sine die uit te stellen
en het volledig strafrechtelijk dossier op te vragen, zoals opgeworpen door (eiser).
Van hoge graad van vijandschap tussen de voorzitter en (eiser) is evenmin enig bewijs
(artikel 828, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek).
Door voorzitter S. wordt terecht opgeworpen dat het ondertekenen van het aangetekend
schrijven waar (eiser) wordt opgeroepen om voor de NGROD te verschijnen in zijn
hoofde een loutere handeling is omwille van het enkel feit dat hij voorzitter is en de wettelijke verplichting heeft, bevestigd door het reglement van inwendige orde om de oproeping te ondertekenen samen met de secretaris.
Hij betwist met reden dat hij zich daardoor de betichting eigen maakt en impliciet
beaamt. Dit is inderdaad vanwege (eiser) een loutere bewering die door niets wordt
gesteund.
Een 'onderzoeksdaad' bestaat niet in de schoot van de NGROD, wel een bureau (artikel
10, wet van 19 december 1950), dat blijkbaar op 20 januari 2004 verslag heeft uitgebracht
aan de gewestelijke raad daar op die datum beslist werd (eiser) te dagvaarden.
(Eiser) vergist zich dus wanneer hij voorhoudt dat een onderzoeksdaad op 29 april 2004
zou hebben beslist opnieuw te dagvaarden. Zowel op 25 maart 2004 als op 29 april 2004
vergaderde de 'Nederlandstalige Gewestelijke Raad'. Zoals reeds aangehaald werd op 25
maart 2004 beslist: 'Van zodra kennis werd genomen van het volledig dossier zal (eiser)
worden herdaagd'.
De voorzitter S. heeft derhalve die beslissing namens de NGROD uitgevoerd!
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De NGROD mocht (eiser) oproepen bij aangetekende brief en was geenszins verplicht
dit te doen bij exploot van gerechtsdeurwaarder.
Uit het ondertekenen van de oproeping door de voorzitter kan tot slot geen schijn van
partijdigheid afgeleid worden.
Ook deze door (eiser) gemaakte gevolgtrekking vindt nergens steun".
Grieven
Krachtens artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter worden
gewraakt onder meer wegens wettige verdenking, hetgeen veronderstelt dat de rechter niet
in staat is om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in een zaak of dat
hij bij de openbare opinie de gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op
die wijze uitspraak te doen.
Deze bepaling is ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 15, tweede
lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen toepasselijk op de wraking in de tuchtrechtelijke procedure.
Voor de gewettigde verdenking de schijn daartoe volstaat, zonder dat deze moet
bewezen worden en dit voorschrift wordt met name geschonden wanneer de rechtsonderhorige op objectieve gronden vermag te vrezen dat de rechter die waarborg van onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet biedt, waarop hij recht heeft.
Dergelijke objectieve gronden zijn voorhanden, wanneer de voorzitter van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van verweerder, de oproeping ondertekent waarbij aan de
rechtsonderhorige het ten zijnen laste gelegde tuchtvergrijp wordt meegedeeld en hij
opgeroepen wordt zich daaromtrent te verdedigen voor het tuchtcollege waarin de voormelde voorzitter zitting zal nemen. Door voormelde ondertekening maakt de voormelde
voorzitter zich schijnbaar op voorhand het gegrond zijn van de betichting eigen en beaamt
hij ze impliciet, waardoor hij de gewettigde vrees schept niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te kunnen oordelen.
Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, ondanks de vaststelling dat de voorzitter, de
heer S. het aangetekend schrijven van 13 december 2004 ondertekende waarbij eiser
opgeroepen werd om te verschijnen op de zitting van 28 januari 2005 van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, waarin de tenlastelegging wordt
uiteengezet voor de voormelde raad en waarin voormelde voorzitter zitting neemt,
onwettig beslist dat uit dit ondertekenen van die oproeping geen schijn van partijdigheid
afgeleid kan worden, nu die ondertekening bij elke rechtsonderhorige, en ook bij eiser,
niet anders kan dan de indruk te wekken dat voormelde voorzitter niet aan de gestelde
waarborgen voldoet en derhalve een geval van gewettigde verdenking uitmaakt, in strijd
met het onwettig oordeel van de bestreden beslissing dat die grief niet valt onder een van
de 12 limitatief opgesomde gevallen van artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek
(Schending van de artikelen 2 en 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het aangehaald algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de
rechter en 15 van de aangehaalde wet van 19 december 1950).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan
worden gewraakt wegens wettige verdenking.
Deze bepaling is krachtens artikel 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel
15, tweede lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der
dierenartsen, ook van toepassing op de wraking van leden die zetelen in het raam
van een tuchtprocedure.
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2. Wettige verdenking veronderstelt dat een lid van het tuchtorgaan niet in
staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak
of naar buiten toe ernstige twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op die
wijze uitspraak te doen.
3. Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft
genomen aan de beslissing om een dierenarts tuchtrechtelijk te vervolgen, de
daaropvolgende brief ondertekent waarbij de dierenarts louter opgeroepen wordt
om op een bepaalde datum voor het tuchtorgaan te verschijnen om zich met
betrekking tot bepaalde feiten te komen verantwoorden, kan niet tot wettige
verdenking aanleiding geven.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de gewraakte voorzitter geen deel uitmaakte van de 'onderzoeksraad', die op
22 januari 2004 besliste om de eiser tuchtrechtelijk te vervolgen en de zaak
zodoende bij de Nederlandstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen
aanhangig maakte;
- die voorzitter de brief van 13 december 2004 ondertekend heeft, waarbij de
eiser ingevolge de voormelde beslissing louter opgeroepen werd om op 28
januari 2005 te verschijnen voor het tuchtorgaan.
5. De bestreden beslissing die oordeelt dat uit deze ondertekening geen schijn
van partijdigheid kan worden afgeleid, schendt geen van de aangewezen wettelijke bepalingen en miskent het algemeen beginsel van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter niet.
6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van zevenhonderd achtennegentig euro drieëntachtig cent jegens de eisende partij en op de som van honderd en negen euro
zevenenzestig cent jegens de verwerende partij
19 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: Mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 46
1° KAMER - 20 januari 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - MEDEWERKER BIJ HET PARKET - FEITEN DIE AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE VERWETEN WORDEN - ONTVANKELIJKHEID
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Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk wanneer dat verzoek enkel gegrond is op feiten
die aan het openbaar ministerie worden verweten wegens het bestaan van nauwe
banden tussen het openbaar ministerie en één van zijn medewerkers, partij in het geding
(1) (2) (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
(B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door Meester Pascale Poncin, advocaat ondertekende, op 12 januari 2006 ter griffie van het Hof ingediende akte vordert
verzoekster dat de tussen haar en G. R. ingeleide zaak die op de algemene rol
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen ingeschreven is onder het
nummer 06/3 - C, op grond van wettige verdenking aan dat rechtscollege zou
worden onttrokken.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het verzoekschrift voert geen enkel feit aan dat betrekking zou hebben op de
rechters waaruit de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen is samengesteld,
maar enkel dat G.R. nauwe banden onderhield met de parketmagistraten bij die
rechtbank, en het baseert zich enkel op feiten die aan het openbaar ministerie
worden verweten.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering;
1 Over het feit dat het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking kennelijk niet ontvankelijk is, wanneer dat verzoek gegrond is op aan het openbaar
ministerie verweten feiten, zie cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F. Vaste rechtspraak.
2 In zijn andersluidende mondelinge conclusie had het openbaar ministerie verwezen naar het begrip
schijnbaar nauwe banden dat het gemeend had te kunnen afleiden uit recente rechtspraak van het
Hof; dat begrip bestaat erin dat de zaak aan het rechtscollege wordt onttrokken wanneer de
gewettigde verdenking bestaat dat het rechtscollege niet in staat is om op onpartijdige wijze kennis te
nemen van het geschil, omdat er schijnbaar nauwe banden bestaan tussen dat rechtscollege en een
andere magistraat die door de verzoeker tot onttrekking verdacht wordt van partijdigheid en die
nauwe banden zijns inziens een voor hem nadelige invloed kunnen hebben op de beslissing van de
rechtbank. In casu zouden er in tweeërlei opzicht schijnbaar nauwe banden hebben bestaan die de
verdenking van verzoekster zouden hebben gewettigd ten aanzien van de rechters om op onpartijdige
wijze kennis te nemen van het geschil tussen haar en de natuurlijke vader van haar kind, die
parketjurist is bij de rechtbank waar die rechters zitting houden: nauwe banden tussen het openbaar
ministerie en diens naaste medewerker inzake jeugdbescherming die de natuurlijke vader is en als
tegenpartij van verzoekster optreedt in een geschil over hoederecht, dat wordt behandeld door de
rechtbank waarbij dat openbaar ministerie zijn ambt uitoefent, en institutioneel nauwe banden tussen
het openbaar ministerie en de jeugdrechtbank (art. 387bis alsook 1280 e.v. Ger.W.) die eigen zijn aan
de door laatstgenoemde behandelde aangelegenheid.A.H.

Nr. 46 - 20.1.06

HOF VAN CASSATIE

191

Veroordeelt verzoekster in de kosten.
20 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. I. Joachim, Namen.

Nr. 47
1° KAMER - 20 januari 2006

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAARSCHRIFT - ADMINISTRATIEVE BESLISSING ONTVANKELIJK - BEROEP - RECHTBANK - BEVOEGDHEID
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAARSCHRIFT - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - ONTVANKELIJK BEROEP - RECHTBANK - BEVOEGDHEID
1º Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijkheid van het
door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift niet in het gedrang en
legt aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid van dat bezwaarschrift
voor1. (Artt. 17, 18 en 1138, 2° Ger.W.)
2º Door een bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting dat door de betwiste
administratieve beslissing is aangenomen, niet ontvankelijk te verklaren, overschrijden de
appelrechters de grenzen waarbinnen de zaak bij hen aanhangig was en miskennen zij
het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd2.
(S. T. STAD LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 21 januari 2004 is
gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- de artikelen 17, 18 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies van genoemd wetboek, die zijn
ingevoegd respectievelijk door de artikelen 4 en 9 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 47
2 Ibid.
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- de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd respectievelijk bij de artikelen 91, 92, 93 en 94 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
- het artikel 375, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij
artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;
- het artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure
voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat het bezwaarschrift van eiser tegen aanslagen voor het
aanslagjaar 1999 die te zijnen name zijn ingekohierd krachtens de verordening van
verweerster tot invoering van een belasting op gemeubelde verhuurde woningen of
lokalen, "naar de bestendige deputatie van de provincie Luik is gezonden terwijl (...) het
had moeten worden gezonden naar het college van burgemeester en schepenen van die
stad; dat de geadresseerde niettemin dat bezwaarschrift binnen de termijn heeft doorgezonden naar de bevoegde overheid die het ontvankelijk maar niet gegrond verklaard heeft;
dat volgens artikel 9 van de wet van 24 december 1996, gewijzigd bij de wet van 15 maart
1999, de belastingplichtige wel degelijk een bezwaarschrift kan indienen bij het college",
beslist het arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter die het beroep van
eiser tegen de beslissing van het college gegrond had verklaard, dat eisers bezwaarschrift
niet ontvankelijk was en dat die onregelmatigheid het hof [van beroep] belet uitspraak te
doen over de zaak zelf.
Het hof van beroep voert voor die beslissing de volgende gronden aan:
"Zelfs zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of artikel 2 van het
koninklijk besluit van 12 april 1999 iets toevoegt aan de wet, moet in casu worden vastgesteld dat (eiser) zijn bezwaarschrift nooit bij het college heeft ingediend. Het bezwaarschrift is bij het college alleen terechtgekomen via de bestendige deputatie die ongetwijfeld gehandeld heeft met de beste bedoelingen, maar in zekere zin over het hoofd heen
van de belastingplichtige, zonder dat laatstgenoemde duidelijk de wil te kennen heeft
gegeven om zich tot de gemeenteoverheid te wenden. De omstandigheid dat laatstgenoemde uitspraak gedaan heeft over de zaak zelf ontslaat het hof [van beroep] niet van de
verplichting de regelmatigheid van het bezwaarschrift na te gaan, aangezien deze aangelegenheid de openbare orde raakt.
Weliswaar heeft het Hof van Cassatie op 5 mei 1941 beslist dat 'de directeur der directe
belastingen, door over het bezwaarschrift zelf van de belastingplichtige uitspraak te doen,
de ontvankelijkheid van dat bezwaarschrift erkend heeft; op het beroep van de belastingplichtige kan het hof van beroep niet beslissen dat het bezwaarschrift te laat is ingediend';
Niettemin was in deze zaak enkel de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift naar de
vorm aan de orde, namelijk wat betreft dagtekening, handtekening, alsook de belastingen
en de betrokken aanslagjaren, terwijl hier een bevoegdheidsprobleem rijst, daar de
geadresseerde niet de wettelijk aangewezen instantie was. Ten tijde van dat arrest werd de
directeur tevens beschouwd als een orgaan van de belastingadministratie tegen de beslissing waarvan cassatieberoep uitgesloten was. Thans moet het college eerder worden
geacht te handelen als een bestuurlijke overheid die de bezwaarschriften moet selecteren
teneinde conflicten te beëindigen vooraleer de zaken bij de rechtbanken aanhangig
gemaakt worden. Indien het geschil toch blijft bestaan en de zaak voor de rechtbank komt,
zijn dezelfde redenen om de bevoegdheid van de rechter als beperkt te beschouwen in
deze aangelegenheid van openbare orde niet meer voorhanden.
De gedachtengang die (eiser) baseert op artikel 12 van de wet van 24 december 1996
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dat in beginsel verwijst naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), kan niet
worden gevolgd daar het hier niet gaat over de verwijzing van een bezwaarschrift van een
territoriaal onbevoegde directeur naar een andere directeur, aangezien de betrokken
instanties (bestendige deputatie en college) niet dezelfde zijn. Het essentiële verschil
bestaat hierin dat, hoewel het enerzijds geen twijfel lijdt dat degene die een bezwaar
inzake directe belastingen indient, zich kan vergissen in de identiteit van de directeur tot
wie hij zich wil wenden, er anderzijds geen enkele reden is om te beslissen dat een
persoon die zich tot de bestendige deputatie heeft gewend in een schrijven dat enkel die
geadresseerde vermeldt, in casu zijn bezwaarschrift wil indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. De administratie heeft die nuance zeer goed begrepen. Het
Com. IB (nr. 0366/35) - dat wordt aangehaald door(eiser) zelf die overigens terecht
beklemtoont dat die tekst niet de waarde van wet heeft - bepaalt immers dat, wanneer een
ander ambtenaar dan een gewestelijk directeur een bezwaarschrift ontvangt, hij dit onmiddellijk aan de belastingplichtige terugstuurt met vermelding van het adres van de
bevoegde gewestelijk directeur. De belastingplichtige die zich vergist heeft in de overheid
bij wie hij zijn beroep moest instellen, kan aldus zijn vergissing verbeteren; dat is te dezen
uitgesloten, aangezien die rechtzetting die niet gebeurd is binnen een en dezelfde administratie, zonder enige tussenkomst of bekrachtiging zijnerzijds heeft plaatsgevonden binnen
de wettelijke termijn. In casu kunnen die pragmatische overwegingen de door de wetgever
vereiste vormen niet opheffen, daar het hier een aangelegenheid van openbare orde
betreft. Bijgevolg moet er worden vastgesteld dat de procedure onregelmatig is, daar
(eiser) zich niet wettelijk gewend heeft tot het bevoegde college, maar integendeel aan een
onbevoegde overheid gevraagd heeft uitspraak te doen over zijn bezwaarschrift".
Grieven
Eerste onderdeel
Door het bezwaarschrift van eiser tegen de betwiste aanslagen ontvankelijk maar niet
gegrond te verklaren heeft het college van burgemeester en schepenen van verweerster het
bestaan en de regelmatigheid van dit bezwaarschrift erkend.
Het bestaan en de regelmatigheid van het bezwaarschrift konden derhalve tussen de
partijen niet meer worden betwist voor het rechtscollege dat uitspraak moest doen over
het geschil over de aanslagen waarop het bezwaarschrift betrekking had, aangezien
verweerster geen ontvankelijk beroep kon instellen tegen de beslissing van haar college en
eiser geen belang erbij had om de beslissing van het college op dat punt te betwisten.
Door te beslissen dat tegen de betwiste aanslagen geen enkel bezwaarschrift is ingediend, is het hof van beroep derhalve niet gebleven binnen de perken van het regelmatig
aan dat hof voorgelegde geschil en is het zijn bevoegdheid te buiten gegaan (miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schending van alle
bovenaan in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit van 12 april 1999).
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel:
Het arrest stelt vast dat de eiser zijn bezwaarschrift tegen de te zijnen name
ingekohierde gemeentebelasting had ingediend bij de bestendige deputatie van
de provincie Luik in plaats van bij het college van burgemeester en schepenen
van de verweerster, en dat de bestendige deputatie dat bezwaarschrift binnen de
termijn aan het college had overgezonden.
Het college heeft uitspraak gedaan over het bezwaarschrift en het ontvankelijk
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maar niet gegrond verklaard.
Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijkheid van het door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift niet
in het gedrang en legt aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid
van dat bezwaarschrift voor.
Door te beslissen dat "de bezwaarprocedure onregelmatig is gelet op artikel 9
van de wet van 24 december 1996", overschrijdt het hof van beroep de grenzen
waarbinnen de zaak aanhangig was, en miskent het hof het in dit onderdeel
vermelde algemeen rechtsbeginsel.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven:
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 48
3° KAMER - 23 januari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL VERJARING - ARBEIDSOVEREENKOMST
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL - GEEN
AMBTSHALVE TOEPASSING - UITZONDERING
3º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VEREFFENING - VEREFFENAAR - AKKOORD VAN PARTIJEN - OPNAME SOMMEN IN PASSIEF RECHTER - VEROORDELING TOT BETALING VAN GELDSOMMEN - GEVOLG
1º Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het niet voor de feitenrechter aangevoerd middel
dat de vordering verjaard is op grond van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet.
2º Het middel van verjaring kan niet ambtshalve door de rechters worden toegepast
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behoudens in de materies die de openbare orde aanbelangen1. (Art. 2223 B.W.)
3º De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot betaling
van bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat, staande de
vereffening, de vereffenaar dient veroordeeld te worden om die geldsommen op te
nemen in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan gevraagd en miskent
evenmin het beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2° Ger.W.; Beschikkingsbeginsel)
(HET CENTRUM vzw in vereffening T. P.)

ARREST

(A.R. S.05.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 januari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt
de zaak tot zich in overeenstemming met artikel 1068, eerste lid, Ger. W. Verklaart de
vordering in volgende mate gegrond. Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan
(verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en achttien
cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001.
Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan (verweerder) van 11.484,71 euro (elfduizend
vierhonderd vierentachtig euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon, vermeerderd
met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met
gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkomstig artikel 1017,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure in eerste aanleg en
in hoger beroep. Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt (...)".
Grieven
Blijkens de inleidende dagvaarding van 5 oktober 2001 vorderde verweerder achterstallig loon over de periode van januari 1996 tot en met december 2000 ten bedrage van
11.484,71 euro.
Krachtens artikel 15, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaren de rechtsvorderingen die ut de overeenkomst ontstaan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één
jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Aldus is het gevorderde achterstallig loon dat betrekking heeft op de periode die de vijf
jaar vóór het inleiden van de rechtsvordering op 5 oktober 2001 voorafgaat verjaard,
1 Cass., 25 sept. 1970, A.C. 1970, p. 78 met conclusie Eerste Adv.-Gen. P. MAHAUX; 10 sept. 1984,
A.R. 4246, A.C. 1984-85, nr. 21.
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hetzij het achterstallig gevorderd loon met betrekking tot de maanden januari 1996 tot en
met september 1996.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot het betalen van
11.484,71 euro als achterstallig loon zoals gevorderd over de periode van januari 1996 tot
en met december 2000, eiseres onwettig veroordeelt voor achterstallig loon waarvan de
verjaring was ingetreden per 5 oktober 1996 (Schending van artikel 15 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt
de zaak tot zich in overeenstemming met artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek. Verklaart de vordering in volgende mate gegrond. Veroordeelt (eiseres) tot het
betalen aan (verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro
en achttien cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum
van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober
2001. Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan (verweerder) van 11.484,71 euro (elfduizend vierhonderd vierentachtig euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon,
vermeerderd met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober
2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure
in eerste aanleg en in hoger beroep. Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt
(...)".
Grieven
Eiseres wierp in besluiten neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde op 22 mei 2002, op p. 3 als verweer op: "Volledigheidshalve merkt (eiseres) op dat
(verweerder) ook in natura werd vergoed doordat zij voor zichzelf en haar huisgenoten
een woning ter beschikking had omvattende: - op gelijkvloers: living, ingerichte keuken,
toilet en bergplaats - op de verdieping: 3 slaapkamers en een ingerichte badkamer. In haar
loonsberekeningen houdt (verweerster) met dit voordeel in natura geen enkele rekening".
Eiseres heeft dit verweer uitdrukkelijk hernomen voor het arbeidshof in haar verzoekschrift tot hoger beroep op p.2 en in haar antwoordbesluiten neergelegd ter griffie van het
Arbeidshof te Gent op 30 september 2004 op p. 1.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat met geen enkel motief op dit verweer heeft
geantwoord, niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schending van artikel 149 van
de gecoördineerde Grondwet).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- Artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt
de zaak tot zich in overeenstemming met artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek Verklaart de vordering in volgende mate gegrond. Veroordeelt (eiseres) tot het
betalen aan (verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro
en achttien cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum
van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober
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2001. Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan (verweerder) van 11.484,71 euro (elfduizend vierhonderd vierentachtig euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon,
vermeerderd met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober
2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure
in eerste aanleg en in hoger beroep. Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt
(...)",
na vastgesteld te hebben op p. 3 in het midden:
"Ingeval de vereffening nog niet mocht afgesloten zijn, vraagt (verweerder) dat voor
recht zou gezegd worden dat de Heer Claes, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van
(eiseres), in het passief van de vereffening een bedrag van 8.452,15 euro moet opnemen
als aanvullende opzegvergoeding en 11.484, 71 euro als achterstallig loon, vermeerderd
met intrest. Mocht de vereffening afgesloten zijn, dan vraagt zij de veroordeling van de
heer Claes tot het betalen van de voornoemde bedragen".
op grond van de motieven op p. 4 onderaan:
"Het is ook voldoende duidelijk dat vereffening thans nog niet werd gesloten. De
rechter heeft ook geen uitstaans met de wijze waarop de vereffeningswerkzaamheden tot
dusver verliep. Elke onderzoeksmaatregel terzake is overbodig".
Grieven
Eiseres wierp in tweede besluiten, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te
Dendermonde op 30 september 2002, op p. 3 als verweer op: "Indien de vordering van
(verweerder) gegrond is kan (eiseres) enkel veroordeeld worden om de vordering op te
nemen in het passief van de vereffening". Eiseres heeft dit verweer uitdrukkelijk
hernomen voor het arbeidshof in haar verzoekschrift tot hoger beroep op p.2 en haar
antwoordbesluiten neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te Gent op 30 september
2004 op p. 1 .
Verweerder vorderde in het dispositief van zijn synthesebesluiten, gedateerd op 26
oktober 2004 op p.7 in overeenstemming daarmee: "Dienvolgens, in het geval de vereffening nog niet afgesloten is, te horen zeggen voor recht dat de (vereffenaar), in zijn hoedanigheid van vereffenaar van (eiseres), de hierna begrote vordering van (verweerder) dient
op te nemen in het passief van de vereffening: - 8.452,18 euro uit hoofde van aanvullende
opzeggingsvergoeding; - 11.484,71 euro bruto, als zijnde achterstallig loon; - de verwijsintresten in toepassing van artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon en de gerechtelijke interesten vanaf 5 oktober 2001".
De appelrechters stellen vast op p. 4 "dat de vereffening thans nog niet werd gesloten".
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingbeginsel en artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter niet meer toekennen dan gevraagd
werd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot het betalen aan
verweerder van "8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en achttien
cent) als opzegvergoeding (...)" en "11.484,71 euro (elfduizend vierhonderd vierentachtig
euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon", ultra petita eiseres veroordeelt tot de
niet door verweerder gevorderde betaling, dewelke daarentegen in geval dat de vereffening nog niet gesloten was enkel verzocht de opname te horen uitspreken door de vereffenaar in het passief van de hoger aangehaalde bedragen en geen veroordeling van eiseres
(schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel en artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
1. Ingevolge artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek mag de rechter het
middel van verjaring niet ambtshalve toepassen. Een dergelijk middel kan
derhalve, behoudens in materies die de openbare orde betreffen, niet voor het
eerst in cassatie worden aangevoerd.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat eiseres
voor de feitenrechter heeft aangevoerd dat de vordering tot betaling van het
achterstallige loon met betrekking tot de maanden januari 1996 tot september
1996 verjaard is overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
3. Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Tweede middel
4. Eiseres heeft het bedoelde verweer enkel "volledigheidshalve" gevoerd
zonder hieruit enig rechtsgevolg af te leiden. De appelrechters dienden niet te
antwoorden op dergelijk verweer.
5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
6. De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot
betaling van bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat,
staande de vereffening, de vereffenaar dient veroordeeld te worden om die geldsommen op te nemen in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan
gevraagd en miskent evenmin het beschikkingsbeginsel.
7. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
23 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 49
3° KAMER - 23 januari 2006

1º AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AFSTAND - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE WERKNEMER - VASTSTELLING VAN CONTRACTBREUK - ESSENTIEEL BESTANDDEEL ARBEIDSPRESTATIES - VRIJSTELLING - AFSTAND VAN HET RECHT OM ONRECHTMATIGE BEËINDIGING
LASTENS WERKGEVER IN TE ROEPEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GEVOLG
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - WERKNEMER -
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VASTSTELLING VAN CONTRACTBREUK DOOR WERKGEVER - AFSTAND VAN HET RECHT OM
ONRECHTMATIGE BEËINDIGING LASTENS WERKGEVER IN TE ROEPEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING
- GEVOLG
1º Afstand van recht kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere
interpretatie vatbaar zijn.
2º en 3° Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in de door de
werkgever éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het
arrest niet af te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen. (Art. 1134,
B.W.; Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Algemeen rechtsbeginsel dat afstand van
een recht niet kan worden vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor
een andere interpretatie vatbaar zijn.)
(V. T. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL bvba)

ARREST

(A.R. S.05.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek;
- de artikelen 3, 20, 1°, 32, inzonderheid 3°, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van recht slechts kan worden
afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelt in het bestreden arrest van 9 februari 2005 dat
niet verweerster maar eiser de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft
beëindigd door zijn brief van 5 juni 2002 en dat derhalve aan eiser geen opzeggingsvergoeding verschuldigd is evenmin als een pro rata eindejaarspremie. Het arbeidshof
verklaart verweersters hoger beroep gegrond en veroordeelt eiser tot de kosten van het
hoger beroep.
Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"2.1 Opzeggingsvergoeding
Om aanspraak te kunnen maken op de betaling van de gevorderde opzeggingsvergoeding is het, overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering, de heer
V. die het bewijs moet leveren dat de BVBA eenzijdig en onrechtmatig de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.
Anders dan de eerste rechters is het (arbeids)hof van oordeel dat de heer V. faalt in
deze op hem rustende bewijslast.
Het (arbeids)hof steunt deze besluitvorming op de volgende overwegingen:
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De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt,
beëindigt die overeenkomst onmiddellijk en op onrechtmatige wijze. (...)
Daarbij is niet vereist dat die wijziging de uitdrukking zou zijn van de wil de arbeidsovereenkomst te beëindigen. (...)
Het is mogelijk dat deze onmiddellijke beëindiging slechts gevolgen sorteert na verloop
van de termijn die de werknemer nodig heeft om stelling te nemen in verband met het
eventueel sluiten van een nieuwe overeenkomst. (...)
Wordt daarentegen de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd gedurende een langere
periode dan nodig om standpunt in te nemen t.a.v. het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst, kan hieruit worden afgeleid dat afstand werd gedaan van het recht zich op de
eenzijdige beëindiging te beroepen, zelfs wanneer het verderzetten van de arbeidsrelatie
gepaard ging met het formuleren van een voorbehoud.
Daarentegen doet de tekortkoming van een partij aan haar, zelfs essentiële verplichtingen, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet eindigen.
De tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen kan evenwel een aanwijzing of
een bewijs zijn van de wil van die partij om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen en
aldus te beëindigen, indien het om een belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel gaat.
Alsdan ligt de oorzaak van de beëindiging niet in de tekortkoming als zodanig, maar in
de (wijziging), waarvan deze doet blijken.
Uiteraard kan ook in laatstgenoemde hypothese uit de verdere uitvoering van de
arbeidsovereenkomst gedurende een langere periode dan nodig om standpunt in te nemen
t.a.v. het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst, worden afgeleid dat afstand werd
gedaan van het recht zich op de eenzijdige beëindiging te beroepen, zelfs wanneer het
verderzetten van de arbeidsrelatie gepaard ging met het formuleren van een voorbehoud.
Door de heer V. in april 2001 zijn functie te ontnemen in de sub 1 geschetste omstandigheden en door hem tegelijkertijd op non actief te stellen en te blijven stellen, niettegenstaande diverse ingebrekestellingen, is de BVBA niet alleen tekortgekomen aan haar
essentiële contractuele verplichtingen, maar heeft zij tegelijkertijd de wil geuit en doorgevoerd om essentiële bestanddelen van de bestaande arbeidsovereenkomst in belangrijke
mate te wijzingen en aldus de bestaande overeenkomst te beëindigen.
Dat de heer V. sedert april 2001 niet meer werd vermeld in de organogrammen van de
BVBA en geen bedrijfsinformatie meer ontving, zijn elementen die samengaan met en
deel uitmaken van de beslissing om hem zijn functie te ontnemen en hem op non actief te
plaatsen.
Deze elementen worden bij de verdere beoordeling van dit geschil dan ook niet afzonderlijk behandeld.
Samen met de BVBA moet het (arbeids)hof vaststellen dat de heer V. niet binnen een
redelijke bedenktijd de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de BVBA omwille
van de hiervoor vermelde wijzigingen heeft ingeroepen, integendeel.
Uit de neergelegde briefwisseling tussen partijen en/of hun raadslieden blijkt immers
dat het, zo niet ab initio, dan toch alleszins in september 2001 voor de heer V. duidelijk
moet zijn geweest dat de BVBA hem niet in zijn vroegere functie wilde herstellen én dat
zij ook geen pogingen (meer) deed, noch wilde doen om hem in een andere functie tewerk
te stellen.
De heer V. erkent overigens in beroepsconclusies dat hem reeds in mei 2001 werd
duidelijk gemaakt dat er voor hem geen plaats meer was binnen de organisatie.
Aldus was de heer V. perfect op de hoogte van de draagwijdte van de door de BVBA
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genomen beslissingen en de weerslag daarvan op zijn eigen situatie en kon hij perfect
standpunt innemen met betrekking tot het al dan niet verderzetten van de gewijzigde
arbeidsovereenkomst.
Dat de heer V. reeds in september 2001 de hoop had laten varen om nog te worden
tewerkgesteld in dezelfde of een andere gelijkwaardige functie, wordt overigens bevestigd
door de inhoud van de brief van zijn raadsman van 14 september 2001 waarin sprake is
van een gegeven opdracht om over te gaan tot dagvaarding in ontbinding van de arbeidsovereenkomst met schadevergoeding, voornemen dat evenwel niet werd uitgevoerd.
Samen met de BVBA is het (arbeids)hof van oordeel dat uit het verder verloop van de
gebeurtenissen blijkt dat de heer V. heeft afgezien van zijn recht om de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst door de BVBA in te roepen omwille van het ontnemen van zijn
functie en de vrijstelling van prestaties.
Niet alleen is er het bijzonder lange tijdsverloop tussen het tijdstip waarop de wijziging
effectief werden doorgevoerd en het tijdstip waarop de heer V. overging tot vaststelling
van de beweerde contractbreuk, doch bovendien stelde de heer V. na september 2001 een
aantal handelingen, waaruit blijkt dat hij het verderzetten van de arbeidsovereenkomst in
de gewijzigde voorwaarden nastreefde.
De dagvaardingen die de heer V. respectievelijk op 15 november 2001, 17 januari 2002
en 15 maart 2002 liet betekenen aan de BVBA bevestigen en illustreren immers dat de
heer V. deze vorderingen steunde op een nog bestaande arbeidsovereenkomst tussen
partijen én dat hij vanwege de BVBA de uitvoering vorderde van de ook voor haar gewijzigde contractuele verbintenissen, inzonderheid de betaling van loon voor periodes dat
geen arbeid werd gepresteerd.
De heer V. kon in die omstandigheden op 5 juni 2002 het ontnemen van zijn functie en
de eenzijdige vrijstelling van prestaties niet meer inroepen als een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door de BVBA.
Zoals aangegeven door de heer V. heeft de BVBA na april 2001 meermaals nagelaten
het hem verschuldigde maandloon te betalen.
Nog afgezien van de vraag of ook deze tekortkomingen kunnen gezien worden als een
bewijs of een aanwijzing van de wil om de arbeidsovereenkomst niet verder uit te voeren,
moet opnieuw worden vastgesteld dat de heer V. niet binnen een redelijke bedenktijd de
eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de BVBA heeft ingeroepen,
maar zich ertoe beperkt heeft de uitvoering door de BVBA van haar contractuele verbintenissen na te streven, inzonderheid door de reeds vermelde dagvaardingen in betaling van
achterstallig loon.
Daarbij dient tevens opgemerkt dat de contractuele tekortkomingen die de BVBA in dit
kader onmiskenbaar heeft begaan, werden geregulariseerd door middel van de effectieve
betaling van de gevorderde achterstallige lonen in februari en maart 2002 en dat de BVBA
de normale loonbetalingen heeft hervat vanaf maart 2002.
Nu de BVBA aldus gevolg heeft gegeven aan de ingebrekestellingen van de heer V.
kon laatstgenoemde diezelfde contractuele tekortkomingen op 5 juni 2002 niet meer
inroepen als de uiting van de wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Gelet op het voorgaande moet noodzakelijk besloten worden dat niet de BVBA maar de
heer V. de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd, inzonderheid door zijn brief
van 5 juni 2002.
Bijgevolg is aan de heer V. geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. Het hoger beroep
is wat dit punt betreft gegrond.
2.2 Pro rata eindejaarspremie
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Het staat kennelijk niet ter discussie dat de heer V. geen recht heeft op de gevorderde
en door de eerste rechter toegekende pro rata eindejaarspremie in de door het (arbeids)hof
aanvaarde hypothese dat hij zelf de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd.
Het hoger beroep is bijgevolg ook wat dit punt betreft gegrond".
Grieven
Luidens artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is
de arbeidsovereenkomst voor bedienden de overeenkomst waarbij een werknemer, de
bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten. Het leveren van arbeidsprestaties behoort dienvolgens tot de essentie
van de arbeidsovereenkomst.
Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten
die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet (eerste lid),
kunnen zij niet worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden
door de wet erkend (tweede lid) en moeten zij te goeder trouw worden ten uitvoer
gebracht (derde lid).
Artikel 20, 1°, van de genoemde wet van 3 juli 1978 verplicht de werkgever de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid,
zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door de voor de
uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te
stellen.
Naar luid van artikel 32, inzonderheid 3°, van de genoemde wet van 3 juli 1978 nemen
de verbintenissen voortspruitend uit de door deze wet geregelde overeenkomsten, behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, onder meer een einde door
de wil van één der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten.
Naar luid van artikel 39,§1, van de genoemde wet van 3 juli 1978 is de partij die een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur beëindigt zonder dringende reden noch naleving van de wettelijk bepaalde opzegtermijn, gehouden de ontslagen partij een opzeggingsvergoeding te betalen.
De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt,
beëindigt deze overeenkomst onmiddellijk en op onrechtmatige wijze. Aangenomen
wordt evenwel dat de voortzetting van de (gewijzigde) arbeidsovereenkomst door de
werknemer nadat de werkgever eenzijdig een essentiële arbeidsvoorwaarde heeft gewijzigd, en dit langer dan nodig is om, volgens de omstandigheden eigen aan iedere zaak,
redelijkerwijze stelling te kunnen nemen ten aanzien van het eventueel sluiten van een
nieuwe arbeidsovereenkomst, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het aanvoeren
van de aan de werkgever te wijten verbreking. Aldus zal de werknemer na verloop van
deze redelijke bedenktijd niet meer gerechtigd zijn zich te beroepen op de onrechtmatige
beëindiging van de voorheen bestaande arbeidsovereenkomst, nu hij zal geacht worden in
te stemmen met de vervanging van de oude door de nieuwe arbeidsvoorwaarde.
De afstand van recht, die luidens een algemeen rechtsbeginsel slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en die bovendien strikt moet
worden geïnterpreteerd, wordt alsdan afgeleid uit de verdere uitvoering van de gewijzigde
arbeidsovereenkomst gedurende een periode die langer is dan deze die, gelet op de
omstandigheden van de zaak, redelijkerwijze vereist is om met kennis van zaken te
oordelen over het eventueel sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst.
Daarentegen beëindigt de tekortkoming van een partij aan een, zelfs essentiële, arbeidsrechtelijke verplichting, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet. Wanneer deze tekortkoming aan een essentiële arbeidsrechtelijke verplichting evenwel gepaard gaat met, of doet
blijken van de wil om eenzijdig de overeenkomst te wijzigen en derhalve de bestaande

Nr. 49 - 23.1.06

HOF VAN CASSATIE

203

overeenkomst te beëindigen, wordt de overeenkomst eenzijdig en onrechtmatig beëindigd.
Het arbeidshof stelde vast in feiten dat (1) eiser op 1 oktober 1992 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst trad, (2) hij achtereenvolgens de functies van
"plant manager", "general manager" en "operations director Ford business unit" (directeur
operaties Ford bedrijfeenheid) uitoefende, (3) in februari 2001 verweerster eenzijdig
besliste om eiser niet langer tewerk te stellen in de functie van "operations director Ford
business unit", (4) deze beslissing aan het personeel en aan eiser ter kennis werd gebracht
op 12 april 2001 en (5) sedertdien eiser niet meer werd tewerkgesteld, noch in zijn vroegere functie noch in een andere functie.
Het arbeidshof oordeelt (arrest p. 8, onderaan), zonder op dit vlak te worden aangevochten, dat door eiser in april 2001, in de genoemde omstandigheden zijn functie te
ontnemen en door hem tegelijkertijd op non-actief te stellen en te blijven stellen, niettegenstaande diverse ingebrekestellingen, de vennootschap niet alleen tekortgekomen is aan
haar essentiële contractuele verplichtingen maar tegelijkertijd de wil geuit en doorgevoerd
heeft om essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate te
wijzigen en (aldus) de bestaande overeenkomst te beëindigen.
Aldus aanvaardde het arbeidshof, minstens impliciet, dat verweerster door eiser zijn
functie te ontnemen en hem verder op non-actief te stellen, de bestaande arbeidsovereenkomst eenzijdig en onrechtmatig beëindigde.
Wanneer een werkgever, zoals te dezen, een werknemer zijn functie ontneemt en hem
op non-actief stelt, aldus tekortkomend aan een essentiële arbeidsrechtelijke verplichting,
en hierbij doet blijken van de wil om de bestaande arbeidsovereenkomst te wijzigen, kan
er, zoals door eiser in conclusie aangevoerd (zie bv. eerste appelconclusie p. 7, zevende
alinea) geen sprake zijn van het verderzetten van de (gewijzigde) arbeidsovereenkomst
door de werknemer. Wegens zijn op non-actief stellen kan de werknemer geen arbeidsprestaties leveren en kan hij derhalve de gewijzigde arbeidsovereenkomst niet uitvoeren.
Het bestaan van een arbeidsovereenkomst, inzonderheid de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, vereist immers het (onder gezagsverband) leveren van arbeidsprestaties (tegen
betaling van loon).
Bij afwezigheid van verdere arbeidsprestaties ingevolge een beslissing van de werkgever zelf, kan dienvolgens uit het louter stilzitten van de werknemer, ook al zou dit zich
voordoen over een langere tijd dan "een redelijke bedenktijd", geen afstand van het recht
om de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst lastens de werkgever in te
roepen, worden afgeleid. Het louter tijdsverloop tijdens hetwelk de werknemer de nietnakoming van een essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis door de werkgever ondergaat,
moet immers niet noodzakelijk worden opgevat als een afstand van het recht om zich op
deze contractuele tekortkoming en de beëindiging van de overeenkomst die er kan uit
worden afgeleid, te beroepen.
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de werknemer in eerste instantie zelf
de uitvoering van een andere essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis nastreeft, zoals te
dezen de betaling van loon.
De omstandigheid dat een werknemer op een bepaald ogenblik de uitvoering nastreeft
van de tot een arbeidsovereenkomst behorende essentiële verbintenis tot betaling van loon
die door de werkgever niet langer werd nagekomen, neemt niet weg dat deze werknemer
zich later lastens de werkgever nog kan beroepen op een andere nog steeds voortdurende
tekortkoming aan een andere essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis, zoals de verplichting tot het verstrekken van het overeengekomen werk.
Dienvolgens kon het arbeidshof niet wettig oordelen, uitgaande van de vaststelling dat
het voor eiser alleszins in september 2001 duidelijk moest zijn dat de vennootschap hem
niet in zijn vroegere functie wilde herstellen én dat zij ook geen pogingen meer deed noch
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wilde doen om hem in een andere functie tewerk te stellen, dat het lange tijdsverloop
vooraleer eiser, in juni 2002, overging tot de vaststelling van de beweerde contractbreuk
en de dagvaardingen van 15 november 2001, 17 januari en 15 maart 2002 waarin hij betaling van loon vorderde, hem verhinderden zich op 5 juni 2002 alsnog te beroepen op het
ontnemen van zijn functie en de eenzijdige vrijstelling van prestaties, als eenzijdige en
onrechtmatige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door verweerster.
Het arbeidshof schendt aldus alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel en kon dienvolgens eisers aanspraak op een opzeggingsvergoeding
en pro rata eindejaarspremie niet wettig afwijzen en hem tot de kosten in hoger beroep
veroordelen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek, de artikelen 3, 20,
1°, 32, inzonderheid 3° en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van recht slechts
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest stelt vast dat:
- verweerster vanaf februari 2001 eiser eenzijdig vrijstelde van arbeidsprestaties met doorbetaling van het loon en met de mededeling dat een andere passende
functie zal gezocht worden;
- sedertdien eiser niet meer werd tewerkgesteld, noch in zijn vroegere functie,
noch in een andere functie;
- verweerster op 27 maart 2002 aan eiser een aangetekende brief verzond
waarin hem medegedeeld werd dat een einde werd gesteld aan zijn arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van 19 maanden,
ingaande op 1 april 2002;
- eiser op 5 juni 2002 de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
door verweerster vaststelde.
2. Het arrest neemt aan dat, wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiële bestanddelen van de arbeidsovereen-komst
uitmaken, de voortzetting van de arbeidsprestaties door de bediende, na het
verstrijken van de termijn die vereist is om stelling te nemen ten aanzien van het
eventueel sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst aan de gewijzigde
arbeidsvoorwaarden, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het inroepen
van de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.
3. Afstand van recht kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere interpretatie vatbaar zijn.
4. Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties door eiser in
door de werkgever eenzijdig gewijzigde arbeidsvoorwaarden, vermocht het
arrest uit de voormelde vastgestelde feitelijke gegevens niet af te leiden dat eiser
afstand heeft gedaan van zijn recht de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door verweerster in te roepen.
Uit de voormelde feiten kon even goed afgeleid worden dat het om een verder
zetten van de arbeidsovereenkomst ging, maar met een tijdelijke schorsing van
de verplichting werk te verschaffen en het werk uit te voeren totdat in het bedrijf
een andere passende functie zou zijn gevonden.
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5. Het arrest oordeelt dat het definitief ontnemen aan eiser van enige functie en
de eenzijdige vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn van 19
maanden bij brief van 27 maart 2002 door eiser niet meer kon worden ingeroepen als een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door verweerster omdat hij hiervan afstand had gedaan.
6. Het arrest schendt aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen en het
algemeen rechtsbeginsel dat afstand slechts kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gevorderde
opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie pro rata 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 Arbeidshof te Brussel.
23 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 50
2° KAMER - 24 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - REDENGEVING ARTIKEL 149, GW. (1994) - TOEPASSELIJKHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKHEID
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN - VOORWAARDE
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - EINDBESLISSING - TEGENSTRIJDIGE
MOTIEVEN - GEVOLG
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING
1º en 2° Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat
artikel1.
3º en 4° Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van
éénzelfde beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek
op grond van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens
recht te doen en een eindbeslissing.
5º, 6° en 7° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de
bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden
geacht, zodat, wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren
aanvoert of betwist, het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)
(M. T. V.)

ARREST

(A.R. P.05.1125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 februari 2005 en 27 juni
2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
de rechtspleging regelen. Hun beslissingen zijn immers geen vonnissen in de zin
van dat artikel.
2. In zoverre het middel de schending van die bepaling aanvoert, faalt het naar
recht.
Eerste onderdeel van het eerste middel
1 Cass., 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
2 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 met concl. advocaat-generaal L OOP; 8 mei 2002,
A.R. P.01.1395.F, nr. 281; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221; 17 jan. 2006, P.05.1342.N, nr. 40
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3. Het onderdeel voert aan dat de redenen van het arrest alvorens recht te doen
van 14 februari 2005 tegenstrijdig zijn met die van het eindarrest van 27 juni
2005.
4. Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van
eenzelfde beslissing. Er kan dan ook geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek op grond van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens recht te doen en een eindbeslissing.
5. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede en derde onderdeel van het eerste middel
6. Uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering
volgt dat de wetgever zich op de onderzoeksgerechten heeft verlaten teneinde te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek
zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht, hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden.
7. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de
bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende
worden geacht.
Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert
of betwist, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan.
8. De onderdelen falen naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing in overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. N. Verbeke, Antwerpen en L. Roels, Antwerpen.

Nr. 51
2° KAMER - 24 januari 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG
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2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG
1º en 2° Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van
vrijspraak, moet de appelrechter over diens civielrechtelijke vordering oordelen en
onderzoeken of het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en
of het aan de burgerlijke partij schade veroorzaakte; door dit te doen miskent de
appelrechter het gezag van gewijsde van de vrijspraak niet1. (Art. 202, 2°, Sv.)
(D. T. C.)

ARREST

(A.R. P.05.1438.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Ieper van 15 september 2005,
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De appelrechter moet, op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij,
over diens vordering oordelen. Hij moet onderzoeken of het feit dat ten laste van
de beklaagde werd gelegd, bewezen is, ook wanneer de eerste rechter hem heeft
vrijgesproken en tegen wiens vrijspraak geen hoger beroep is ingesteld. Hij moet
ook onderzoeken of dat misdrijf oorzaak is van de schade waarvan de burgerlijke
partij vergoeding vordert.
2. De appelrechter die aldus oordeelt, miskent het gezag van gewijsde van de
vrijspraak niet.
3. De grief faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. F. Van Belleghem, Kortrijk, J. Vandenbraembussche, Kortrijk, F.
1 Cass., 19 sept. 2001, A.R. P.01.0535.F, nr. 472; 11 dec. 2001, A.R. P.00.0666.N, nr. 691;
DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1055, nr. 2445.
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Desmet, Kortrijk en H. Beerlandt, Kortrijk.

Nr. 52
2° KAMER - 24 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HOGER BEROEP
INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS - ARTIKEL 235BIS SV. - STUKKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN
VAN DIT ONDERZOEK - PRINCIPE - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN VAN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - TOEPASSING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK
ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV.
- ARTIKEL 6, E.V.R.M. - VERZOENBAARHEID
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK
ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 6,
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN
HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET
VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERZOENBAARHEID
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN
HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET
VERTROUWELIJK DOSSIER - DRAAGWIJDTE
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIG
ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE TIJDENS HET

- CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER VOORLOPIG ONDERZOEK ENKEL AMBTSHALVE, OP VERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF OP
VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
GERECHTELIJK ONDERZOEK

1º Uit de bepalingen van artikel 235bis, §1 en 2 Wetboek van Strafvordering volgt dat het
onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van
inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van één der partijen, onder meer naar
aanleiding van een bij haar ingesteld hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, in
beginsel beperkt blijft tot de stukken van het strafdossier; dit geldt evenzeer voor de
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en
infiltratie.
2º, 3°, 4° en 5° Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van
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inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle
van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
aan de hand van het vertrouwelijk dossier verplicht bij het afsluiten van het
opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding
overgaat, en op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des
Konings overzendt krachtens artikel 127, §1, eerste lid, van dit wetboek, is in
overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de
loop van de rechtspleging een onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand
van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de observatie of infiltratie zou
onderzoeken; uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat dit nazicht moet geschieden
telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt1.
6º Het onderzoek bedoeld in artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat
de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter
of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede aan
de hand van het vertrouwelijk dossier voorlopig de regelmatigheid van de toegepaste
observatie of infiltratie onderzoekt, is een voorlopig onderzoek teneinde eventuele
onregelmatigheden vroegtijdig op te sporen, waarbij de andere partijen niet worden
betrokken; de kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve niet verplicht om dit
onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inverdenkinggestelde.
(F.)

ARREST

(A.R. P.06.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Met verwijzing naar het arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004 van het
Arbitragehof, dat inzake de bijzondere opsporingsmethode van de observatie de
vroegere bepaling van artikel 47septies, § 1, tweede lid, en § 2 Wetboek van
Strafvordering, met betrekking tot het vertrouwelijke dossier vernietigt, voert de
eiser aan dat de appelrechters niet zonder schending van artikel 6 EVRM alleen
aan de hand van stukken uit het strafdossier en zonder de stukken van het
vertrouwelijke dossier zelf in te zien, tot een regelmatige uitvoering van de
observatie konden besluiten.
2. Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van
het openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid
van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. Zij kan dit zelfs ambtshalve
doen. Overeenkomstig § 2 van voormeld artikel handelt de kamer van inbeschul1 Zie Arbitragehof, arrest nr. 202/2004 van 21 dec. 2004, B. 28 en B. 29.
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digingstelling op dezelfde wijze in de andere gevallen waarin ze kennisneemt
van de zaak.
Uit deze bepalingen volgt dat het onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op
verzoek van een der partijen, onder meer naar aanleiding van een bij haar ingesteld hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, in beginsel beperkt blijft tot de
stukken van het strafdossier.
3. Voor de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode
van observatie is het niet anders.
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, is ingevoegd bij artikel 23 van de
wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van
Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering
van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en
georganiseerde criminaliteit.
Dit artikel verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van
het openbaar ministerie, alleen tot controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijke dossier bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
4. Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 6 EVRM dat alleen vereist
dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de observatie zou onderzoeken. Uit voormelde verdragsbepaling volgt
niet dat dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de verdachte daarom
verzoekt.
5. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door de
door de eiser opgeworpen onregelmatigheid van de uitgevoerde observaties
alleen te toetsen aan het strafdossier en niet aan het vertrouwelijke dossier,
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering heeft geschonden.
7. Artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel
24 van de voornoemde wet van 27 december 2005, bepaalt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op
vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede
aan de hand van het vertrouwelijke dossier voorlopig de regelmatigheid van de
toegepaste observatie onderzoekt. Het betreft een voorlopig onderzoek teneinde
eventuele onregelmatigheden vroegtijdig op te sporen, en waarbij de andere
partijen niet worden betrokken. De kamer van inbeschuldigingstelling is aldus
niet verplicht dit onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inverdenkinggestelde.
8. Het onderdeel faalt naar recht.
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Derde onderdeel
9. Zoals blijkt uit het antwoord op de vorige onderdelen, hebben de appelrechters, anders dan in het onderdeel wordt gesteld, wettig geoordeeld dat er geen
reden was, uitsluitend op verzoek van de verdachte, reeds tijdens het gerechtelijk
onderzoek aan de hand van het vertrouwelijke dossier de regelmatigheid van de
observatie te onderzoeken, en dat een onderzoek van deze regelmatigheid op
grond van het strafdossier met toepassing van de artikelen 136 en 235bis, § 2,
Wetboek van Strafvordering volstond.
Bijgevolg hebben de appelrechters even terecht geoordeeld dat zij de prejudiciële vragen, die allen betrekking hebben op het artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering die zij niet toepassen, niet hoefden te stellen.
10. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. Het bestreden arrest is verleend in een procedure ter beoordeling van de
handhaving van de voorlopige hechtenis. Krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere
Wet Arbitragehof, is het Hof in dergelijke zaken niet gehouden de voorgestelde
prejudiciële vragen te stellen. Te dezen zijn de uitzonderingen op die regel niet
vervuld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en N. Van Der Smissen, Brussel.

Nr. 53
2° KAMER - 25 januari 2006

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING BURGERLIJKE PARTIJ - ADVOCAAT - AFWEZIGHEID OP DE TERECHTZITTING - REGELMATIGHEID
2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING TOLK - AMBTSHALVE AANDUIDING - VERPLICHTING - VOORWAARDE
3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - SCHENDING
VAN DE WET OP HET GEBRUIK DER TALEN - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN DE RECHTSPLEGING ARREST OP TEGENSPRAAK DAT GEEN ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST IS - DEKKING VAN DE
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NIETIGHEID VAN DE AKTE DIE ERAAN VOORAFGING

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING SCHENDING VAN DE WET OP HET GEBRUIK DER TALEN - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN DE
RECHTSPLEGING - ARREST OP TEGENSPRAAK DAT GEEN ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST IS DEKKING VAN DE NIETIGHEID VAN DE AKTE DIE ERAAN VOORAFGING
5º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER - DISCRETIONAIRE
BEVOEGDHEID - VERTALING VAN DE STUKKEN - AANDUIDING VAN EEN TOLK - STUKKEN VERTAALD
DOOR EEN BEËDIGD VERTALER DIE NIET DEZELFDE PERSOON IS ALS DE AANGEDUIDE TOLK NEERLEGGING VAN DE VERTAALDE STUKKEN - REGELMATIGHEID
6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING VOORZITTER - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - VERTALING VAN DE STUKKEN - AANDUIDING VAN
EEN TOLK - STUKKEN VERTAALD DOOR EEN BEËDIGD VERTALER DIE NIET DEZELFDE PERSOON IS ALS
DE AANGEDUIDE TOLK - NEERLEGGING VAN DE VERTAALDE STUKKEN - REGELMATIGHEID
1º De regelmatigheid van de rechtspleging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd is
niet afhankelijk van de aanwezigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan
de zijde van de burgerlijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak.
2º De wet verplicht de voorzitter van het hof van assisen alleen om ambtshalve, op straffe
van nietigheid, tussen degenen die een verschillende taal spreken, een tolk te
benoemen. (Art. 332, Sv.)
3º en 4° Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op
de conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van
de zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert,
geen zuiver voorbereidende beslissing is, dekt het de eventuele nietigheid van een
vroegere handeling van de rechtspleging die voortvloeit uit een schending van de
bepalingen van de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken)
5º en 6° Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid
daartoe is aangeduid, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging van de aldus
vertaalde stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod.
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1451.F)

I. BESTREDEN BESLISSING
De cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten, op 3, 10 en 12 oktober 2005
gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement BrusselHoofdstad.
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest alvorens recht te doen van 3
oktober 2005 :
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel
Eiser klaagt een tegenstrijdigheid aan tussen het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 september 2005 en het arrest alvorens recht te doen van 3 oktober
2005. Het proces-verbaal vermeldt dat Meester R. Loos, loco L. Savelkoul,
raadsman van de burgerlijke partijen, in zijn opmerkingen betreffende de door
eiser neergelegde conclusie werd gehoord. Volgens het arrest daarentegen werd
Meester Savelkoul zelf gehoord.
Eiser leidt hieruit af dat de stukken van de rechtspleging het Hof niet toelaten
de advocaat te identificeren die de burgerlijke partijen op het ogenblik van de
neerlegging van zijn conclusie bijstond.
In tegenstelling tot wat die grief stelt, is de regelmatigheid van de rechtspleging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd niet afhankelijk van de aanwezigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan de zijde van de burgerlijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak.
Aangezien het onderdeel van een onjuiste juridische premisse uitgaat, faalt het
naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is in overeenstemming met de wet gewezen.
(...)
Over het derde middel :
Eerste onderdeel :
Eiser voert aan dat de burgerlijke partijen "niet over een tolk beschikten tijdens
minstens de volledige duur van de getuigenis van de Heer Stroobants". Hij leidt
hieruit een schending van artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering af.
Naar luid van die aangevoerde wettelijke bepaling, benoemt de voorzitter
ambtshalve, op straffe van nietigheid, een tolk ingeval de beschuldigde, de
burgerlijke partij, de getuigen of één van hen niet dezelfde taal zouden spreken.
Eiser betwist niet dat hijzelf over een tolk beschikte maar beweert dat de
burgerlijke partijen tijdens het verhoor van de voormelde getuige er geen
hadden.
In tegenstelling tot wat eiser aanvoert, kan te dezen, uit de omstandigheid die
wordt aangevoerd, geen overtreding van artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering worden afgeleid. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 23
september 2005 blijkt immers dat W. S. zich uitsluitend in het Nederlands heeft
uitgedrukt, met andere woorden in dezelfde taal als die van de burgerlijke
partijen.
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Welnu, de wet schrijft de aanstelling van een tolk slechts voor tussen degenen
die een verschillende taal spreken.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Voor het overige vermeldt het proces-verbaal van dezelfde terechtzitting eveneens de aanwezigheid, op 23 september 2005 in de voormiddag, van K. V. G. die
vanaf de openingszitting als "tolk Frans-Nederlands (is aangesteld) aangezien de
burgerlijke partijen onvoldoende Frans begrijpen".
Bijgevolg blijkt niet dat de burgerlijke partijen, op enig moment geen bijstand
van een tolk hadden, noch dat het proces-verbaal door de aangevoerde tegenstrijdigheid is aangetast.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel :
Eiser voert aan dat de rechtspleging door onwettigheid is aangetast in zoverre
sommige stukken die voor vertaling aan de tolk K. V. G. zijn toevertrouwd, die
op de terechtzitting van 26 september 2005 door de voorzitter krachtens zijn
discretionaire macht is gevorderd, door de beëdigde vertaler E. V. B. werden
vertaald, ofschoon die op de terechtzitting van het hof van assisen geen eed heeft
afgelegd.
Eiser leidt daaruit een schending af van de artikelen 22 en 32 van de Wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken alsook een miskenning
"van de regels betreffende het wettelijke verbod voor een deskundige of parallel
daarmee een vertaler om zijn taak over te dragen".
Evenwel, naar luid van artikel 40 van de voormelde wet, dekt elk niet zuiver
voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak is gewezen, de nietigheid van
de akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan. Op
dezelfde wijze bepaalt artikel 407, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de
eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt zijn, wanneer een vonnis of
arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard
inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen.
De in het middel bedoelde vertalingen werden op de terechtzitting van 27
september 2005 bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. Het proces-verbaal
vermeldt dat geen van de partijen in de zaak daarover een opmerking heeft
gemaakt.
Het hof van assisen heeft op 3 oktober 2005 een arrest op tegenspraak
gewezen op de conclusie van eiser, waarin hij om reden dat een getuige de
terechtzittingen van de zaak zou hebben bijgewoond, om de verwijzing ervan
naar een andere sessie verzoekt. Aangezien een dergelijke beslissing niet zuiver
voorbereidend is, is de nietigheid die wordt aangevoerd, in de onderstelling dat
ze bewezen is, gedekt.
Het onderdeel dat zich daarop beroept is, in zoverre, niet ontvankelijk.
Voor het overige betwist eiser niet dat de stukken die in het middel zijn aangegeven in de taal van de rechtspleging zijn vertaald door een beëdigd vertaler. Uit
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de omstandigheid dat het niet dezelfde persoon betreft als de tolk die op de
terechtzitting daartoe is aangesteld, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging
van de aldus vertaalde stukken formeel bij wet zou zijn verboden.
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 12 oktober 2005, dat uitspraak
doet op
1. de burgerlijke rechtsvorderingen die door E. V., P. D. B. en I. A. op-tredend
in eigen naam en qualitate qua, W. V., A. V., S. B., G. H. en K. L., zijn ingesteld
:
Het arrest spreekt geen enkele veroordeling tegen eiser uit ten gunste van die
verweerders.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. de burgerlijke rechtsvorderingen die door de overige verweerders zijn ingesteld :
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
D. Over het cassatieberoep dat op de griffie van de gevangenis te Vorst tegen
het arrest van 10 oktober 2005 is ingesteld :
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen
dezelfde beslissing, ook als het tweede cassatieberoep wordt ingesteld vooraleer
over het eerste uitspraak is gedaan.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 54
2° KAMER - 25 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - CASSATIEBEROEP VAN DE
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- BELANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING WEGENS
TWIJFEL OVER DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - AANSTELLING VAN EEN ANDERE
ONDERZOEKSRECHTER DIE VERSLAG MOET UITBRENGEN VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING

- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º In zoverre het gericht is tegen de beslissing die met toepassing van art. 135, §2, Sv., het
hoger beroep van eiser ontvankelijk verklaart, is het cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang1. (Art. 131, 135 en 235bis, Sv.)
2º Wanneer, op hoger beroep van de inverdenkinggestelde, het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling de beschikking tot verwijzing nietig verklaart in zoverre ze
uitspraak doet over het bestaan van voldoende bezwaren tegen de voormelde
inverdenkinggestelde, op grond dat de omstandigheden waarin de onderzoeksmagistraat
voor de Parlementaire commissie van de Senaat heeft getuigd bij de
inverdenkinggestelde twijfel heeft kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid van die
rechter, en het met toepassing van art. 235 Sv. de deken van de onderzoeksrechters met
de aanstelling van een andere onderzoeksrechter belast met de opdracht een verslag op
te maken voor de kamer van inbeschuldigingstelling, is die laatste beslissing niet voor
onmiddellijk cassatieberoep vatbaar. (Art. 235 en 416, eerste lid, Sv.)
(K. T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIÊN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1471.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2005 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 7 april 2004 van het Hof.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Terwijl eiser aanvoert dat het bestreden arrest, "ofschoon het een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek is in de zin van artikel 416, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering, met toepassing van artikel 235bis van
datzelfde wetboek is gewezen", verklaart hij evenwel dat hij van zijn cassatieberoep afstand doet inzoverre het Hof het niet ontvankelijk zou verklaren omdat
het voorbarig is.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het hoger
1 Zie Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1792.F, nr. 9.
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beroep van eiser met toepassing van artikel 135, §2, van het Wetboek van Strafvordering ontvankelijk wordt verklaard, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang.
Het cassatieberoep is ook niet ontvankelijk bij gebrek aan belang in zoverre
het is gericht tegen de beslissing die vermeldt "dat te dezen, de omstandigheden
waarin de onderzoeksmagistraat voor de Parlementaire commissie van de Senaat
heeft getuigd [...] bij [eiser] twijfel heeft kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid van die rechter [...]; dat de beschikking tot verwijzing van 8 mei 2003 moet
worden nietig verklaard [...] in zoverre zij uitspraak doet over het bestaan van
voldoende bezwaren tegen [eiser] en hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, en, teneinde de rechtspleging te regulariseren, eventueel moet worden
overgegaan tot de 'zuivering' ervan".
In zoverre berust de afstand op een vergissing.
3. Voor het overige, uitspraak doende met toepassing van artikel 235 van voormeld wetboek, draagt het arrest de deken van de onderzoeksrechters op om een
andere onderzoeksrechter aan te stellen met als opdracht om voor de kamer van
inbeschuldigingstelling op de terechtzitting van 16 november 2005 verslag uit te
brengen. Tegen die beslissing, die niet met toepassing van artikel 235bis van
voormeld wetboek is gewezen, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open.
Bijgevolg is er, in zoverre, grond om afstand van het cassatieberoep te
verlenen.
4. Het hof vermag geen acht te slaan op het overige van de memorie, dat niet
de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft.
Dictum,
Het Hof,
Verleent afstand van het cassatieberoep in zoverre het is gericht tegen de
beslissing met betrekking tot de aanduiding van een andere onderzoeksrechter.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 55
2° KAMER - 25 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BEKLAAGDE DIE
WORDT VERVOLGD VOOR VERSCHILLENDE CORRECTIONELE RECHTBANKEN BINNEN EENZELFDE

- VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED VAN DE
- HOF VAN BEROEP - GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - VERWERPING VAN HET VERZOEK

RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP
BEKLAAGDE
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- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
Is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv. en houdt geen verband met de
gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld, de beslissing waarbij het
hof van beroep, correctionele kamer, bij de uitspraak over een verzoek tot regeling van
rechtsgebied van de beklaagde met toepassing van art. 540 Sv., vaststelt dat de
toestand die door de verzoeker wordt uiteengezet geen bevoegdheidsconflict doet
ontstaan dat van aard is om de rechtsgang te belemmeren en zijn verzoekschrift
verwerpt1. (Art. 416 en 540, Sv.)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1655.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, memorie genaamd, waarvan
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving :
Met de vaststelling "dat de toestanden die door [eiser] worden uiteengezet
geen enkel bevoegdheidsconflict doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert",
verwerpt het arrest diens verzoek tot regeling van rechtsgebied.
Die beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering, en houdt geen verband met de gevallen die in
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld. Immers, in tegenstelling tot wat
eiser betoogt, beslist zij met name niet over een bevoegdheidconflict, vermits zij
geen uitspraak doet over de bevoegdheden van de rechtscolleges van het rechtsgebied van het hof van beroep die respectievelijk in zake van eiser werden geadiëerd.
Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.
1 Eiser had voor het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, met toepassing van art. 540, Sv.,
een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied neergelegd, waarin hij om de voeging verzoekt van
twee zaken die zijn vastgesteld, de ene voor de correctionele rechtbank te Dinant, de andere voor de
correctionele rechtbank te Marche-en-Famenne, en van een derde zaak die te Aarlen gerechtelijk
wordt onderzocht, omdat ze samenhangend zouden zijn. Met het bestreden arrest heeft het hof van
beroep dit verzoekschrift verworpen op grond dat de toestand die door de verzoeker wordt
uiteengezet, met name de enkele omstandigheid dat hij voor verschillende rechtbanken voor
afzonderlijke doch identiek gekwalificeerde feiten werd vervolgd, geen bevoegdheidsconflict doet
ontstaan die de rechtsgang belemmert. Het Hof heeft geoordeeld dat het bestreden arrest geen
uitspraak deed over een bevoegdheidsconflict, vermits het geen uitspraak deed over de
bevoegdheden van de rechtscolleges van het rechtsgebied van het hof van beroep waarbij de zaak
van eiser respectievelijk is aanhangig gemaakt. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat art. 540
Sv. een cassatieberoep sui generis zou instellen dat niet onder toepassing valt van de regels van de
art. 416 en 539 van voormeld wetboek.
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Het Hof vermag geen acht te slaan op de rest van de memorie, die geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Duquesne, Marche-en-Famenne.

Nr. 56
1° KAMER - 26 januari 2006

AUTEURSRECHT - MUZIEKWERK - PRIVÉ - MEDEDELING - FAMILIEKRING - BEGRIP
Als een privé-mededeling van een muziekstuk waartegen de auteur zich niet kan verzetten,
geldt de kosteloze mededeling die plaatsvindt in besloten kring ten overstaan van
personen tussen wie een familiale band bestaat, daaronder begrepen een beperkte
groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden
gelijkgesteld met een familiale band1. (Art. 22, §1, 3°, Nieuwe Auteurswet)
(BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS SABAM CVBA T. BRITISH CAR
CENTER NV)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
1. De vordering van eiseres tegen verweerster vóór de vrederechter betreft de betaling
van een bedrag van 651,12 € vermeerderd met de vergoedende interesten voor rechten op
grond van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Een agent van eiseres had op 26 maart 2003 vastgesteld dat een radio, in de
garagewerkplaats van verweerster, zeer luid speelde, toen 4 werknemers en een verkoper
aanwezig waren.
Het bestreden vonnis stelt vast dat verweerster een reeks foto’s overlegde van haar
bedrijfsgebouwen waaruit blijkt dat in het werkatelier een oud radiotoestel staat en dat op
de toegangsdeur tot dit atelier een betredingsverbodteken staat voor onbevoegden.
2. Eiseres roept in haar enig middel de schending in van art. 1, §1, eerste en vierde lid
en 22, §1, enig lid, 3°, van de wet van 30 juni 1994, betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten.
Volgens deze laatste wetsbepaling kan, wanneer een werk op geoorloofde wijze
openbaar is gemaakt, een auteur zich niet verzetten tegen de kosteloze privé-mededeling
in familiekring.
De wet van 1994 heeft aan het vroegere concept van privé-uitvoering in de auteurswet
van 1886, dat gelijk moet worden gesteld met dit van privé-mededeling in de huidige wet,
het begrip “familiekring” toegevoegd.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat een amendement dat ertoe
strekte het begrip familiekring uit te breiden tot scholen, v.z.w.’s (voor de leden), tehuizen
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de erin aangehaalde verwijzingen.
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en instellingen voor gehandicapten verworpen werd op grond van een commentaar van de
deskundigen van de commissie voor justitie, volgens welke de strikte interpretatie van
deze uitzondering moest gehandhaafd blijven.
3. Sommige auteurs, zoals Janssens2, Gotzen3, Strowel en Triaille4, leiden uit de nieuwe
formulering van de wettekst en uit de verwerping van het amendement af dat enkel de
mededeling in eigen familiekring uitgezonderd was en niet meer, zoals vroeger, de
uitvoering voor besloten gezelschappen.
Er bestaat geen eensgezindheid in de doctrine over de perken binnen dewelke het
begrip familiekring geïnterpreteerd moet worden.
Volgens Gotzen5 kan de mededeling aan een publiek toegelaten worden, “dat door
quasi-familiale banden verbonden is”.
Strowel en Ide6 stellen dat de familiekring andere personen dan familie kan omvatten.
Volgens deze auteurs behoren de schoonfamilie en personen die dichtbij een of meerdere
familieleden staan ook tot de “familiale sfeer”.
Vanhees7 beschouwt als de familiekring de “bijeenkomst van personen tussen wie geen
bloed- of aanverwantschap bestaat, maar tussen wie een band bestaat die, door het
absoluut gesloten karakter dat hun bijeenkomst kenmerkt, kan worden gelijkgesteld met
een familiale band”. Wat de mededeling betreft in het kader van een onderneming sluit hij
niet uit dat wanneer het om een kleine onderneming gaat met een beperkt aantal
werknemers, sprake kan zijn van een intieme band van familiale of sociale aard zodat de
uitzondering van art. 22, §1, 3°, toegepast kan worden.
Michaux8, in een studie gewijd aan de verspreiding van werken en prestaties binnen het
bedrijf besluit dat de uitzending van muziek binnen de bedrijven een publieke mededeling
uitmaakt. Zulke uitzending wordt aan het exclusieve recht van de producer onderworpen
in alle gevallen waar de uitzending gebeurt in een plaats die niet voor eenieder
toegankelijk is. Dit is voor hem klaarblijkelijk het geval voor bedrijfsrestaurants,
werkhuizen, montagelijnen enz.
4. Uw rechtspraak houdt rekening met de vaststellingen van de feitenrechter:
In uw arrest van 8 oktober 19999 hebt U beslist dat de bodemrechter niet wettig kon
beslissen dat de mededeling niet publiek was uit de omstandigheid dat een voetbalspeler
zijn verjaarsdag vierde, dat hij 35 personen uit twee voetbalploegen had verenigd en dat
het niet bewezen was dat vreemde personen aanwezig waren.
In uw arrest van 18 februari 2000 10 hebt U aanvaard dat volstaat om te beslissen dat een
uitvoering een privé-karakter heeft, de overweging dat de uitvoering plaats vond voor een
beperkte kring van bewoners van een bejaardentehuis die er “in familie” wonen en tussen
2 M.-C. JANSSENS, “De betekenis van de auteursrechtelijke exploitatierechten”, in, M.-C. JANSSEN
(ed.), Intellectuele rechten in de informatiemaatschappij, Brussel, Bruylant, 1998, (39) 76.
3 F. GOTZEN, “Overzicht van rechtspraak, Auteurs- en modellenrecht. 1990-2004”, T.P.R. 2004,
(1439) pp. 1474-1477, nrs. 74-79.
4 A. STROWEL en J.-P. TRIAILLE, Le droit d ‘auteur, du logiciel au multimédia. Droit belge, droit
européen, droit comparé, Brussel, Bruylant, 1997, p. 36-37, nr. 43.
5 F. GOTZEN, «Overzicht van rechtspraak», T.P.R. 2004, nr. 76.
6 A. STROWEL en N. IDE, "Entre communication au public et privée: une frontière instable?", A&M
1998, (224) 227-228.
7 H. VANHEES, “Het publiek mededelingsrecht van een auteur: het doek is nog steeds niet gevallen”,
R.W. 1999-2000, (1401) 1403; H. VANHEES, “Nogmaals het publiek mededelingsrecht van een
auteur”, noot onder Cass. 18 februari 2000, R.W. 2000-2001, 909.
8 B. MICHAUX, "La diffusion d’œuvres et de prestations au sein de l’entreprise", A&M 2003,
(245)252, nr. 15.
9 Cass. 8 oktober 1999, AR C.98.0078.F, nr 519.
10 Cass. 18 februari 2000, AR C.98.0517.F, nr 135.
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wie nauwe, nagenoeg familiale contacten heersen.
Volgens Uw arrest van 21 november 200311 kon niet op grond van de vaststellingen
wettig beslist worden dat er geen publieke mededeling was bij een personeelsfeestje voor
23 arbeiders met echtgenoten en kinderen.
Het blijkt uit Uw rechtspraak dat de uitzondering van art. 22, §1, 3° op een beperkte
wijze geïnterpreteerd moet worden, maar dat het begrip familiekring niet letterlijk moet
opgevat worden. Uit de vaststellingen van de feitenrechter kan blijken dat een mededeling
in omstandigheden kan gebeuren waar persoonlijke contacten tussen de aanwezige
personen bestaan die gelijk kunnen worden gesteld met degenen die in een familiale
omgeving kunnen heersen.
5. De vrederechter heeft geoordeeld dat het begrip familiekring inhoudt dat het moet
gaan om personen tussen wie een band van familiale of ‘sociale’ aard bestaat die
gelijkgesteld kan worden met de familieband.
Hij heeft verder vastgesteld dat de radiomuziek werd ten gehore gebracht in een
afgesloten werkatelier dat enkel toegankelijk is voor het personeel van verweerster, zijnde
vier arbeiders en één verkoper en dat deze vijf mensen dagelijks in elkaars aanwezigheid
vertoeven en er derhalve tussen hen een “private en intieme band” bestaat.
Hij heeft, mijns inziens, zo wettig kunnen beslissen dat slechts sprake kan zijn van een
private opvoering waarvoor geen rechten verschuldigd zijn.
6. Ik concludeer tot de verwerping.
ARREST

(A.R. C.05.0219.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 november 2004 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Mechelen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1, §1, eerste en vierde lid, en 22, §1, enig lid, 3°, van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Aangevochten beslissingen
De Vrederechter van het kanton Mechelen verklaart in het thans bestreden vonnis van
24 november 2004 eiseres' vordering ontvankelijk, doch ongegrond en veroordeelt eiseres
tot de kosten van het geding. Bovendien verklaart de vrederechter het vonnis uitvoerbaar
bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling.
De vrederechter grondt deze beslissing op de volgende motieven (vonnis pp. 2-3):
"1. Vooreerst bewijst (eiseres) niet dat de radiomuziek geproduceerd werd in een voor
het publiek toegankelijke plaats of op een plaats waar het publiek de radiomuziek kon
beluisteren.
Het gaat om een afgesloten werkatelier enkel toegankelijk voor het personeel van
(verweerster) (4 arbeiders en 1 verkoper).
11 Cass. 21 november 2003, AR C.02.0347.F, nr.588.
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De aanwezigheid van publiek of de hoorbaarheid voor publiek bv. in de showroom is
door de beëdigde agent van (eiseres) niet vastgesteld zelfs niet de mogelijkheid daartoe.
2. Volgens de criteria door (eiseres) zelf aangehaald kan de uitzondering van art. 22,
§1-3°, Auteurs(wet) ten deze in concreto wel degelijk toegepast worden omdat:
a) de mededeling kosteloos en privé is.
b) de verduidelijking van het begrip familiekring inhoudt dat het moet gaan om
personen tussen wie een band van familiale of 'sociale' aard bestaat die gelijkgesteld kan
worden met de familieband.
c) dat dit niet het geval is in scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en een fuif van een vereniging is begrijpelijk, enerzijds omwille van het aantal personen en anderzijds de meer
losse en toevallige samenhang van de daar aanwezige personen.
Anders ligt het zoals ten deze waar in een afgesloten ruimte 5 mensen werken dag in
dag uit die elkaars aanwezigheid niet kunnen ontlopen. Tussen deze beperkte werknemers
in de afgesloten ruimte van de werkplaats bestaat derhalve een dermate private en intieme
band dat slechts sprake kan zijn van een private opvoering waarvoor geen rechten
verschuldigd zijn".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1, eerste en vierde lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna Auteurswet) heeft alleen de auteur
van een werk van letterkunde of kunst het recht om het werk op welke wijze of in welke
vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren en om het werk volgens ongeacht welk
procédé aan het publiek mede te delen.
Artikel 22, §1, enig lid, 3°, van de Auteurswet luidt: "Wanneer het werk op geoorloofde
wijze is openbaar gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen de kosteloze privémededeling in familiekring".
De uitzondering van voormeld artikel 22, §1, enig lid, 3°, geldt slechts indien drie
cumulatieve voorwaarden verenigd zijn: (1) de mededeling moet kosteloos zijn, (2) het
moet gaan om een privé-mededeling en (3) ze moet plaatshebben in familiekring.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de in laatstgenoemde bepaling
omschreven voorwaarden beperkend moet worden uitgelegd.
De nieuwe Auteurswet voegde de voorwaarde "in familiekring" toe. De bedoeling van
de wetgever was de uitzondering van artikel 22, §1, enig lid, 3°, van de Auteurswet
strikter te maken. Dit blijkt eveneens uit de verwerping door de Commissie voor Justitie
van de Kamer van een amendement dat er toe strekte om scholen, bedrijven, ziekenhuizen, tehuizen en VZW's gelijk te stellen met de familiekring (Amendement Stengers in
Verslag De Clerck, Gedr. St. Kamer 1991-92, nr. 473/5, p. 6 en nr. 473/33, 192 en 195;
Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 5 april 1996, 5901 (Vr. nr. 221 Eeman)).
Mede gelet op de parlementaire werkzaamheden van de Auteurswet, dient de uitzondering die in artikel 22, §1, 3°, van de Auteurswet is omschreven, op beperkende wijze te
worden uitgelegd, zoals door eiseres in haar conclusies aangevoerd (conclusies p. 3, zesde
alinea, en p. 4, bovenaan).
Daarenboven voerde eiseres aan dat onder het begrip "familiekring", naast personen die
een bloed- of aanverwantschapsband met elkaar hebben, weliswaar de personen moeten
worden begrepen tussen wie een band van familiale of sociale aard bestaat die gelijkgesteld kan worden met de familieband, maar dat van dergelijke band in bedrijven, scholen
of ziekenhuizen nooit sprake kan zijn (conclusies p. 4, zesde en zevende alinea).
In het thans bestreden vonnis stelde de vrederechter (1) dat de radiomuziek werd geproduceerd in een werkatelier dat toegankelijk was voor de personeelsleden van verweerster,

224

HOF VAN CASSATIE

26.1.06 - Nr. 56

(2) dat de verduidelijking van het begrip "familiekring" inhoudt dat het moet gaan om
personen tussen wie een band van familiale of sociale aard bestaat, die gelijkgesteld kan
worden met de familieband en (3) dat er tussen verweersters werknemers op de werkplaats binnen haar onderneming een dermate private en intieme band bestaat die met een
familieband gelijk kan worden gesteld, zodat er sprake is van een private opvoering waardoor er geen rechten verschuldigd zijn (vonnis p. 2, onderaan en p. 3, bovenaan).
Waar de feitenrechter soeverein de feiten vaststelt op grond waarvan hij besluit tot het
al dan niet bestaan van een familiekring, behoort het evenwel aan het Hof toezicht uit te
oefenen op de naleving van het wettelijk begrip "familiekring" in de zin van artikel 22, §1,
enig lid, 3°, van de Auteurswet en kan dienvolgens de beslissing waarin de rechter besluit
tot het bestaan van een "familiekring" op grond van feiten die daarmee onbestaanbaar
zijn, vernietigd worden.
Op grond van de hiervoren aangehaalde overwegingen kon de vrederechter niet naar
recht beslissen dat de mededeling door verweerster van werken uit het repertorium van
eiseres plaatshad in familiekring, zodat geen rechten verschuldigd waren (schending van
de artikelen 1, §1, eerste en vierde lid en 22, §1, enig lid, 3°, van de Auteurswet van 30
juni 1994).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ingevolge artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde
of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren
of te laten reproduceren en om het werk ongeacht welk procédé aan het publiek
mede te delen.
Artikel 22, §1, 3°, van die wet bepaalt dat, wanneer het werk op geoorloofde
wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich niet kan verzetten tegen de kosteloze
privé-mededeling in familiekring.
Uit de tekst van die met elkaar in verband gebrachte bepalingen en uit de
parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de mededeling een publiek
karakter heeft, zodra ze niet valt onder de uitzondering, die in het bovenaangehaalde artikel 22 op beperkende wijze is omschreven.
Hieruit volgt dat als een privé-mededeling waartegen de auteur zich niet kan
verzetten, de kosteloze mededeling geldt die plaatsvindt in besloten kring ten
overstaan van personen tussen wie een familiale band bestaat, daaronder
begrepen een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band
bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band.
Het bestreden vonnis overweegt dat de verduidelijking van het begrip familiekring inhoudt dat het moet gaan om personen tussen wie een band van familiale
of "sociale" aard bestaat die gelijkgesteld kan worden met de familieband en stelt
vast dat:
de radiomuziek ten gehore werd gebracht in een afgesloten werkatelier dat
enkel toegankelijk is voor het personeel van verweerster, zijnde vier arbeiders en
één verkoper;
deze vijf mensen dagelijks in elkaars aanwezigheid vertoeven en er derhalve
tussen hen een "private en intieme band" bestaat.
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Het bestreden vonnis oordeelt zodoende wettig dat de uitvoering van muziekwerken in casu geen openbaar karakter had.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
26 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 57
1° KAMER - 27 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ - VERZOEKSCHRIFT - ONTSTENTENIS - CONCLUSIE - GEVOLG
- HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VERZOEKSCHRIFT ONTSTENTENIS - CONCLUSIE - GEVOLG - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een
conclusie heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben
gegeven, is partij in het geding geworden en kan op eenzijdig verzoekschrift hoger
beroep instellen tegen de beschikking. (Artt. 813, 1031 en 1033, Ger.W.)
(V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0201.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 januari 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 488bis - B, § 4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan
bij de wet van 3 mei 2003;
- de artikelen 17, 18, 813, 867, 1031, 1042 et 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van eiseres om de volgende redenen
niet-ontvankelijk:
"Artikel 488bis - B, §4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek verwijst naar het
bepaalde in de artikelen 1027 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
rechtspleging. Het gaat dus om een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift; in dat
verband zegt artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek: hoger beroep tegen de beschikking door de verzoeker of een tussenkomende partij, wordt binnen een maand na de
kennisgeving ingesteld bij een verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel
1026 en wordt neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.
Met toepassing van die bepalingen kan alleen de verzoekende of tussenkomende partij
hoger beroep instellen tegen de beschikking die uitspraak doet over het op artikel 488bis
van het Burgerlijk Wetboek gegronde verzoekschrift.
(Eiseres) heeft in deze zaak niet het initiatief voor de rechtspleging genomen en zij is er
ook niet in tussengekomen.
(Eiseres) is evenwel van oordeel dat de in het Belgisch recht bestaande eenzijdige
rechtspleging op grond van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden moet worden afgewezen.
(...)
Het door (eiseres) aangevoerde middel is niet gegrond:
- enerzijds mocht zij tussenkomen in de rechtspleging voor de eerste rechter om te
kunnen deelnemen aan het debat vóór elke beslissing van harentwege.
- als (eiseres) niet is tussengekomen, kan zij perfect derdenverzet doen tegen de
betwiste beschikking en zij zal nadien een recht van hoger beroep hebben.
Met toepassing van artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek zal het hoger beroep
bijgevolg niet-ontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Eiseres had voor de vrederechter geconcludeerd en aangevoerd dat de voorwaarden
voor de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder wat haar betreft niet vervuld waren,
dat haar vermogen niet in gevaar kwam,en zij gaf uitleg over het beheer van haar
vermogen.
De beschikking van 21 oktober 2003 vermeldt dat de raadslieden van eiseres en van
verweerster op 15 oktober 2003 conclusies en een dossier hebben neergelegd en dat zij in
hun uitleg werden gehoord. De twee beschikkingen van 23 september en 21 oktober 2003
preciseren dat de vrederechter uitspraak doet "op tegenspraak".
De appelconclusie die voor eiseres is genomen leidt uit die gegevens af dat zij noodzakelijkerwijs beschouwd moest worden als een partij bij de zaak, zodat zij enkel hoger
beroep kon instellen, maar geen derdenverzet doen.
Hoewel eiseres voor de eerste rechter geen geschrift heeft neergelegd met een uitdrukkelijk op schrift "verzoekschrift tot tussenkomst" overeenkomstig artikel 813 van het
Gerechtelijk Wetboek, was zij wel degelijk partij in de zaak in eerste aanleg waardoor zij
het recht kreeg hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van 21 oktober 2003. Zij
was immers niet louter met toepassing van artikel 488bis - B, § 4, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek gehoord, maar zij was vertegenwoordigd, had geconcludeerd, een
dossier neergelegd en was in haar uitleg gehoord.
Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de vrijwillige tussenkomst
bij verzoekschrift wordt ingesteld, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Daarentegen moet voornoemd verzoekschrift, op straffe van nietigheid, de middelen en de
conclusie van de tussenkomende partij bevatten. Hier is het door die bepaling beoogde
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doel bereikt aangezien eiseres voor de eerste rechter een omstandige conclusie heeft neergelegd waarin haar middelen zijn uiteengezet, de eerste rechter erop heeft geantwoord, en
een dossier met stukken is neergelegd.
Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot
nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt, ofwel dat de handeling het doel
heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht
is genomen. Als een dergelijke omstandigheid de nietigheid kan dekken van het nietnaleven van een procedureel vormvereiste belet zij a fortiori dat een persoon die
verschenen is en heeft geconcludeerd, niet beschouwd wordt als een partij die in het
geding in tussengekomen.
In de zin van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, staat derdenverzet open voor
"ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is
tussengekomen", met andere woorden voor degenen die niet aan het debat hebben deelgenomen en wier rechten of belangen door de gewezen beslissing geschaad kunnen worden.
Derdenverzet is dus een buitengewoon rechtsmiddel dat voor derden openstaat om op te
komen tegen een beslissing die hun rechten benadeelt terwijl zij geen verweer hebben
kunnen voeren of hun argumenten niet hebben kunnen aanvoeren.
Bijgevolg is het uitgesloten dat een persoon die, ook al heeft hij geen "verzoekschrift"
tot tussenkomst ingediend, voor de eerste rechter is verschenen, heeft geconcludeerd door
zich te verzetten tegen de gevorderde maatregel en door zijn middelen aan te voeren, een
dossier heeft neergelegd en gehoord is, derdenverzet kan doen. Die persoon moet dus
worden beschouwd als een partij in de zaak zodat hij, krachtens de artikelen 17, 18, 1031
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook artikel 488bis - B, § 4, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, tegen de gewezen beslissing hoger beroep mag instellen.
In zoverre het bestreden vonnis het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking van
21 oktober 2003 niet-ontvankelijk verklaart, schendt het bijgevolg alle in het middel
aangewezen bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 488bis-B, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond
ten tijde van het geschil, vóór de wijziging ervan bij de wet 3 mei 2003, wordt de
te beschermen persoon door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om door de
vrederechter in raadkamer gehoord te worden en zijn de bepalingen van de artikelen 1027 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.
Uit de bewoordingen van de artikelen 1031 en 1033 van het Gerechtelijk
Wetboek blijkt dat alleen de verzoeker en de tussenkomende partij hoger beroep
tegen de beschikking mogen instellen.
Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vrijwillige tussenkomst
bij verzoekschrift geschiedt dat, op straffe van nietigheid, de middelen en
conclusie bevat.
In deze zaak blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat
eiseres voor de vrederechter een conclusie heeft neergelegd met daarin haar
middelen tot afwijzing van de door verweerster gevorderde maatregel en dat de
partijen daarover uitleg hebben gegeven; de beroepen beschikking zegt dat
eiseres "concludeert tot niet-gegrondheid van het verzoekschrift" dat ertoe
strekte haar onder voorlopige bewindvoering te plaatsen.
Uit die gegevens blijkt dat eiseres geen buitenstaander was in het debat voor
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de eerste rechter en dat zij partij bij de zaak is geworden.
Door te beslissen dat eiseres niet in de rechtspleging is tussengekomen,
schendt het bestreden vonnis de voornoemde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
zitting houdende in hoger beroep.
27 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 58
1° KAMER - 27 januari 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - BEBOUWBAAR PERCEEL
2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BEBOUWBAAR PERCEEL - BEWIJS
1º en 2° Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden
geleverd. (Art. 1353, B.W.)
(C. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest stelt eerst vast dat de eisers, volgens een verkoopbelofte d.d. 21
september 2000, van de verweerders een stuk grond hebben gekocht gelegen te Thieu, rue
du Charbonnage, dat de eisers dat perceel gekocht hebben met de bedoeling er hun
woning op te trekken, maar dat de door de eisers aangevraagde bouwvergunning hun
naderhand werd geweigerd, en het beschikt vervolgens afwijzend op de hoofdvordering
van de eisers teneinde de litigieuze koop op grond van artikel 1110 van het Burgerlijk
Wetboek te vernietigen omdat het door hen aangekochte perceel geen bouwgrond is, het
willigt de tegenvordering van de verweerders in die ertoe strekt de eisers te veroordelen
om ter uitvoering van de belofte de authentieke akte te laten verlijden.
Om de substantiële dwaling van de eisers omtrent de bebouwbaarheid van het gekochte
perceel te ontkennen, weigert het arrest acht te slaan op een advies van de gemachtigde
ambtenaar van het Waals Gewest, d.d. 15 september 2003, dat ingesloten is bij een
afschrift van een brief van 28 september 2003 van de stad Le Roeulx aan notaris D.,
welke brief door de eisers in het debat voor het hof van beroep werd gebracht, als bewijs element van hun bewering, zulks op de volgende gronden:
"In hoger beroep leggen de (eisers) twee nieuwe stukken over, zijnde:
- stuk nr. 26 'brief van Meester D. van 24 juni 2003 aan de stad Le Roeulx': brief
waarin notaris J.-P. D. herinnert aan een brief van het Waals Gewest van 28 maart 2001
en vraagt of er op het perceel al dan niet gebouwd mag worden;
- stuk nr. 27 'brief van de Provincie Henegouwen - stad Le Roeulx van 18 september
2003 aan Meester D. betreffende het bouwen op het achterste gedeelte': het gaat om een
brief van de stad Le Roeulx die op 18 september 2003 gestuurd is[aan] notaris J.-P. D. en
waarin wordt gemeld dat het college van burgemeester en schepenen ter zitting van 4
september 2003, een ongunstig advies heeft uitgebracht over de bouw van een woning op
het achterste gedeelte van het perceel, gekadastreerd afdeling C nr. 526, welke beslissing
bevestigd is door het advies van de gemachtigde ambtenaar d.d. 15 september 2003,
waarvan een afschrift is bijgevoegd, dat luidt als volgt:
'Hierbij meld ik de goede ontvangst van uw brief van 1 juli ll. betreffende het in de rand
vermelde dossier. Ik herinner u aan mijn ongunstig advies van 12 januari 2001 alsook aan
mijn brief van 28 maart 2001 aan notaris D., waarin het ontwerp onaanvaardbaar werd
bevonden in hoofdzaak wegens de ligging op het achterste gedeelte en de te verre afstand
van de weg.
De twee gegevens zijn immers kenmerkend om een perceel nagenoeg onbebouwbaar te
verklaren.
Er dient tevens op gewezen dat de urbanisatie van het gehele goed van de eigenaar in
verschillende fases tot stand is gekomen zonder langetermijnvisie qua ruimtelijke ordening'.
Op grond van die twee nieuwe stukken voeren de (eisers) aan dat voornoemd perceel
'wel degelijk onbebouwbaar is en dat het bijgevolg ongeschikt is voor het gebruik waarvoor zij het bestemden, aangezien die bestemming als bouwgrond beschouwd moet
worden als een wezenlijk kenmerk van het verkochte goed'.
De verkoopbelofte (stuk 8bis van het dossier van de [eisers]) bevat in het hoofdstuk
'Stedenbouw' de volgende clausules:
'Met toepassing van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium:
- verklaart de verkoper dat er voor het goed op 13 juni 2000 een stedenbouwkundig
attest is uitgereikt door het college van burgemeester en schepen van de stad Le Roeulx;
- verklaart de verkoper dat er voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning is
afgegeven waaruit kan worden opgemaakt dat op dat goed geen enkele van de in artikel
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84, §1, en, in voorkomend geval, in artikel 84, §2, eerste lid, van het Waals Wetboek van
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium bedoelde werken en handelingen mag
worden uitgevoerd en gehandhaafd en dat er bijgevolg geen enkele verbintenis wordt
aangegaan m.b.t. de mogelijkheid om die akten en handelingen op dat goed uit te voeren
en te handhaven;
- wordt er voorts aan herinnerd dat geen enkele van de in artikel 84, §1, en, in voorkomend geval, in artikel 84, §2, eerste lid, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en patrimonium bedoelde werken en handelingen mag worden uitgevoerd
zolang de stedenbouwkundige vergunning niet verkregen is; de koper verklaart volstrekt
op de hoogte te zijn van die wettekst;
- de koper verklaart te weten dat de stedenbouwkundige vergunning geweigerd of aan
voorwaarden onderworpen kan worden, ook voor waterzuiveringsstations, indien moet
worden gebouwd op een terrein dat niet aangesloten is op een weg met de nodige wateren stroomvoorzieningen, een stevige bedekking en de nodige breedte, rekening houdende
met de ligging, dat de vergunning afhankelijk kan worden gemaakt van lasten met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel die, naast het leveren van financiële waarborgen
voor de uitvoering ervan, beperkt worden tot de aanleg of de vernieuwing van wegen of
openbare groene ruimtes, alsook tot de afstand, gratis, vrij van alle lasten en kosten, aan
de gemeente, van de wegen of openbare groene ruimtes die de koper in eigendom heeft;
- deze onderhandse koopakte wordt voorts opgemaakt onder opschortende voorwaarde
van de toestemming tot splitsing van het goed en zulks overeenkomstig de geldende
wetgeving'.
Het stedenbouwkundig arrest nr. 1, bedoeld in de verkoopbelofte van 13 juni 2000 zit
in het dossier van de (eisers) en is als volgt gesteld:
'Als antwoord op uw aanvraag van een attest d.d . 7 maart 2000, betreffende het goed
gelegen in de rue du Charbonnage, 18 te Thieu - C Nr. 526k4, D4, E4, B4, hebben wij de
eer u de gevraagde inlichtingen te bezorgen, onder voorbehoud van het resultaat van het
definitieve onderzoek dat zou worden ingesteld ingeval u een aanvraag tot bouw- of
verkavelingsvergunning zou indienen (...).
Inlichtingen bezorgd door de gemachtigde ambtenaar (bestuur Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw): in het gewestplan van La Louvière, Zinnik, goedgekeurd bij besluit van de
Executieve van het Waals Gewest van 9 juli 1987, ligt het perceel in een woongebied met
een landelijk karakter, over een afstand van 50 m van het midden van de weg en verder, in
landbouwgebied'.
De [eisers] hebben de verkoopbelofte ondertekend met daarin de bovenvermelde
'stedenbouwkundige' clausules waarin slechts een enkele opschortende voorwaarde voorkomt betreffende de toestemming om het goed te splitsen.
Zij leggen de brief van de stad Le Roeulx van 22 september 2000 over die, m.b.t. het
perceel in de rue du Charbonnage te Thieu, aan notaris D. te Strepy Bracquegnies, meldt
dat het college van burgemeester en schepenen ter zitting van 19 september 2000 akkoord
gaat met de voormelde splitsing maar suggereert dat de eventuele kopers een aanvraag SA
nr. 2 indienen voor de toekomstige constructie en zulks, voor zover, aangezien het perceel
op het achterste gedeelte ligt, er moet worden nagegaan of alle voorwaarden om er een
woning op te trekken zijn nageleefd.
Voorts heeft het Waals Gewest, onder de handtekening van de gemachtigd ambtenaar,
op 12 januari 2001 aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Le Roeulx
zijn advies bezorgd op aanvraag van de (eisers) m.b.t. de bouw van een woning 'stedenbouwkundig attest nr. 2 Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium thans gewijzigd artikelen 443 tot 447 ter uitvoering van artikel 150' dat als volgt
is gesteld:
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'Als antwoord op uw bericht, betreffende de in de rand vermelde vraag, heb ik de eer u
mee te delen dat mijn administratie voor dat goed de volgende voorschriften vastlegt.
Volgens het gewestplan La Louvière - Zinnik, goedgekeurd bij besluit van de Executieve van het Waals Gewest van 9 juli 1987, bevindt het perceel zich ten dele in woongebied en ten dele in landbouwgebied;
Gelet op de artikelen 26 en 35 van voornoemd wetboek;
Overwegende dat het vereiste openbaar onderzoek, overeenkomstig artikel 330, 2°, van
het Waals Wetboek, niet niet heeft plaatsgevonden.
Gelet overigens op de kenmerken en de bebouwing van de omgeving;
Overwegende dat het ontwerp niet geïntegreerd is in de bestaande stedenbouwkundige
context en het architectonisch karakter van het gebied in het gedrang brengt, gelet op de
ligging ervan in het uiterst achteraan gelegen gedeelte (met toegang tot de ondergrondse
garage en in landbouwgebied) en de ingewikkelde volumes ervan:
Breng ik een ongunstig advies uit over de principe-aanvraag'.
Dit advies, uitgebracht door de gemachtigd ambtenaar van het Waals Gewest in het
raam van de reglementaire bevoegdheden die hem zijn toegekend door het Waals
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, betreft enkel dat onderwerp zoals het door de [eisers] is voorgelegd en dat het voorwerp uitmaakt van de
aanvraag tot stedenbouwkundig attest nr. 2 en is het enige dat de gemachtigd ambtenaar
vermag uit te brengen, waarbij iedere andere interpretatie of elk later advies moeten
worden afgewezen.
Grieven
Het bewijs van een feit kan door alle middelen rechtens worden geleverd, en meer
bepaald door vermoedens.
Zulks is het geval voor de bebouwbaarheid van een perceel.
Dat bewijs door vermoedens kan worden afgeleid uit ieder door de partijen overgelegd
geschrift, waarvan de rechter, bijgevolg, de bewijskracht dient te beoordelen.
Hieruit volgt dat het arrest de regels betreffende de bewijsvoering miskent, door te
weigeren acht te slaan op het advies van 15 september 2003 van de gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest, op grond dat het "officiële" advies van die ambtenaar, d.w.z.
het advies uitgebracht "in het raam van de reglementaire bevoegdheden die hem zijn
toegekend door het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium" betreffende het door de eisers voorgelegde ontwerp en dat het voorwerp uitmaakte
van hun aanvraag tot stedenbouwkundig attest "het enige is dat de gemachtigde ambtenaar
vermag uit te brengen, waarbij iedere andere interpretatie of elk later advies moeten
worden afgewezen".
Ook al steunt het hof van beroep zijn beslissing op andere feitelijke gegevens, hoewel
die omstandigheid de onwettigheid ervan niet wegneemt aangezien het arrest die overige
feitengegevens dient te confronteren met de door de eisers overgelegde geschriften, en
inzonderheid met het advies 15 september 2003 van de gemachtigde ambtenaar van het
Waals Gewest.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Blijkens het arrest gaat het geschil over de bebouwbaarheid van het perceel dat
de eisers van de verweerders hebben gekocht om er een woonhuis te laten
optrekken, en dat ten dele gelegen is een woongebied met een landelijk karakter.
Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens
worden geleverd.
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Om te bewijzen dat er op het litigieuze perceel niet mocht worden gebouwd,
hebben de eisers voor de appèlrechters een geschrift overgelegd van de gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest, d .d. 15 september 2003, dat als volgt is
gesteld : "Ik herinner u aan mijn ongunstig advies van 12 januari 2001 alsook
aan mijn brief van 28 maart 2001 aan notaris D., waarin het [bouw]ontwerp [van
de eisers] onaanvaardbaar werd bevonden in hoofdzaak wegens de ligging op het
achterste gedeelte en de te verre afstand van de weg. Die twee gegevens zijn
immers kenmerkend om een perceel nagenoeg onbebouwbaar te verklaren.
Door te beslissen voornoemd geschrift niet in aanmerking te nemen als bewijs
van de onbebouwbaarheid van het litigieuze perceel op grond dat het advies dat
op 12 januari 2001 door de gemachtigde ambtenaar is uitgebracht "in het raam
van de reglementaire bevoegdheden die hem zijn toegekend door het Waals
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium (...) het enige is
dat de gemachtigde ambtenaar vermag uit te brengen, waarbij iedere andere
interpretatie of elk later advies moeten worden afgewezen", verantwoordt het
arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
27 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 59
1° KAMER - 27 januari 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING
2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING - VERWIJZING
1º en 2° Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te
berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en
oordeelt dat de beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling
niet langer mag uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde,
anders samengestelde, rechtscollege1. (Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)
1 Cass., 30 juli 2002, A.R. C.02.0315.N, nr. 406.
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(Proc.-gen. bij het Hof van Beroep te Brussel inzake Kennett Trading Co Ltd. T. Inecxo nv))

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0541.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij arrest van 16 december 2005 heeft het Hof verklaard dat de vordering tot
onttrekking van de zaak aan de rechter niet kennelijk niet-ontvankelijk was.
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en de nominatim
aangeduide leden van die rechtbank hebben de in artikel 656, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring afgelegd.
De niet-verzoekende partijen hebben geconcludeerd
Raadsheer Christiane Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Verzoeker vraagt dat de zaak wordt onttrokken aan de heer Hubien, rechter in
de Rechtbank van Koophandel en aan de heren Wolters en Leloup, rechters in
handelszaken in die rechtbank.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hebben die rechters
reeds meer dan zes maanden verzuimd de zaak te berechten die zij in beraad
hebben genomen.
De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbedeling
niet langer uitblijven.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer A/00/03815 ingeschreven op de algemene rol van de
Rechtbank van Koophandel, aan de heer Hubien, voorzitter van die rechtbank, en
aan de heren Wolters en Leloup, rechters in handelszaken in die rechtbank.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, anders
samengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
27 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. N. Korogiannakis, Brussel en M. Lebbe,
Brussel.

Nr. 60
3° KAMER - 30 januari 2006

1º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - SPELOVEREENKOMST - ONGEOORLOOFD KARAKTER
- OVEREENKOMST MET HET OOG OP DE EXPLOITATIE VAN HET SPEL - GEVOLG
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2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - SPELOVEREENKOMST ONGEOORLOOFD KARAKTER - OVEREENKOMST MET HET OOG OP DE EXPLOITATIE VAN HET SPEL GEVOLG
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN
BESLISSING - GRONDSLAG - TWEE ONDERSCHEIDEN REDENEN - AANNEMING VAN HET MIDDEL DAT
TEGEN EEN REDEN IS GERICHT - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN ANDERE REDEN - GEVOLG
4º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - SPELOVEREENKOMST - ONGEOORLOOFD KARAKTER
- UITZONDERING
5º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - SPELOVEREENKOMST ONGEOORLOOFD KARAKTER - UITZONDERING
1º en 2° De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot
organisatie van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit staat los van haar
strafbaarstelling. (Art. 1965, B.W.)
3º Wanneer een onderdeel wordt aangenomen van het middel dat gericht is tegen een
reden van de beslissing is de onderscheiden reden, waartegen een ander onderdeel van
het middel opkomt, niet langer overtollig1.
4º en 5° Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het
lichaam, genieten gerechtelijke bescherming. (Art. 1965 en 1966, B.W.)
(ALL BUSINESS SERVICES nv T. UNIBOX GAMES nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0212.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 5 juni 2003 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 9 januari 2006 naar de
derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast: 1°) dat verweerster op 23 mei 1995 met S. en B. een
overeenkomst heeft gesloten over de plaatsing van automatische ontspanningstoestellen
en, 2°) dat verweerster vordert om eiseres als derde-medeplichtige, in solidum met S. en
B., wegens niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen te veroordelen tot betaling
van een hoofdsom van 433.287 frank (10.740,90 euro), d.i. het bedrag van de forfaitaire
schadevergoeding zoals die in de plaatsingsovereenkomst is bepaald in geval van contractueel verzuim, en wijzigt vervolgens het beroepen vonnis, veroordeelt eiseres tot betaling
van dat bedrag, verhoogd met de wettelijke interest met ingang van 10 maart 1997, en van
1 Zie Cass., 25 okt. 2004, A.R. C.03.0635.F, nr. 503.
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de kosten, en verwerpt de exceptie van het spel die eiseres aan verweersters rechtsvordering had tegengeworpen.
Het arrest vermeldt dat de litigieuze overeenkomst is gesloten op 23 mei 1995, dus vóór
de inwerkingtreding, op 30 december 2000, van artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en verantwoordt
de voormelde beslissingen op de volgende gronden :
"5. (Eiseres) en A.B. betogen dat de overeenkomst van 23 mei 1995 nietig is, met
toepassing van de artikelen 6, 1131, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wetboek.
Zij voeren allereerst aan dat de conformiteit van de door (verweerster) geplaatste spelen
met de strafwet niet is aangetoond.
Uit de door (verweerster) voorgelegde facturen blijkt dat de twee apparaten die
geplaatst werden in de door de echtgenoten S. geëxploiteerde inrichting, enerzijds een
'flipper' en anderzijds een 'bingo' zijn.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende de lijst van de speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is, definieert de 'flipper', terwijl artikel 2 van
dat koninklijk besluit de 'bingo' definieert.
Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de 'flipper' en de 'bingo' die in de inrichting van
de echtgenoten S. zijn geplaatst, afwijken van het model dat beschreven werd in de voormelde artikelen 1en 2.
De exploitatie van die twee apparaten was dus toegestaan krachtens dat koninklijk
besluit, genomen ter uitvoering van artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 op het spel.
6. Het feit dat sommige spelen niet strafbaar zijn gesteld, impliceert op burgerrechtelijk
gebied niet noodzakelijkerwijs dat de overeenkomsten die daarop betrekking hebben,
geoorloofd zijn.
Die decriminalisering geeft echter veelzeggende aanwijzingen over onze huidige zeden
en dus over wat beschouwd moet worden als een overeenkomst die strijdig is met de
goede zeden.
Wat dat betreft, is het opmerkelijk dat artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 de nietigheid
van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de strafrechtelijk toegestane
kansspelen uitdrukkelijk uitsluit.
De parlementaire voorbereiding van die wet beklemtoont dat het project de kansspelinrichtingen wil legaliseren en dat artikel 5 noodzakelijk is om een gedeeltelijke oplossing
te vinden voor de rechtsonzekerheid waarmee alle bedrijven die diensten of producten aan
casino's en speelautomatenhallen leveren, te kampen hebben. Het is duidelijk dat de
wetgever, tot op de dag van vandaag, niet vindt dat de overeenkomsten van de installateurs van speelautomaten strijdig zijn met de openbare orde of met de goede zeden, en dat
hij het burgerlijk recht in dat opzicht wil afstemmen op het strafrecht.
Nog vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 mei 1999 kon logischerwijs gesteld
worden dat daar waar de wetgever geen ongeoorloofd spel wou zien, er ook geen sprake
kon zijn van een overeenkomst voor de plaatsing van die spelen die strijdig was met de
goede zeden (Brussel, 10 december 1998, J.T., 1999, p. 211).
7. Daarenboven lijkt de overeenkomst in dit geval geoorloofd, aangezien er geen enkele
aanwijzing bestaat dat die overeenkomst geen ontspanning brengt of beoogt, doch een
ongebreidelde voorliefde voor het spel wil opwekken en aldus de openbare zedelijkheid
aantast.
De 'flipper' levert de speler geen enkele winst op en de inzetten en winsten van de
'bingo' worden strikt beperkt door het koninklijk besluit van 13 januari 1975".
Grieven
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Eerste onderdeel
Artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet geen rechtsvordering
toestaat voor een speelschuld en legt aldus de volstrekte nietigheid van de spelovereenkomsten vast, aangezien deze strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. Die
nietigheid tast alle overeenkomsten aan die gesloten zijn met het oog op de bevordering
van het spel en de organisatie van de exploitatie ervan; die overeenkomsten hebben
immers een ongeoorloofde oorzaak.
De geldigheid van een overeenkomst moet beoordeeld worden op de datum waarop ze
is gesloten.
Een overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop, de verhuur of, zoals te dezen, de
plaatsing van speelapparaten, is een overeenkomst tot bevordering van het spel of tot
organisatie van de exploitatie ervan. Een dergelijke overeenkomst, die aangetast is door
een ongeoorloofde oorzaak, is in beginsel volstrekt nietig.
Hetzelfde geldt voor de overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop, de huur of
de plaatsing van apparaten zoals een "flipper" of een "bingo", waarvan de exploitatie niet
strafrechtelijk is verboden : het feit dat het spel, overeenkomstig artikel 1965 van het
Burgerlijk Wetboek, strijdig is met de openbare orde en de goede zeden, staat immers los
van de vraag of het spel al dan niet strafrechtelijk strafbaar is.
Uit die beginselen volgt dat het voor de beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst tot plaatsing van "flipper"- en "bingo"-apparaten, wat betreft het geoorloofd
karakter van de oorzaak, vanuit burgerrechtelijk oogpunt niet ter zake doet dat 1°) de
exploitatie van die apparaten krachtens de strafwet toegestaan is en 2°) dat artikel 5 van
de wet van 7 mei 1999, sinds de inwerkingtreding ervan op 30 december 2000, uitdrukkelijk de nietigheid uitsluit van de overeenkomsten tot exploitatie van door de strafwet
toegestane kansspelen.
Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht, in zoverre
het de door eiseres tegen verweersters vordering opgeworpen exceptie van het spel op
grond van die twee overwegingen verwerpt (schending van de in de aanhef van het middel
aangewezen wetsbepalingen, met uitsluiting van artikel 1966 van het Burgerlijk
Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 1966 van het Burgerlijk Wetboek sluit de spelen die geschikt zijn voor de
bevordering van de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, van de in artikel 1965
bepaalde nietigheid uit, op voorwaarde dat het bedrag niet buitensporig voorkomt en sluit
bijgevolg ook de overeenkomsten die dergelijke spelen of hun exploitatie bevorderen, van
die nietigheid uit.
Een spel dat aan degene die het speelt, ontspanning bezorgt of wil bezorgen, kan een
spel zijn dat niet geschikt is voor de bevordering van de behendigheid en geoefendheid
van het lichaam.
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de overeenkomst tussen verweerster en de echtgenoten S. "geoorloofd lijkt, aangezien er geen enkele aanwijzing bestaat dat die overeenkomst geen ontspanning brengt of beoogt, doch een ongebreidelde voorliefde voor het
spel wil opwekken", geeft geen wettelijke grondslag aan de beslissing waarmee het de
door eiseres aangevoerde exceptie van het spel verwerpt (schending van alle in het middel
bedoelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek staat de wetgeving geen
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rechtsvordering toe voor een speelschuld of voor de betaling van een weddenschap.
De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot
organisatie van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit houdt geen verband met
haar strafbaarstelling.
Gelet op die beginselen, zijn de verwijzingen van het arrest naar de huidige
zeden, die het afleidt uit de decriminalisering van bepaalde spelen en uit artikel 5
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers, na beslist te hebben dat die bepaling te dezen niet
van toepassing is, niet steekhoudend.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang.
Door het aannemen van het eerste onderdeel van het middel, is de reden waartegen het tweede onderdeel opkomt, niet langer overtollig.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van dit onderdeel
Krachtens artikel 1966 van het Burgerlijk Wetboek genieten alleen de spelen
die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, de
gerechtelijke bescherming van voormeld artikel 1965.
Het middel, dat oordeelt "dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat het doel of
het gevolg [van die overeenkomst] niet bestaat in het bezorgen van een ontspanningsmogelijkheid, maar in het opwekken van een ongebreidelde voorliefde voor
het spel", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres ten aanzien van verweerster veroordeelt en uitspraak doet over de kosten van die partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
30 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-
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voorzitter – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe.

Nr. 61
2° KAMER - 31 januari 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS GEGEVENS VOORAFGAAND AAN DE GEÏNCRIMINEERDE PERIODE - TOEPASSING
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BEWIJS - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS - GEGEVENS VOORAFGAAND
AAN DE GEÏNCRIMINEERDE PERIODE - TOEPASSING
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VOEGING VAN EEN
ANDER STRAFDOSSIER - WEIGERING - GEVOLG
1º en 2° De rechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig
overgelegde en aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens
beoordeelt, mag stukken die betrekking hebben op feitelijke gegevens van voor de
geïncrimineerde periode ook in zijn oordeel betrekken1.
3º De rechter, die onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid
van een bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt, miskent het recht van verdediging
niet wanneer hij een voeging van een ander strafdossier afwijst omdat hij die maatregel
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen(2)(3)
(R. T. G.)

ARREST

(A.R. P.05.0651.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 29 maart 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
2 Het O.M. concludeerde tot geldigheid van de overeenkomsten tot organisatie van de exploitatie van
spelen die ontspanning brengen of beogen.
1 Zie Cass., 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
2 Zie Cass., 29 juni 1993, A.R. P.93.0351.N, nr. 312; Cass., 19 april 1994, A.R. 6902, nr. 186; Cass.,
15 feb. 2000, A.R. P.98.0471.N, nr. 121.
3 Cass., 4 okt. 2005, A.R. P.05.0537.N, nr. 476
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1. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig overgelegde en aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens.
Daaruit volgt dat hij stukken die betrekking hebben op feitelijke gegevens van
vóór de geïncrimineerde periode, ook in zijn oordeel mag betrekken.
2. Het middel dat geheel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede middel
3. De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid
en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel.
De appelrechters miskennen het recht van verdediging niet wanneer ze een
verzoek tot voeging van een ander strafdossier afwijzen omdat ze die maatregel
niet nodig achten om tot hun overtuiging te komen.
4. Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Het middel gaat ervan uit dat de appelrechters de strafmaat hebben bepaald
op grond van het feit dat de eiser zijn verweer heeft gebaseerd op zijn onschuld.
6. De eerste rechter heeft geoordeeld dat de eiser "blijk geeft van een totaal
gebrek aan normbesef en schuldinzicht". De appelrechters hebben die reden
overgenomen. Ze betrekken in hun oordeel over de strafmaat echter ook nog
andere redenen (arrest blz. 14 en 15, randnummer 4).
Uit die gehele redengeving blijkt niet dat de appelrechters met die ene bekritiseerde reden eisers wijze van verdediging sanctioneren.
7. Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
31 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. De Boel, Gent.

Nr. 62
2° KAMER - 31 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
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ALGEMEEN - EISER - BELANG EN HOEDANIGHEID
2º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - GERECHTELIJK WETBOEK TOEPASSELIJKHEID
3º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST VOORWAARDE
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - TWEEDE
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE
5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN MEERDERE OPEENVOLGENDE CASSATIEBEROEPEN - MEMORIE - VERMELDING IN DE MEMORIE VAN
HET CASSATIEBEROEP WAAROP DE AANGEVOERDE MIDDELEN BETREKKING HEBBEN - MIDDELEN DIE
BETREKKING HEBBEN OP EEN BESLISSING WAARTEGEN EEN ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP WERD
INGESTELD

- AARD VAN DEZE VERMELDING - GEVOLG

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING - KLAARBLIJKELIJKE VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING - KLAARBLIJKELIJKE VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING VERBETERING - WETTIGHEID
1º Rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden aangetekend indien de eiser geen
hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen1. (Artt. 17 en 18,
Ger.W.)
2º en 3° Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing op de
strafgerechten, aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het
gerecht dat de zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering en de wetten
betreffende de strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij
voor die gerechten mogen optreden; hieruit volgt dat het optreden van een derde als
vrijwillige of gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is
op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter,
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling,
een sanctie of een andere maatregel uit te spreken2. (Artt. 2, 811 en 814, Ger.W.)
4º Behoudens uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438 Wetboek van
Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing
onontvankelijk; het volstaat daartoe dat het cassatieberoep, dat tegen dezelfde beslissing
is gericht, uitgaat van dezelfde eiser, in dezelfde hoedanigheid en met hetzelfde belang3.
5º In strafzaken is de vermelding in de memorie van het cassatieberoep waarop de
middelen betrekking hebben geen substantiële vormvereiste, waarvan de niet-naleving
de onontvankelijkheid van de middelen tot gevolg heeft, op voorwaarde dat deze
middelen betrekking hebben op een beslissing die het voorwerp uitmaakt van een
ontvankelijk cassatieberoep. (Art. 420bis, Sv.)
6º en 7° De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging
inzake uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in
1 Zie Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1495.F, nr. 101; 30 okt. 2002, A.R. P.02.0975.F, nr. 575.
2 Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378; 22 jan. 2003, A.R. P.03.0081.F, nr. 52.
3 Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.03.0047.F, nr. 48; 3 maart 2004, A.R. P.04.0268.F, nr. 120.
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strafzaken, aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel deze
rechtspleging afzonderlijk regelen, zodat artikel 2 Gerechtelijk Wetboek voor die
toepassing geen beletsel vormt; de rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de
vordering van het openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer,
een akte van de rechtspleging verbeteren4.
(DEXIA BANK BELGIE nv)

ARREST

(A.R. P.05.1501.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep sub I (akte nr. 264 van 25 oktober 2005) is gericht tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 11 oktober 2005, nr. 1496.
Het cassatieberoep sub II (akte nr. 266 van 26 oktober 2005) is gericht tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 11 oktober 2005, nr. 1496.
Het cassatieberoep sub III (akte nr. 265 van 25 oktober 2005) is gericht tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 11 oktober 2005, nr. 1497.
Het cassatieberoep sub IV (akte nr. 267 van 26 oktober 2005) is gericht tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 11 oktober 2005, nr. 1497.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de procureurgeneraal te Gent, op 31 oktober 2002 het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, op grond van artikel 136bis, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, heeft gevorderd.
2. Die vordering in het belang "van het goede verloop van het onderzoek", had
als voorwerp de aanwijzing van een raadsheer-onderzoeksrechter, in vervanging
van de onderzoeksrechter te Ieper, die sedert 22 december 2000 geadieerd was
van een onderzoek, gekend onder notitienummer 71.B.98.464.00 bij het parket
van de procureur des Konings te Ieper, ten laste van onder meer, Jozef Lernout,
Pol Hauspie en anderen, verder genoemd "dossier LHSP".
3. Het verzoek werd behandeld ter terechtzitting van 19 november 2002. Het
proces-verbaal van die terechtzitting vermeldt dat het openbaar ministerie wordt
gehoord en stukken neerlegt en dat aanwezig waren voorzitter P. Boudolf en de
raadsheren A. Van de Putte en P. Brad.
4. Bij arrest van 26 november 2002 ontvangt de kamer van inbeschul-diging4 Zie Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1590.F, nr. 613.
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stelling het verzoek en gaat er in de volgende mate op in:
- trekt het onderzoek tot zich;
- zegt dat de onderzoeksrechter ontheven wordt;
- wijst een raadsheer-onderzoeksrechter aan om het onderzoek verder te zetten;
- houdt de beslissing over de kosten aan;
- stelt vast dat de rechtspleging zonder debat en met gesloten deuren is
verlopen;
- waren aanwezig: P. Boudolf, voorzitter en T. Denys en A. Van de Putte,
raadsheren.
5. Op de datum van het vermelde arrest was de eiseres niet bij dat onderzoek
betrokken, noch als inverdenkinggestelde, noch als burgerlijke partij en zij was
daarin evenmin tussengekomen.
6. Bij vordering van 26 september 2005 vraagt de procureur-generaal te Gent,
op grond van de artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek, de verbetering
van het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002 in zoverre
dit, ingevolge een "klaarblijkelijke verschrijving", de samenstelling van de zetel
bij de behandeling van de zaak vermeldt als "P. Boudolf, voorzitter, en A. Van
de Putte en P. Brad raadsheren", daar waar, volgens de vordering, in werkelijkheid aanwezig waren: "P. Boudolf, voorzitter, en T. Denys en A. Van de Putte,
raadsheren".
7. Ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 oktober
2005 waarop het verzoek tot verbetering wordt behandeld, verschijnt de eiseres
als vrijwillig tussenkomende partij, als inverdenkinggestelde en als burgerlijke
partij. Zij legt in dat verband een conclusie neer.
8. Het arrest alvorens recht te doen van 11 oktober 2005 (nr. 1496) zegt dat de
eiseres belang noch hoedanigheid bezit om vrijwillig tussen te komen en
verklaart haar verzoek niet ontvankelijk.
9. Ten gronde verbetert de kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 11
oktober 2005 (nr. 1497), het proces-verbaal van de terechtzitting van 19
november 2002 zoals gevraagd en zegt voor recht dat de vermelding van de
zetelsamenstelling in die akte, dient te worden gelezen als: "P. Boudolf, voorzitter en T. Denys en A. Van de Putte, raadsheren".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
10. De eiseres doet zonder berusting afstand van haar cassatieberoepen sub II
en IV omdat de "bestreden arresten geen voor onmiddellijk cassatieberoep
vatbare beslissingen in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering inhouden en de cassatieberoepen dienvolgens voorbarig zijn".
11. De cassatieberoepen sub I en III zijn tegen dezelfde arresten gericht. De
afstand, zonder berusting, van die cassatieberoepen wordt dus klaarblijkelijk ook
gedaan om dezelfde reden.
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12. De bestreden arresten zijn gewezen op de vordering van het openbaar
ministerie tot verbetering van het proces-verbaal van de terechtzitting van 19
november 2002.
Het arrest nr. 1497 is een eindbeslissing. Tegen dat arrest staat onmiddellijk
cassatieberoep open. Tegen het arrest alvorens recht te doen nr. 1496 kan tezelfdertijd als tegen het eindarrest nr. 1497 cassatieberoep worden ingesteld.
13. De afstanden die op een dwaling berusten, kunnen dus niet worden
verleend.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen sub II en IV
14. Rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden aangetekend indien de eiser
geen hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen.
15. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres
op het ogenblik van haar verzoek tot vrijwillige tussenkomst in de rechtspleging
tot verbetering, in het strafdossier zowel de hoedanigheid van inverdenkinggestelde als van burgerlijke partij had.
16. De eiseres stelde cassatieberoep in zowel in haar hoedanigheid van burgerlijke partij en van inverdenkinggestelde, als in haar hoedanigheid van vrijwillig
tussenkomende partij.
17. Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing
op de strafgerechten, aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door
de aard van het gerecht dat de zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering
en de wetten betreffende de strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen
aanwijzen die als partij voor die gerechten mogen optreden.
Hieruit volgt dat het optreden van een derde als vrijwillig tussenkomende
partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, krachtens de wet, bij
uitzondering gemachtigd is tegen die derde een veroordeling, een sanctie of een
andere maatregel uit te spreken. Dat is hier niet het geval.
18. Ook waar de eiseres in de verklaringen met betrekking tot de cassatieberoepen sub II en IV de hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij
aanneemt, kan zij, evenwel geen ander belang doen gelden dan het belang dat zij
heeft in haar hoedanigheid van hetzij burgerlijke partij, hetzij inverdenkinggestelde. Hieruit volgt dat de door de eiseres aangenomen hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij samenvalt met haar hoedanigheid van hetzij burgerlijke partij, hetzij inverdenkinggestelde.
19. De cassatieberoepen die de eiseres op 26 oktober 2005 in haar hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij heeft ingesteld tegen de arresten nrs.
1496 en 1497 van 11 oktober 2005, kunnen bijgevolg geen andere belangen tot
voorwerp hebben dan de cassatieberoepen die zij tegen dezelfde arresten heeft
ingesteld in haar hoedanigheid van hetzij burgerlijke partij, hetzij inverdenkinggestelde.
20. Behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438
Wetboek van Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen
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dezelfde beslissing niet ontvankelijk. Het volstaat daartoe dat het cassatieberoep
dat tegen dezelfde beslissing gericht is, uitgaat van dezelfde eiser, in dezelfde
hoedanigheid en met hetzelfde belang.
21. Het cassatieberoep sub II dat de eiseres op 26 oktober 2005 heeft ingesteld
in haar hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij tegen het arrest nr.
1496 van 11 oktober 2005, is een tweede cassatieberoep ten aanzien van het
cassatieberoep dat de eiseres op 25 oktober 2005 heeft ingesteld tegen hetzelfde
arrest in haar hoedanigheid van burgerlijke partij en van inverdenkinggestelde.
22. Het cassatieberoep sub IV dat de eiseres op 26 oktober 2005 heeft ingesteld in haar hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij, van burgerlijke
partij en van inverdenkinggestelde tegen het arrest nr. 1497 van 11 oktober 2005,
is een tweede cassatieberoep ten aanzien van het cassatieberoep dat de eiseres op
25 oktober 2005 heeft ingesteld tegen hetzelfde arrest in haar hoedanigheid van
burgerlijke partij en van inverdenkinggestelde.
23. De cassatieberoepen sub II en IV zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de middelen
24. Volgens de memorie voert de eiseres de middelen enkel aan "ter staving
van de op 26 oktober 2005 door Mr. Jan Kerkhofs loco Mr. Hans Rieder en Mr.
René Verstringhe aangetekende cassatieberoepen". Dit zijn de cassatieberoepen
sub II en IV.
25. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is uiteengezet zijn de beide cassatieberoepen waarop de memorie en de middelen betrekking hebben, niet ontvankelijk.
26. In strafzaken is de vermelding in de memorie van het cassatieberoep
waarop de middelen betrekking hebben, geen substantiële vormvereiste waarvan
de niet-naleving de niet-ontvankelijkheid van de middelen tot gevolg heeft.
Voor de ontvankelijkheid van de middelen is wel vereist dat zij betrekking
hebben op de beslissing die het voorwerp uitmaakt van een ontvankelijk cassatieberoep.
Bijgevolg kan het Hof, ongeacht de verwijzing in de memorie naar een nietontvankelijk cassatieberoep, na weigering van de afstand zonder berusting
wegens dwaling over de ontvankelijkheid van een vorig cassatieberoep, de
middelen ontvangen die dezelfde, door de beide achtereenvolgende cassatieberoepen bestreden beslissing betreffen. Deze middelen hebben immers, na de
weigering van de afstand, betrekking op een regelmatig aangevochten beslissing,
zonder dat daaromtrent enige onduidelijkheid blijft voortbestaan.
27. Gelet op de weigering van de afstand zijn de cassatieberoepen sub I en III
ontvankelijk. Bijgevolg worden de middelen geacht betrekking te hebben op de
cassatieberoepen van 25 oktober 2005, die dezelfde beslissingen als de nietontvankelijke cassatieberoepen van 26 oktober 2005 tot voorwerp hebben.
Tweede middel
28. De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van
toepassing in strafzaken. Het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel regelen deze rechtspleging afzonderlijk, zodat artikel 2 Gerechtelijk
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Wetboek voor die toepassing geen beletsel vormt.
De rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het openbaar
ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, een akte van de
rechtspleging, verbeteren.
De rechtspleging tot verbetering van een dergelijke verschrijving heeft geen
uitstaans met het authentieke karakter van de te verbeteren akte en doet daaraan
geen afbreuk.
29. Het middel gaat aldus onterecht ervan uit dat het arrest, door op de vordering van het openbaar ministerie een klaarblijkelijke verschrijving in een procesverbaal van de terechtzitting te verbeteren, "hoe dan ook" de artikelen 2 en 793
tot en met 801 Gerechtelijk Wetboek schendt.
30. In zoverre faalt het middel naar recht.
31. Voor het overige beslist de kamer van inbeschuldigingstelling tot de verbetering van een door haar als "klaarblijkelijke verschrijving" beoordeelde vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002, dit op
grond dat "uit de uitdrukkelijke vermeldingen van het arrest [van] 26 november
2002 volgt duidelijk dat de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak op 19
november 2002 heeft behandeld in de samenstelling, die het arrest [van] 26
november heeft gewezen, onder meer door het horen van het lid van het openbaar ministerie".
De kamer van inbeschuldigingstelling neemt ook de redenen van de vordering
van het openbaar ministerie over, behoudens de verklaringen die bij die vordering waren gevoegd.
32. Op grond van die redenen hebben de rechters wettig kunnen oordelen dat
de rechters die het arrest van 26 november 2002 hebben gewezen, dezelfde zijn
als deze die de zaak hebben behandeld en beoordeeld.
33. Het arrest beslist aldus wettig tot de verbetering van het proces-verbaal van
die terechtzitting van 19 november 2002.
34. Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
35. Daar uit het antwoord op het tweede middel volgt dat de rechters hoe dan
ook wettig hebben geoordeeld over de verbetering van het proces-verbaal van de
terechtzitting van 19 november 2002, kan het eerste middel, ook al was het
gegrond, bij gebrek aan belang niet leiden tot cassatie.
36. Het middel is dan ook niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van al haar cassatieberoepen.
31 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie5 van de h. Duinslaeger, advo5 Het O.M. concludeerde eveneens tot de verwerping van de cassatieberoepen, maar op andere
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gronden. Het O.M. was, zoals het Hof, van oordeel dat de twee cassatieberoepen van 26 oktober
2005 niet ontvankelijk waren op grond van de regel “pourvoi sur pourvoi ne vaut” van artikel 438
Wetboek van Strafvordering. In de door eiseres ingediende memorie werd uitdrukkelijk gepreciseerd
dat de middelen (enkel) aangevoerd werden “ter staving van de cassatieberoepen van 26 oktober
2005”. Op grond van de rechtspraak van het Hof, dat de middelen die aangevoerd worden ter staving
van een onontvankelijke voorziening, tenzij zij precies deze onontvankelijkheid betreffen, eveneens
niet ontvankelijk zijn, concludeerde het O.M. dat op deze middelen niet meer diende geantwoord te
worden (Cass., 12 mei 1987, AR 562, nr; 529, 19 feb. 1992, AR 9640, nr. 322, 5 dec. 1995, AR
P.95.1213.N, nr. 529, 4 dec. 1996, AR P.95.1166.F, nr. 481; 22 maart 2000, AR P.000221.F, nr. 198,
13 dec. 2000, AR P.00.1520., nr.688)

