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Nr. 291
3° KAMER - 4 mei 2009

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - AFWIJZING VAN DE EIS DRAAGWIJDTE
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED ONBEVOEGDVERKLARING OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING - DRAAGWIJDTE
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING DAGVAARDING VOOR DE STRAFRECHTER - VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - ONBEVOEGDVERKLARING
OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING - GEVOLG
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK OP STRAFGEBIED - ONBEVOEGDVERKLARING OM KENNIS
TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING - DRAAGWIJDTE
1º De bepaling van artikel 2247 B.W. overeenkomstig hetwelk de stuiting voor niet
bestaande wordt gehouden indien de eis wordt afgewezen, maakt geen onderscheid
naar gelang de reden van afwijzing van de eis. (Art. 2247, B.W.)
2º, 3° en 4° Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de
beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf
en houdt deze beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het
misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is1. (Art. 2247, B.W.)
(GEMEENTE HOUTHULST T. F. e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
Naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval gingen de nabestaanden en de
arbeidsongevallenverzekeraar van het slachtoffer over tot rechtstreekse dagvaarding voor
de politierechtbank, van de burgemeester van de gemeente waar het verkeersongeval zich
had voorgedaan wegens inbreuk op de artikelen 418 en 419 Sw. (onopzettelijke doding)
en van de gemeente zelf als burgerrechtelijk aansprakelijke partij op grond van artikel
1384 B.W.
De politierechter overwoog dat geen welkdanige causaal relevante onvoorzichtigheid,
nalatigheid of inbreuk lastens de burgemeester vaststaand bewezen voorkomt, zodat de
vrijspraak zich opdringt voor wat de strafrechterlijke betichting betreft.
Met betrekking tot de gemeente oordeelde de politierechter dat vermits de
burgemeester noch auteur is van welkdanig bewezen misdrijf, noch een persoon is voor
wie de gemeente verantwoordelijk is krachtens artikel 1384 B.W. de gemeente feitelijk
niet voor de strafrechtbank kan gedaagd worden in een burgerlijke vordering.
Bijgevolg achtte de politierechtbank zich niet bevoegd om kennis te nemen van de
vordering op rechtstreekse dagvaarding lastens de burgemeester en de gemeente, gezien
de vrijspraak van de burgemeester.
Doet de strafrechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van een
burgerlijke vordering nadat hij de beklaagde heeft vrijgesproken, louter uitspraak over
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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zijn bevoegdheid of gaat het om meer?
De burgerlijke rechtsvordering die voor het gerecht is gebracht, waarbij de
strafvordering aanhangig is overeenkomstig de artikelen 3 en 4 V.T.Sv., is hierop gegrond
dat de door de burgerlijke partij opgelopen schade haar oorzaak vindt in een fout die
onder toepassing van de strafwet valt. De burgerlijke vordering steunt in dat geval dus
enkel op de delictuele aansprakelijkheid.
Wanneer de rechter voor wie de strafvordering aanhangig is, beslist dat de beklaagde de
hem tenlastgelegde fout niet heeft gepleegd, beslist hij noodzakelijk dat de grondslag van
de burgerlijke rechtsvordering niet bewezen is.
Wanneer de strafrechter een beklaagde vrijspreekt van de hem tenlastgelegde
misdrijven, die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, heeft hij de
gewoonte om zich onbevoegd te verklaren voor de kennisneming van de burgerlijke
rechtsvordering tegen de vrijgesproken beklaagde.
Deze beslissing betekent dat op basis van de tenlastlegging de vordering tot vergoeding
van schade ongegrond is en dat, gezien de beklaagde het strafbaar feit niet gepleegd heeft,
de rechter voor wie de strafvordering aanhangig is ook niet bevoegd is uitspraak te doen
over een andere rechtsgrond, die ook als basis kon dienen voor de vordering van de
benadeelde.
De beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart heeft dus geen betrekking
op de burgerlijke rechtsvordering zoals deze hic et nunc is ingesteld, zij betekent dat de
rechter voor wie de strafvordering is ingesteld, onbevoegd is om kennis te nemen van een
“gewijzigde vordering”.
Er kan immers geen sprake zijn van een wijziging van de juridische grondslag van de
burgerlijke vordering voor deze rechter zoals bedoeld in artikel 807 Ger.W.
Voor de burgerlijke rechter is een dergelijke wijziging wel mogelijk: de aanvoering van
een delictuele aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, staat het zich beroepen op
een contractuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid tijdens hetzelfde geding niet in de
weg, voor zover de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of
akte in de dagvaarding vermeld.
Dit is evenwel niet het geval voor de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, omdat deze rechter slechts bevoegd is in burgerlijke zaken als aangenomen wordt dat de beklaagde het hem tenlastgelegde strafbaar feit, dat ten grondslag ligt aan de burgerlijke
rechtsvordering, die voor hem is gebracht, heeft gepleegd2.
Uw Hof besliste bij arrest van 25 mei 1973, dat het vonnis van de politierechtbank dat,
na op de strafvordering te hebben beslist dat het aan de beklaagde telastgelegde misdrijf
niet bewezen is, verklaart dat de rechtbank dientengevolge niet bevoegd is om kennis te
nemen van de rechtsvordering van de burgerlijke partij, ten opzichte van deze
rechtsvordering niet slechts inzake de bevoegdheid gewezen is.
Het beslist ook dat het misdrijf dat ten grondslag ligt aan de burgerlijke rechtsvordering
niet bewezen is.
De appelrechters oordelen in het kader van de discussie omtrent het al dan niet verjaard
zijn van de vorderingen tegen de burgemeester en de gemeente dat de politierechter zich
onbevoegd verklaard heeft en dat overeenkomstig artikel 2246 B.W. de dagvaarding voor
de onbevoegde rechter de verjaring stuit zodat de vorderingen niet verjaard zijn.
Het eerste middel voert terecht aan dat de appelrechters niet wettig konden oordelen dat
de politierechter zich onbevoegd had verklaard in de zin van artikel 2246 B.W.. De
politierechter heeft zich wel bevoegd verklaard om van de rechtstreekse dagvaarding
2 Zie noot E.K. onder Cass., 25 mei 1973, AC 1973, 936.
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kennis te nemen en heeft er zelfs uitspraak over gedaan door de burgemeester vrij te
spreken. Ingevolge die vrijspraak stelde de politierechter onbevoegd te zijn om van de eis
ten aanzien van de gemeente kennis te nemen. Het feit dat ingevolge een vrijspraak niet
meer geoordeeld wordt over de burgerlijke vordering houdt een beoordeling en een
afwijzing van die eis in in de zin van artikel 2247 B.W. waardoor de stuiting van de
verjaring voor niet bestaande wordt gehouden, maar houdt niet in dat de eis geformuleerd
werd voor een onbevoegde rechter in de zin van artikel 2246 B.W..
Het middel is gegrond.
ARREST

(AR C.08.0354.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 april 2008 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 april 2009 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.
Krachtens artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek stuit ook de dagvaarding
voor een onbevoegde rechter de verjaring.
Overeenkomstig artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting
voor niet bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen.
Deze bepaling maakt geen onderscheid naar gelang de reden van de afwijzing
van de eis.
2. Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de
beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over de zaak
zelf en houdt deze beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen
omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de politierechter zich onbevoegd verklaard heeft om kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen tegen de burgemeester en tegen de eiseres omdat de burgemeester niet de dader is van enig misdrijf noch een persoon voor wie de gemeente verantwoordelijk is. Door vervol-
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gens te oordelen dat de dagvaarding voor de onbevoegde rechter heeft plaatsgevonden zodat toepassing gemaakt moet worden van artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek en niet van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, schendt het
bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en oordeelt dat de vordering van de verweerster sub 4 niet
verjaard is.
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 Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
4 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.Maes.

Nr. 292
3° KAMER - 4 mei 2009

1º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - KINDERBIJSLAG - BIJSLAGTREKKENDE ONENIGHEID TUSSEN DE OUDERS - VORDERING VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - KINDERBIJSLAG - BIJSLAGTREKKENDE ONENIGHEID TUSSEN DE OUDERS - VORDERING VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER

1º Wanneer beide ouders niet overeenkomen met betrekking tot de verschillende
hypothesen van het derde lid van artikel 69, §1 van de Kinderbijslagwet Werknemers,
kan elk van hen zich wenden tot de arbeidsrechtbank om de bijslagtrekkende te doen
aanduiden in het belang van het kind. (Art. 69, §1, derde lid, Kinderbijslagwet
Werknemers)
2º De arbeidsrechtbank beschikt bij de aanduiding van de bijslagtrekkende over een
beoordelingsbevoegdheid die haar toelaat, in het belang van het kind, de andere ouder
aan te duiden dan degene die uit de loutere toepassing van de voormelde wetsbepaling
zou volgen. (Art. 69, §1, derde lid, Kinderbijslagwet Werknemers)
(KINDERBIJSLAGFONDS DE REGIONALE vzw T. W.)

ARREST
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(AR S.08.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 februari 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 69, §1, derde lid, van de samengeordende wetten van 19
december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, hierna Kinderbijslagwet Werknemers, wordt de kinderbijslag integraal aan de moeder uitbetaald, wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het
kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed. Toch wordt de kinderbijslag op zijn vraag integraal aan de vader uitbetaald, wanneer het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin
van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. Op verzoek van de beide ouders kan
de uitbetaling gebeuren op een rekening waartoe zij beide toegang hebben. Wanneer de ouders niet overeenkomen over de toekenning van de kinderbijslag, kunnen zij de arbeidsrechtbank vragen om de bijslagtrekkende aan te duiden en dit
in het belang van het kind.
2. Hieruit volgt dat elk van de beide ouders, wanneer zij niet overeenkomen
met betrekking tot de verschillende hypothesen van het derde lid van voormeld
artikel 69, §1, zich tot de arbeidsrechtbank kunnen wenden om de bijslagtrekkende te doen aanduiden in het belang van het kind.
De arbeidsrechtbank beschikt bij deze aanduiding van de bijslagtrekkende over
een beoordelingsbevoegdheid die haar toelaat, in het belang van het kind, de andere ouder aan te duiden dan diegene die uit de loutere toepassing van de voormelde wetsbepaling zou volgen.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
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vocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 293
2° KAMER - 5 mei 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - OMVANG
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - STEDENBOUW HERSTELVORDERING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OMVANG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - AARD VAN DE
MAATREGEL - GEVOLG - EENPARIGHEID
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STEDENBOUW HERSTELVORDERING - AARD VAN DE MAATREGEL - GEVOLG - EENPARIGHEID
1º en 2° Voor zover het bestuur bij het parket een herstelvordering inzake stedenbouw
formuleert, neemt het openbaar ministerie bij het uitoefenen van de strafvervolging deze
herstelvordering waar voor de strafrechter, zodat, indien het openbaar ministerie hoger
beroep instelt "tegen alle schikkingen op strafgebied", ook de herstelvordering aanhangig
is in hoger beroep1.
3º en 4° De beslissing van de strafrechter die de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen of
het strijdige gebruik te staken, is geen straf naar Belgisch recht maar een maatregel van
burgerlijke aard; het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is op deze
beslissing noch op de dwangsom die de appelrechter eraan toevoegt, toepasselijk2.
(S. T. GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.08.1853.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 maart 2007 en 26 november 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 11 sept. 2001, AR P.99.0324.N, AC, 2001, nr 455 met concl. O.M.
2 Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0880.N, AC, 2008, nr 590.
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Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65, §1, Stedenbouwwet, artikel
149, §2, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 138, tweede lid (thans artikel 138bis)
Gerechtelijk Wetboek en artikel 202 Wetboek van Strafvordering: gelet op het
hoger beroep van het openbaar ministerie dat enkel gericht was "tegen alle schikkingen op strafgebied", oordelen de appelrechters ten onrechte dat ook de herstelvordering van het bestuur bij hen aanhangig was.
2. Voor zover het bestuur bij het parket een herstelvordering formuleert, neemt
het openbaar ministerie bij het uitoefenen van de strafvervolging deze herstelvordering waar voor de strafrechter.
Indien het openbaar ministerie hoger beroep instelt "tegen alle schikkingen op
strafgebied" is ook de herstelvordering aanhangig in hoger beroep.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Derde middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: het bestreden eindarrest verzwaart het opgelegde herstel door er een, in eerste aanleg niet opgelegde dwangsom van 250 euro per dag vertraging aan toe te
voegen zonder dat eenparigheid van de leden wordt vastgesteld.
6. De beslissing van de strafrechter die de beklaagde op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur beveelt de plaats in de vorige toestand te herstellen
of het strijdige gebruik te staken, is geen straf naar Belgisch recht maar een
maatregel van burgerlijke aard. Het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering is op deze beslissing noch op de dwangsom die de appelrechter
eraan toevoegt, toepasselijk.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing
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.
5 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.
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Nr. 294
2° KAMER - 5 mei 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP DOOR
VEROORDEELDE - VORM
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK CASSATIEBEROEP DOOR VEROORDEELDE - VORM
1º en 2° De verklaring van cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing van
de strafuitvoeringsrechtbank moet door een advocaat worden ondertekend. (Art. 97, §1,
tweede lid, Wet Strafuitvoering)
(O.)

ARREST

(AR P.09.0583.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Gent van 21 januari 2009.
De eiser voert geen middel regelmatig aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overeenkomstig artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, ingevoegd bij
artikel 2 van de wet van 6 februari 2009, in werking getreden op 8 maart 2009
moet de verklaring van cassatieberoep van de veroordeelde door een advocaat
worden ondertekend.
Het cassatieberoep dat enkel door de eiser zelf is getekend, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Loncke, Mechelen.
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2° KAMER - 5 mei 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD REGELMATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING - BETWISTING - ONDERZOEKSGERECHT - PRIMA FACIE
ONDERZOEK

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING VOORLOPIGE HECHTENIS - AANWIJZINGEN
VAN SCHULD - REGELMATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING - BETWISTING - PRIMA FACIE ONDERZOEK
1º en 2° Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis, moet onder meer
nagaan of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog
steeds aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden
afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de
regelmatigheid van de bewijsverkrijging1.
(J.)

ARREST

(AR P.09.0615.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 235bis, §§1 en 2, Wetboek van
Strafvordering, artikel 23, 4°, Wet Voorlopige hechtenis, alsook miskenning van
de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van het recht op
tegenspraak: de eiser heeft aangevoerd dat het strafonderzoek niet regelmatig gevoerd was doordat de rechercheurs een eigen onderzoek hebben geleid en doordat niet alle processen-verbaal zich in het dossier bevinden, noch het kantschrift
van de onderzoeksrechter hetwelk de rechercheurs een opdracht gaf; het bestreden arrest laat na eisers verweer met betrekking tot de regelmatigheid van het
strafonderzoek te onderzoeken, zodat niet kan worden nagegaan of het strafonderzoek regelmatig werd gevoerd; evenmin kan, zelfs niet prima facie, worden
nagegaan of de aanwijzingen van schuld die door het bestreden arrest worden afgeleid uit de elementen waarvan de eiser de regelmatigheid heeft betwist, gebaseerd zijn op regelmatig verkregen bewijselementen; minstens wordt het Hof in
de onmogelijkheid gesteld zijn wettigheidscontrole uit te oefenen.
2. Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis, moet onder
meer nagaan of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehou1 Cass., 20 feb. 2001, AR P.01.0235.N, AC, 2001, nr 106 en de noot 3; Cass., 11 feb. 2004, AR
P.04.0203.F, AC, 2004, nr 74.
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dene nog steeds aanwijzingen van schuld bestaan.
Wanneer die aanwijzingen van schuld worden afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het onderzoeksgerecht slechts
gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid van de bewijsverkrijging.
3. De appelrechters oordelen: "Het bevel tot aanhouding is regelmatig. De ernstige aanwijzingen van schuld, zoals vermeld in het bevel tot aanhouding, bestaan nog steeds. Deze zijn zeer concreet als volgt: - de consistente en gedetailleerde verklaring van E F - telefonie onderzoek waaruit er contacten blijken tussen E F en [de eiser] en de tussenpersoon (J). Anders dan [de eiser] in conclusie
voorhoudt zijn er geen onregelmatigheden in het strafonderzoek, noch wat betreft de processen-verbaal die werden opgesteld, noch wat betreft de tot op heden
gevoerde procedure."
4. Met die overwegingen hebben de appelrechters het prima facie onderzoek
van de bewijsverkrijging regelmatig verricht en verantwoorden zij hun beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 296
2° KAMER - 6 mei 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR
HET VONNISGERECHT - GEGEVENS DIE DE VERWIJZING VERANTWOORDEN
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING
NAAR HET VONNISGERECHT - GEGEVENS DIE DE VERWIJZING VERANTWOORDEN
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEBREK IN EEN VORIG ARREST - MISKENNING VAN HET
VERMOEDEN VAN ONSCHULD - GEVOLG
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING
NAAR HET VONNISGERECHT - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEBREK
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- MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - GEVOLG

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - GEBREK IN EEN VORIG ARREST - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN
VAN ONSCHULD - GEVOLG
1º en 2° Uit de omstandigheid alleen dat het onderzoeksgerecht de gegevens op grond
waarvan het een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst als aanwijzingen
omschrijft, kan niet worden afgeleid dat die verwijzing gegrond is op verdenkingen die
niet ernstig genoeg zijn om een zaak bij een vonnisgerecht aanhangig te maken.
3º, 4° en 5° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de regeling
van de rechtspleging kan zij een gebrek herstellen dat voortvloeit uit de miskenning van
het vermoeden van onschuld in een vorig arrest, dat een verzoek tot het stellen van
aanvullende onderzoeksopdrachten verwerpt.
(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 128 en 130 van het Wetboek
van Strafvordering schendt, door de eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen op grond van aanwijzingen van schuld en niet op grond van bezwaren.
Aan de hand van het geheel der verhoren en de boekhoudkundige deskundigenverslagen in het dossier, vermelden de appelrechters de nauwkeurige gegevens die de verdenking wettigen dat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan de
hem ten laste gelegde misdrijven in verband met sociale fraude.
Het arrest omschrijft deze gegevens weliswaar als aanwijzingen. Het onjuiste
gebruik van die term volstaat evenwel niet om aan te tonen dat de eiser naar de
rechtbank zou zijn verwezen op grond van verdenkingen die de graad van ernst
missen die nodig is om een zaak bij het vonnisgerecht aanhangig te maken.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert aan dat de appelrechters de vervolgingen niet ontvankelijk
hadden moeten verklaren, op grond dat de kamer van inbeschuldigingstelling in
een vorig arrest waarbij een verzoek tot het stellen van aanvullende onderzoeks-
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opdrachten was verworpen, het vermoeden van onschuld van de eiser heeft geschonden door de feiten waarvoor hij wordt vervolgd, bewezen te verklaren.
Het bestreden arrest heeft dat gebrek niet overgenomen, doch herstelt het. Bij
de regeling van de rechtspleging doet het immers ook uitspraak over een verzoek
tot het stellen van aanvullende onderzoeksopdrachten dat in dezelfde bewoordingen is geformuleerd en geeft het, zonder het vermoeden van onschuld van de eiser te miskennen, de redenen aan waarom het oordeelt dat de gevorderde maatregelen niet noodzakelijk zijn om de waarheid aan het licht te brengen.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 297
2° KAMER - 6 mei 2009

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - GEESTESSTOORNIS OP
HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - REDENGEVING
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - GEESTESSTOORNIS OP HET
OGENBLIK VAN DE FEITEN - REDENGEVING
3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN GEESTESSTOORNIS OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING REDENGEVING
4º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - TOEPASSING VAN DE WET BESCHERMING
MAATSCHAPPIJ - GEESTESSTOORNIS OP HET OGENBLIK VAN HET VONNIS - REDENGEVING
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - TOEPASSING VAN DE WET BESCHERMING
MAATSCHAPPIJ - GEESTESSTOORNIS OP HET OGENBLIK VAN HET VONNIS - REDENGEVING
6º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - HOF VAN
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- GEESTESSTOORNIS OP HET OGENBLIK VAN HET VONNIS - REDENGEVING

7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - VERPLICHTE BIJKOMENDE STRAF - MOTIVERINGSPLICHT
8º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - STRAF - VERPLICHTE BIJKOMENDE STRAF MOTIVERINGSPLICHT
9º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERPLICHTE BIJKOMENDE STRAF - MOTIVERINGSPLICHT
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 3 - FOLTERING EN ONMENSELIJKE BEHANDELING - ONTERENDE BEHANDELING STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - AANPLAKKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING - ARREST
DAT TOT LEVENSLANGE OPSLUITING VEROORDEELT - ONMENSELIJK EN ONTEREND KARAKTER
11º STRAF — ANDERE STRAFFEN - AANPLAKKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING ARREST DAT TOT LEVENSLANGE OPSLUITING VEROORDEELT - ONMENSELIJK EN ONTEREND
KARAKTER

12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTBANK - BEGRIP
13º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET
HOF - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - RECHTBANK - BEGRIP
1º, 2° en 3° Het hof van assisen dat op de koelbloedigheid en de vastberadenheid wijst
waarvan de beschuldigde in de tenuitvoerlegging van haar misdaden blijk heeft gegeven,
geeft aldus de reden aan waarom het geen geestesstoornis in aanmerking heeft
genomen die de dader ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden op het
ogenblik van de feiten.
4º, 5° en 6° Het hof van assisen dat vaststelt dat uit de houding van de eiseres een gemis
aan verantwoordelijkheidsbesef blijkt, dat zij kan verhelpen door tijdens het uitzitten van
haar straf aan zichzelf te werken, geeft aldus de redenen aan waarom de
toepassingsvoorwaarden Wet Bescherming Maatschappij niet verenigd zijn.
7º, 8° en 9° De verplichting om de straf met redenen te omkleden is niet toepasselijk op de
straf die de wet oplegt zonder de rechter vrijheid van keuze te laten; het hof van assisen
dat de beschuldigde tot levenslange opsluiting veroordeelt dient de bijkomende straffen
die automatisch met deze veroordeling samengaan, niet met redenen te omkleden1.
10º en 11° Ofschoon een strafrechtelijke veroordeling vernederend kan zijn, overschrijdt de
openbaarmaking ervan op de wijze die in art. 18 Sw. is bepaald, niet de minimale graad
van ernst, vereist om de veroordeling te kunnen vernietigen op grond van art. 3
E.V.R.M.2
12º en 13° Een rechterlijke instantie in de zin van art. 6 E.V.R.M. moet niet noodzakelijk zijn
samengesteld uit beroepsmagistraten, juristen of deskundigen.
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0166.F)
1 Cass., 19 okt. 2005, AR P.05.0900.F, AC, 2005, nr 521.
2 Zie Cass., 18 mei 1999, AR P.98.0883.N, AC, 1999, nr 288.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de
provincie Waals-Brabant, van 19 december 2008.
De eiseres voert in twee verzoekschriften die aan dit arrest zijn gehecht, alsook
in een memorie die op 17 april 2009 op de griffie van het Hof is neergelegd, negen middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die buiten de termijn van
twee maanden, bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is neergelegd. De zaak is immers op 28 januari 2009 op de algemene rol ingeschreven.
(...)
Vierde middel
In zoverre het middel het Hof verzoekt de verslagen en de getuigenissen van
de deskundigen te onderzoeken, vereist het een onderzoek van de feiten van de
zaak, wat bij artikel 147, tweede lid, Grondwet is verboden.
Het middel is niet ontvankelijk.
Het arrest wijst op de koelbloedigheid en de vastberadenheid waarvan de beschuldigde in de tenuitvoerlegging van haar misdaden blijk gegeven heeft en
geeft aldus de reden aan waarom het hof van assisen geen geestesstoornis in aanmerking heeft genomen, die de daderes ongeschikt maakte tot het controleren
van haar daden op het ogenblik van de feiten.
Het arrest stelt voor het overige vast dat uit de houding van de eiseres een gemis aan verantwoordelijkheidsbesef blijkt, dat zij kan verhelpen door tijdens het
uitzitten van haar straf aan zichzelf te werken.
Het arrest geeft aldus de redenen aan waarom de toepassingsvoorwaarden van
de Wet Bescherming Maatschappij niet verenigd zijn.
Het middel mist wat dat betreft feitelijke grondslag.
(...)
Zesde middel
Artikel 195 Wetboek van Strafvordering legt de rechter de verplichting op de
redenen te vermelden waarom hij, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Hij moet eveneens de
strafmaat rechtvaardigen.
Enerzijds is het voormelde artikel van toepassing op de rechter in correctionele
zaken en niet op het hof van assisen. De motivering van de door dat hof opgelegde straffen wordt immers alleen geregeld door de artikelen 364, zevende lid, en
364bis van hetzelfde wetboek.
Anderzijds is de verplichting om de straf met redenen te omkleden niet toepas-
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selijk op de straf die de wet oplegt zonder de rechter vrijheid van keuze te laten.
Krachtens de artikelen 19 en 31 Strafwetboek, wordt bij alle arresten van veroordeling tot levenslange opsluiting, tegen de veroordeelden de afzetting en levenslange ontzetting uitgesproken van de in deze bepalingen opgesomde rechten.
De voormelde artikelen 19 en 31 maken geen schending uit van artikel 6
EVRM.
Het hof van assisen dat de beschuldigde tot levenslange opsluiting veroordeelt
dient bijgevolg de bijkomende straffen die automatisch met deze veroordeling
samengaan, niet met redenen te omkleden.
Het middel faalt naar recht.
Zevende middel
Naar luid van artikel 18 Strafwetboek wordt het arrest houdende veroordeling
tot levenslange opsluiting, bij uittreksel gedrukt en aangeplakt in de gemeente
waar de misdaad is gepleegd en in die waar het arrest is gewezen.
Ofschoon een strafrechtelijke veroordeling vernederend kan zijn, overschrijdt
de openbaarmaking ervan op de wijze die artikel 18 bepaalt, niet de minimale
graad van ernst, vereist om de veroordeling te kunnen vernietigen op grond van
artikel 3 EVRM.
Het middel faalt naar recht.
Achtste middel
Twee eerste onderdelen
Een rechterlijke instantie in de zin van artikel 6 EVRM moet niet noodzakelijk
zijn samengesteld uit beroepsmagistraten, juristen of deskundigen.
Afgezien van de bewering dat geen jurist, psychiater of psycholoog deel uitmaakte van de jury, wat het Hof niet vermag na te gaan, voert de eiseres geen enkel concreet gegeven aan dat haar vrees wettigt dat de gezworenen zich, in strijd
met hun eed, niet naar best vermogen en in alle onpartijdigheid, van hun taak
zouden hebben gekweten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De wijze waarop het verdict is geformuleerd en waarbij de jury uitsluitend bevestigend of ontkennend antwoordt op de gestelde vragen, is bij artikel 348 Wetboek van Strafvordering voorgeschreven.
Het onderdeel dat deze wettelijke bepaling ignoreert, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. X. Magnée, Brussel en D. Spreutels, Brussel.

Nr. 298
1° KAMER - 7 mei 2009

1º WEGEN - BUURTWEGEN - ALGEMENE ROOI- EN AFPALINGSPLANNEN - ONMOGELIJKHEID TOT
VERJAREN - VOORWAARDE - OPENBAAR GEBRUIK - BEGRIP
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - WEGEN - BUURTWEGEN - ALGEMENE ROOI- EN
AFPALINGSPLANNEN - ONMOGELIJKHEID TOT VERJAREN - VOORWAARDE - OPENBAAR GEBRUIK BEGRIP
1º en 2° Het openbaar gebruik dat de verjaring belet van de buurtwegen, zoals ze worden
erkend en gehandhaafd ingevolge de algemene rooi- en afpalingsplannen, impliceert het
gebruik van de buurtweg volgens het traject bepaald in de Atlas der buurtwegen1. (Art.
12, Wet 10 april 1841)
(M. e.a. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0277.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 oktober 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 706, 707, 2229, 2262 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 10 en 12 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet uitspraak op het derdenverzet van de verweerder tegen het
vonnis van 19 juni 1997 van de vrederechter van het kanton Waver in de zaak 3452 van
zijn algemene rol, behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk heeft verklaard en de
kosten heeft begroot. Het beslist, enerzijds, dat er op het pad nummer 94 dat door de ei1 Zie Cass., 10 dec. 1885, Pas., 1886, I, 9, met concl. eerste adv.-gen. MESDAGH de ter KIELE.
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gendom van de eisers loopt, een openbare erfdienstbaarheid van overgang rust en, anderzijds, dat die erfdienstbaarheid waarvan de bedding voorkomt in de Atlas der buurtwegen,
niet is tenietgegaan doordat de bedding werd verplaatst en dertig jaar lang niet werd gebruikt, en vernietigt bijgevolg het vonnis van 19 juni 1997 in zoverre dit beslist heeft dat
de erfdienstbaarheid van overgang over het gemeentepad nr. 94 die het erf van de eisers
bezwaart, teniet gegaan is.
Het verantwoordt die beslissing om al de redenen ervan die geacht worden hieronder
integraal te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"In deze zaak is al beslist dat, krachtens artikel 12 van de wet van 10 april 1841, de
buurtwegen, zoals ze worden erkend en gehandhaafd door de algemene rooi- en afpalingsplannen niet kunnen verjaren zolang ze voor openbaar gebruik bestemd zijn;
Het wordt niet betwist dat pad nr. 94, dat volgens de vermelding in de Atlas zowel door
het perceel (van de eisers) en als door dat (van de verweerder) loopt, administratief niet
werd opgeheven noch verlegd;
(De eisers), die de verjaring van pad nr. 94 aanvoeren, dienen het bewijs te leveren dat
het al dertig jaar lang niet meer openbaar wordt gebruikt (Cass., 28 oktober 2004,
C.02.0109.F);
Dat openbaar gebruik kan echter bestaan in toevallige en alleenstaande gevallen van
overgang en het hoeft niet te bestaan in een gebruikelijke overgang door het publiek.
(Cass., 13 januari 1994, Rev. Dr. Comm., 1995, p. 60, noot);
Zoals (de eisers) aanvoeren, is het dus niet voldoende te bewijzen dat de burgers 'in het
algemeen' opgehouden zijn de buurtweg te gebruiken in de zin dat daaronder zou moeten
worden verstaan: alle burgers, een groot aantal onder hen of zelfs gewoon andere personen dan die welke in de straten wonen die het pad verbindt;
Het feit dat de litigieuze buurtweg dertig jaar lang niet wordt gebruikt, kan daarentegen
enkel betrekking hebben op een stuk ervan en niet op het gehele tracé zolang het maar betrekking heeft op de hele breedte van de weg;
Daaromtrent werd al vastgesteld en beslist, in casu, dat het perceel (van de eisers) al
dertig jaar lang het voorwerp is blijven uitmaken van een overgang van derden;
Zolang de rijksweg 25 niet was opengesteld, konden zowel wandelaars als landbouwers
of iedere belanghebbende die openbare overgang gebruiken om vanaf de chaussée de Wavre de wijk Centry te bereiken, alsook de verschillende erven langs dat pad;
Die vaststelling wettigt op zich al de conclusie dat (de eisers) niet het bewijs leveren
van het feit dat een overgang van openbaar belang doorheen hun eigendom dertig jaar
lang niet of enkel door omwonenden is gebruikt;
In dat verband heeft de eerste rechter ten onrechte geoordeeld dat het kwestieuze pad
niet langer werd gebruikt door de burgers in het algemeen, zelfs niet af en toe, en zulks al
meer dan dertig jaar;
Uit alle verzamelde getuigenissen, die toentertijd vrij nauwkeurig waren, en uit de huidige plaatsgesteldheid kan weliswaar met zekerheid worden afgeleid dat derden het litigieuze stuk op zijn minst al sinds 1960 (dus meer dan dertig jaar voor de oorspronkelijke
vordering werd ingeleid) niet meer zijn overgegaan op het in de Atlas vermelde tracé,
maar er kan ook uit worden opgemaakt dat de overgang ten minste dertig jaar is blijven
voortduren op de scheidingslijn van de eigendommen; Aangenomen moet worden dat artikel 12 van de wet van 10 april 1841 bepaalt dat de buurtwegen 'door geen verjaring verkregen kunnen worden zolang zij dienen tot het openbaar gebruik' en dat de artikelen 27
tot 29 van die wet de voorwaarden voor elke eventuele wijziging vermelden;
In de gangbare betekenis wordt onder 'dienen' met name begrepen: 'geschikt, bruikbaar,
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dienstig, gunstig zijn voor -, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal). In de
parlementaire voorbereiding van de voornoemde wet werd trouwens staande gehouden
dat, 'si l'intérêt général exige qu'on ne prescrive pas contre la commune des chemins utiles, ce motif d'imprescriptibilité cesse du moment où un chemin ne sert plus à la circulation; le non-usage du public prouve qu'il a cessé d'être utile; dès lors plus de raison d'intérêt
général pour le mettre hors du commerce et du droit commun' (Pasin., 1841, p. 154);
Gelet op de gebruikte bewoordingen, lijkt het dus niet noodzakelijkerwijs verantwoord
de bijzondere beperkte onverjaarbaarheid waarin de wet van 10 april 1841 voorziet te verwarren met de gemeenrechtelijke verjaring die plaatsvindt wanneer de overgang dertig
jaar niet wordt gebruikt zoals bedoeld in artikel 706 van het Burgerlijk Wetboek;
Het vonnis van 23 november 2005 dat in dezelfde zaak is gewezen, merkte op dat aldus
zou kunnen worden geoordeeld, bijvoorbeeld dat een weg die naar een controleput van
een leiding of naar een collector van algemeen nut loopt en die dertig jaar lang niet is gebruikt, doordat hij niet onderhouden dient te worden of gedurende die periode niet heeft
gefunctioneerd, niet noodzakelijk zou ophouden 'dienstig' te zijn voor het openbaar gebruik;
Wat de buurtwegen betreft, vermeldt de parlementaire voorbereiding van de wet van 10
april 1841 onder meer dat de wettelijke onverjaarbaarheid, wil 'garantir les communications vicinales contre les usurpations incessantes des riverains' (op. cit., p. 154);
In dat verband werd verwezen naar de onverjaarbaarheid van zaken 'hors du commerce'
en er werd geoordeeld dat ''un chemin est imprescriptible aussi longtemps qu'il sert à la
circulation du public', maar dat hij 'cesse d'être hors du commerce' en verjaart onder de
tweevoudige voorwaarde 'qu'il est condamné et qu'un particulier s'en est emparé' (op. cit.);
De wetgever heeft ook oog gehad voor het recht van de eigenaar van een erf dat bezwaard is met een erfdienstbaarheid van overgang over een buurtweg, om, 'en remplacement de la servitude qui lui est devenue onéreuse ou incommode, un autre endroit aussi
commode pour l'exercice du droit de passage' te kunnen aanwijzen en op het feit dat,
'lorsqu'un chemin est utile, les riverains auraient beau vouloir l'absorber dans leurs propriétés, le public continuerait toujours à passer, mais lorsqu'on fait des empiètements sur une
partie de la largeur d'un chemin, le public passe par la partie restante. Mais si on tente de
le supprimer en entier, le public s'obstine et passe, parce qu'il a besoin de passer ... D'où il
faut conclure qu'il n'y aurait aucune prescription, aussi longtemps qu'on eût possédé une
usurpation faite sur la largeur du chemin, tant qu'il reste une largeur de terrain, si étroite
qu'elle soit, à usage de chemin' (op. cit., p. 155);
Er moet worden aangenomen dat bij een informele wijziging van het openbaar gebruik
waartoe een gemeentelijk pad dient, de wettelijke onverjaarbaarheid dat openbaar belang
en de mogelijkheid om, onder de wettelijke voorwaarden, elke dienstige verandering aan
te brengen kan vrijwaren;
Wanneer een erfdienstbaarheid verplaatst wordt, is het ook mogelijk dat de nieuwe bedding het voorwerp kan uitmaken van een verkrijgende verjaring waardoor een gemeente
die bedding als buurtweg kan verwerven (zie in die zin Cass., 18 maart 1971, AC, 1971,
695);
Hieruit moet worden afgeleid dat, wanneer het openbaar gebruik van overgang waartoe
een buurtweg dient, niet ophoudt maar wordt gewijzigd doordat de overgang gebeurt op
een andere plaats dan de plaats waar die weg is ingeschreven in de bestaande plannen
zonder dat die wijziging wettelijk werd goedgekeurd, er niet noodzakelijk moet worden
gesteld dat uit dat feit alleen volgt dat genoemd pad niet langer nuttig is en niet langer
voor het openbaar gebruik 'dient' in omstandigheden dat het niet langer onverjaarbaar zou
zijn;
In deze zaak moet worden geoordeeld dat het niet bewezen is dat een openbare over-
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gang over het perceel (van de eisers) dat bezwaard is met een erfdienstbaarheid van overgang over een gemeentelijk pad, gedurende dertig jaar opgehouden is te bestaan en dat hij,
integendeel, wegens een berm die het gebruik van de bedding ervan verhindert, is blijven
bestaan op een andere plaats van hetzelfde perceel om op een andere manier weer aan te
sluiten op de normale bedding van het pad voorbij dat perceel;
Uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt dat die andere overgang de dichtst
mogelijke is om de hindernis te kunnen ontwijken die door een berm wordt veroorzaakt
en waardoor de normale bedding van dat pad ontoegankelijk is geworden;
In de bovenstaande omstandigheden moet er worden geoordeeld dat (de eisers) niet bewijzen dat het gedeelte van het kwestieuze pad dat door hun eigendom loopt dertig jaar
lang niet meer door het publiek is gebruikt en dat het bijgevolg niet verantwoord is te oordelen dat de erfdienstbaarheid van overgang over het gemeentelijk pad nr. 94 die op hun
terrein rust, uitgedoofd is, ook al is de bedding ervan niet meer materieel voorhanden en
werd die overgang niet meer gebruikt toen zij hun terrein in 1994 aankochten, noch toen
zijn hun vordering tegen de enige (verweerster) instelden bij een dagvaarding van 2 mei
1997;
Aangezien de bewuste buurtweg niet verdwenen of opgeheven is door het tenietgaan of
de opheffing van de erfdienstbaarheid die op het perceel (van de eisers) rust, heeft het
geen belang nog verder de regelmatigheid van de rechtsvordering te onderzoeken met betrekking tot de eventuele noodzaak van een gemeenteraadsbesluit in geval van openstelling, opheffing of wijziging van een buurtweg;
Doordat er geen enkele vordering is ingesteld om het tracé van die weg te doen wijzigen, bestaat er geen grond om in deze zaak uitspraak te doen over de precieze ligging van
de thans gebruikte bedding ervan".
Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 2229 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek regelen de verkrijgende verjaring van onroerende zakelijke rechten door verloop van tien of twintig jaar. Artikel 2262
van het Burgerlijk Wetboek regelt de verkrijgende verjaring van onroerende zakelijke
rechten door verloop van dertig jaar.
De artikelen 1 tot 9 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen regelen de opmaak
van de algemene rooi- en afpalingsplannen der buurtwegen.
Artikel 10 van die wet luidt als volgt:
"Het besluit van de provinciale deputatie waarbij het plan definitief vastgesteld wordt,
doet geenszins afbreuk aan de eigendomsvorderingen noch aan de rechten die daaruit
voortspruiten. Het zal een rechtstitel zijn voor de verjaring van 10 en 20 jaar.
Een duplicaat van de tabellen door de deputatie goedgekeurd zal ter griffie van het provinciaal bestuur neergelegd worden".
Krachtens die bepaling verkrijgt de gemeente een zakelijk recht, in voorkomend geval
een eigendomsrecht of een recht van overgang, op een buurtweg, niet door de inschrijving
in de Atlas der buurtwegen maar door de verkrijgende verjaring van tien of twintig jaar
die gegrond is op de door die inschrijving verkregen titel. Bijgevolg verkrijgt de gemeente
slechts een erfdienstbaarheid van publiek recht naar gelang van de draagwijdte en de omvang van haar bezit, indien voldaan is aan de voorwaarden van voornoemd artikel 10 en
aan het vereiste van een bezit overeenkomstig de artikelen 2229 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek.
Voornoemd artikel 10 is echter slechts toepasselijk indien de weg hetzelfde tracé volgt
als bepaald in de Atlas der buurtwegen. Als het gebruik van een perceel anders is dan dit
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waarin de Atlas der buurtwegen voorziet, kan het recht van overgang op een privé- eigendom bijgevolg, overeenkomstig artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, als erfdienstbaarheid van openbaar nut ten voordele van de bewoners van een gemeente en van alle
belanghebbenden, slechts verkregen worden door een dertigjarig, ononderbroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook grond, door eenieder, met het oog op
openbaar verkeer, mits dat gebruik gebeurt met de intentie die strook met dat doel te gebruiken en niet berust op een louter gedogen van de eigenaar van de grond waarop die
overgang gebeurt.
In zoverre het bestreden vonnis overweegt dat op pad nummer 94, zoals vermeld in de
Atlas der buurtwegen een openbare erfdienstbaarheid van overgang rust, maar daarbij niet
vaststelt dat voldaan is aan de voorwaarden van voornoemd artikel 10 of dat het pad het
voorwerp heeft uitgemaakt van een dertigjarig, ononderbroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook grond, door eenieder, met het oog op openbaar verkeer, mits
dat gebruik gebeurt met de intentie die strook met dat doel te gebruiken en niet berust op
een louter gedogen van de eigenaar van de grond waarop die overgang gebeurt, schendt
het artikel 10 van de wet van 10 april 1841 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 2229,
2262 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Artikel 12 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen luidt als volgt:
"De buurtwegen, zoals zij worden erkend en gehandhaafd ingevolge de algemene rooien afpalingsplannen, kunnen door geen verjaring verkregen worden zolang zij dienen tot
het openbaar gebruik, behoudens de vóór onderhavige wet verkregen rechten".
Het begrip openbaar gebruik, zoals het uit die bepaling voortvloeit omvat eveneens toevallige en alleenstaande gevallen van overgang.
Indien de buurtweg slechts als erfdienstbaarheid bestaat, gaat die erfdienstbaarheid teniet door het niet-uitoefenen daarvan gedurende dertig jaar na de laatste overgangen,
overeenkomstig de artikelen 706 en 707 van het Burgerlijk Wetboek.
De erfdienstbaarheid van overgang op een privé-eigendom kan ten behoeve van de inwoners van een gemeente en van alle belanghebbenden slechts als erfdienstbaarheid van
openbaar nut behouden blijven, indien een gedeelte van de breedte van de buurtweg, zoals
hij blijkt uit het in de Atlas der buurtwegen vastgelegde tracé, gebruikt wordt. Indien het
gebruik van een buurtweg verschilt van het tracé in de Atlas der buurtwegen, kan de erfdienstbaarheid van overgang op een privé-eigendom niet worden behouden en moet een
nieuwe erfdienstbaarheid van overgang verkregen worden door een dertigjarig, ononderbroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook grond, door eenieder, met het
oog op openbaar verkeer, mits dat gebruik gebeurt met de intentie die strook met dat doel
te gebruiken en niet berust op een louter gedogen van de eigenaar van de grond waarop
die overgang gebeurt.
Een erfdienstbaarheid van overgang op een welbepaald stuk grond kan slechts door verkrijgende verjaring worden verkregen door een publiekrechtelijke rechtspersoon indien
deze al beschikt over een erfdienstbaarheid van overgang op datzelfde stuk grond en die
erfdienstbaarheid niet tenietgegaan is door uitdovende verjaring.
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- pad nr. 94 niet administratief werd verlegd,
- het perceel van de eisers sinds dertig jaar het voorwerp heeft uitgemaakt van overgang
door derden maar die derden op zijn minst al sinds 1960, dus meer dan dertig jaar vóór het
instellen van de oorspronkelijke vordering, dat pad niet meer zijn overgegaan langs het in
de Atlas der buurtwegen vermelde tracé.
Volgens het bestreden vonnis moet, "wanneer het openbaar gebruik van overgang
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waartoe een buurtweg dient, niet ophoudt maar wordt gewijzigd doordat het gebeurt op
een andere plaats dan die welke is ingeschreven in de bestaande plannen zonder dat die
wijziging wettelijk werd goedgekeurd, niet noodzakelijk worden gesteld dat uit dit feit alleen volgt dat genoemd pad niet langer nuttig is en niet langer voor het openbaar gebruik
'dient' in omstandigheden dat het niet langer onverjaarbaar is".
Het bestreden vonnis besluit daaruit dat de erfdienstbaarheid van overgang op het gemeentepad nr. 94 die het stuk grond van de eisers bezwaart, niet uitgedoofd is aangezien
de openbare overgang via dat perceel "integendeel, wegens een berm die het gebruik van
de bedding ervan verhindert, is blijven bestaan op een andere plaats van hetzelfde perceel
om op een andere manier weer aan te sluiten op de normale bedding van het pad voorbij
dat perceel".
Doordat het bestreden vonnis oordeelt dat een door de Atlas der buurtwegen erkende
buurtweg, die over een stuk privégrond loopt, voor het gebruik door het publiek kan blijven dienen en onverjaarbaar kan blijven met toepassing van artikel 12 van de wet van 10
april 1841 op de buurtwegen, indien de overgang door het publiek via dat perceel op een
andere plaats van datzelfde perceel is blijven bestaan, ook al erkent het voorts dat derden
al dertig jaar lang het in de Atlas der buurtwegen vermelde tracé niet meer hebben gebruikt, schendt het artikel 12 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Bovendien oordeelt het bestreden vonnis, enerzijds, dat een openbare erfdienstbaarheid
niet uitdooft door de verlegging van de bedding ervan wanneer die overgang niet overeenkomstig de wet is gebeurd, en anderzijds, dat het "wanneer een erfdienstbaarheid verplaatst wordt, ook mogelijk is dat de nieuwe bedding het voorwerp kan uitmaken van een
verkrijgende verjaring waardoor een gemeente die bedding als buurtweg kan verwerven",
zodat het een tegenstrijdigheid bevat en artikel 149 van de Grondwet en artikel 1138, 4°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt. Er kan immers niet tegelijkertijd geoordeeld worden dat een erfdienstbaarheid niet is uitgedoofd door de verplaatsing van haar bedding,
hetgeen impliciet betekent dat de nieuwe bedding het voorwerp uitmaakt van de oorspronkelijke erfdienstbaarheid, en dat door verkrijgende verjaring een nieuwe erfdienstbaarheid
kan ontstaan op diezelfde nieuwe bedding, ook al maakt die nieuwe bedding het voorwerp
uit een oorspronkelijke erfdienstbaarheid die niet is uitgedoofd.
Ten slotte, indien het bestreden vonnis in die zin moet worden uitgelegd dat het, eventueel op impliciete wijze, het bestaan bekrachtigt van een door verkrijgende verjaring ontstane openbare erfdienstbaarheid van overgang op het stuk grond van de eisers dat het
voorwerp van overgang heeft uitgemaakt, maar dat die overgang verschilt van het in de
Atlas der buurtwegen vermelde tracé, is het niet naar recht verantwoord in het licht van de
artikelen 12 van de wet van 10 april 1841 en 706 en 707 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het niet vaststelt dat voornoemd stuk grond het voorwerp heeft uitgemaakt van
een dertigjarig, ononderbroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook
grond, door eenieder, met het oog op openbaar verkeer, mits dat gebruik gebeurt met de
intentie die strook met dat doel te gebruiken en niet berust op een louter gedogen van de
eigenaar van de grond waarop die overgang gebeurt.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen
kunnen de buurtwegen, zoals ze worden erkend en gehandhaafd door de algemene rooi- en afpalingsplannen, niet door verjaring verkregen worden zolang ze
dienen tot het openbaar gebruik, behoudens de vóór onderhavige wet verkregen
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rechten.
Het openbaar gebruik dat krachtens die bepaling de verjaring van de buurtwegen belet, impliceert het gebruik van de buurtweg volgens het tracé bepaald in de
Atlas der buurtwegen.
Het bestreden vonnis, dat, na te hebben vastgesteld dat "derden (de) litigieuze
(weg) op zijn minst al sinds 1960 (dus meer dan dertig jaar voor de oorspronkelijke vordering werd ingeleid) niet meer zijn overgegaan op het in de Atlas vermelde tracé", oordeelt dat "een openbare overgang over het perceel (van de eisers) (...) wegens een berm die het gebruik van de bedding ervan verhindert, is
blijven bestaan op een andere plaats van hetzelfde perceel om op een andere manier weer aan te sluiten op de normale bedding van het pad voorbij dat perceel"
verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat de erfdienstbaarheid van overgang die het bewuste gemeentepad bezwaart, niet tenietgegaan is.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdend in hoger beroep.
7 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Mahieu en Verbist.

Nr. 299
1° KAMER - 7 mei 2009

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - AANVRAAG VAN DE HUURDER VERHUURDER STELT ANDERE VOORWAARDEN VOOR DE HUURHERNIEUWING - GEEN REACTIE VAN DE
HUURDER - GEVOLG
Noch uit de tekst noch uit de geest van de wet blijkt dat het stilzwijgen van de huurder
gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder1. (Art. 18,
Handelshuurwet)
(INBEV BELGIUM nv T. NEW STELLA COMMERCE bvba)

1 Zie Cass., 9 okt. 1953, AC, 1954, 80; Cass., 24 jan. 1980, AC, 1979-1980, nr 312; Cass., 2 mei
1980, AC, 1979-1980, nr 558.
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ARREST (vertaling)

(AR C.07.0391.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 30 januari 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet van 30 april 1951, ingevoegd
in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis van het Burgerlijk Wetboek
de artikelen 1315, eerste lid, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre dit de oorspronkelijke vordering van de verweerster ontvankelijk heeft verklaard en de kosten heeft
begroot, en opnieuw uitspraak doende over het overige gedeelte, verklaart verweersters
oorspronkelijke vordering gegrond, zegt voor recht dat de verweerster haar huurovereenkomst rechtsgeldig heeft hernieuwd voor een nieuwe periode van negen jaar die ingaat op
1 augustus 2005, verklaart het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond en verwerpt dit.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"De partijen zijn gebonden door een handelshuurovereenkomst van 9 februari 1996 die
afliep op 30 juni 2005; (de verweerster) drijft als onderhuurster handel in een pand dat als
brasserie dient en gelegen is in de Lakensestraat 177 te Brussel; bij brief van 23 januari
2004 heeft (de verweerster) gevraagd dat haar huur zou worden hernieuwd volgens de
geldende termijnen en voorwaarden; die aanvraag werd gedaan met inachtneming van de
wettelijke regels van artikel 14 van de Handelshuurwet van 30 april 1951;
Bij aangetekende brief van 16 april 2004 heeft (de eiseres) geantwoord dat zijzelf de
hernieuwing van de hoofdhuur had aangevraagd bij de eigenaar van het gebouw die het
aanbod van een derde aanvoerde, en dat zij bijgevolg, de hernieuwing van (verweersters)
handelshuurovereenkomst onderwierp aan dezelfde voorwaarden als die welke uiteindelijk door de eigenaar of door de rechter zouden worden opgelegd; meer bepaald bedroeg
de door de eigenaar gevraagde nieuwe maandelijkse huur 1.900,00 euro;
(De verweerster) heeft niet meer op die brief gereageerd en op 2 juni 2004 heeft (de eiseres) (de verweerster) schriftelijk gemeld dat zij ervan uitging dat de huurovereenkomst definitief - afliep op 30 juni 2005, aangezien laatstgenoemde niet had gereageerd binnen
dertig dagen na de ontvangst van haar brief van 16 april 2004; (de eiseres) was duidelijk
van plan zich te beroepen op de sanctie van artikel 18 van de wet dat luidt als volgt: 'Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval. De rechter doet uitspraak naar billijkheid';
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(De verweerster) - die een familiezaak exploiteert, geweigerd heeft haar handel op te
geven en zich nog steeds in het pand bevindt - verklaart van haar kant dat zij akkoord ging
met de nieuwe, door de eigenaar opgelegde voorwaarden en dat zij zich voor het overige,
geschikt heeft naar de eisen van (de eiseres) door haar op de vervaldag van de lopende
huurovereenkomst de nieuwe maandelijkse huur van 1.900,00 euro te betalen; zij was verrast door de inhoud van de brief van (de eiseres) want haar - weliswaar stilzwijgende - instemming stond vast, zodat zij, aangezien er geen onenigheid was, gemeend had niet meer
te moeten reageren;
Bovendien geeft zij sindsdien (de eiseres) stipt genoegdoening door de voorwaarden
toe te passen waarvan (laatstgenoemde) de nieuwe huurovereenkomst afhankelijk had gemaakt;
Op de terechtzitting uit de advocaat kritiek op de overwegingen van de eerste rechter
die aantonen dat er momenteel een malaise in de rechtspraak heerst, wat ook tot uiting
komt in een aantal kritische artikelen in de rechtsleer wegens de onbillijke oplossingen
waartoe sommige processen leiden;
Meer bepaald verdenkt (de verweerster) (de eiseres) zelfs ervan dat zij zich per slot van
rekening zonder inspanning meester wil maken van de handelszaak die haar toebehoort;
De voornoemde bepaling, zoals zij wordt uitgelegd door (de eiseres) zou inderdaad een
welbewuste techniek kunnen zijn om zich van een slecht geïnformeerde huurder te ontdoen en om, met minimale kosten, de hand te kunnen leggen op de handelszaak die hij
heeft opgebouwd; de brief waarin (de eiseres) (de verweerster) heeft medegedeeld dat zij
de huurhernieuwing aan andere voorwaarden (waaronder de huurprijs) onderwierp, valt
immers des te moeilijker te begrijpen, ter meer daar daarin verwijst naar lopende discussies over de hoofdhuur en over voorwaarden die in samenspraak met de eigenaar moeten
worden heromschreven;
(De verweerster) heeft (de eiseres) tot hernieuwing van haar huur gedagvaard voor de
vrederechter van (het derde kanton) te Brussel en deze heeft haar vordering afgewezen
zonder te antwoorden op de door (de eiseres) ingestelde tegenvordering;
(De eiseres) verklaart dat zij zich houdt aan de courant gevolgde uitlegging van artikel
18;
De wetgever heeft onder twee duidelijk onderscheiden voorwaarden geëist dat de huurder binnen dertig dagen een rechtsvordering instelt: 1) indien de instemming van de verhuurder afhankelijk wordt gemaakt van andere modaliteiten van de huur en 2) indien hij
het met de huurder niet eens wordt over die modaliteiten;
Hoewel de eerste van die voorwaarden wordt vervuld door de brief van (de eiseres) van
16 april 2004, ontbreekt de tweede;
De wetgever heeft de instemming van de huurder aan geen enkel bijzonder vormvereiste onderworpen; hij heeft geen geschrift, en a fortiori, geen aangetekende brief vereist;
De wilsovereenstemming - één van de vier grote pijlers van het contractstelsel - is de
regel en de vorm, de uitzondering;
(De eiseres) is het die het bewijs dient te leveren dat de voorwaarden van artikel 18 waarvan zij de sanctie vordert - allebei zijn vervuld; zij dient aan te tonen dat zij het met
de (verweerster) maar nier eens raakt over de voorwaarden voor de hernieuwing; dat bewijs wordt niet geleverd;
De rechtbank stelt vast dat (verweersters) stilzwijgen omstandig was, dat de wilsovereenstemming over de nieuwe voorwaarden voor de huurhernieuwing bereikt was en dat de
nieuwe overeenkomst gesloten was; de huurovereenkomst wordt voor een tweede keer
hernieuwd;
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Het uit artikel 14 afgeleide argument is irrelevant, aangezien (het) slechts wordt toegepast wanneer er geen akkoord is tussen de partijen".
Grieven
Het bestreden vonnis stelt de feiten die aan het geschil ten grondslag liggen, samengevat, als volgt vast:
- de partijen zijn gebonden door een handelshuurovereenkomst van 9 februari 1996 die
afliep op 30 juni 2005; de verweerster is onderhuurster;
- de verweerster heeft de hernieuwing van haar huur aangevraagd bij brief van 23 januari 2004 die zij met inachtneming van artikel 14 van de wet van 30 april 1951 aan de eiseres heeft gestuurd;
- bij aangetekende brief van 16 april 2004 heeft de eiseres geantwoord dat zijzelf de
hernieuwing van de hoofdhuur had aangevraagd bij de eigenaar van het gebouw die het
aanbod van een derde aanvoerde, en dat zij, de hernieuwing van (verweersters) handelshuurovereenkomst onderwierp aan dezelfde voorwaarden als die welke door de eigenaar
of door de rechter zouden worden opgelegd;
- de verweerster heeft niet meer op die brief gereageerd en, op 2 juni 2004, heeft de eiseres aan de verweerster geschreven dat zij ervan uitging dat de huurovereenkomst afliep
op 30 juni 2005, aangezien laatstgenoemde niet had gereageerd binnen dertig dagen na de
ontvangst van haar brief van 16 april 2004.
De volgende bepalingen van de Handelshuurwet zijn in deze zaak van toepassing:
- artikel 14, eerste lid:
De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe
van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van
de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór
het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de
voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan
en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van
de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde
wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde;
- artikel 18:
Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing
afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het
antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid.
Krachtens de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet elk der partijen het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert
en van de verbintenis waarvan zij de uitvoering vordert.
Eerste onderdeel
Uit verweersters appelconclusie, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster haar rechtsvordering om voor recht te doen zeggen dat zij de hernieuwing van
haar huur had verkregen, baseerde op het argument dat zij had ingestemd met de inhoud
van de brief van de eiseres van 16 april 2004, al was het maar impliciet, omdat zij binnen
de maand geen beroep had ingesteld.
Tegen dat argument voerde de eiseres in haar appelconclusie, waarop het Hof vermag
acht te slaan, aan dat verweersters stilzwijgen niet gelijkstaat met instemming met de
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voorwaarden van de verhuurder en dat, doordat zij geen dagvaarding had uitgebracht binnen dertig dagen na het antwoord van de eiseres, haar recht op hernieuwing van de huurovereenkomst zonder meer vervallen is.
Krachtens de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet en de artikelen
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, diende
de verweerster bijgevolg, op straffe van verval, te bewijzen dat zij, binnen dertig dagen na
de kennisgeving, had ingestemd met de voorwaarden die de eiseres haar bij aangetekende
brief van 16 april 2004 ter kennis had gebracht.
In tegenstelling tot hetgeen het bestreden vonnis onwettig beslist, had de omstandigheid
dat de eiseres de beweringen en het standpunt van de verweerster betwistte en dat zij daaruit afleidde dat haar recht op hernieuwing van de huurovereenkomst vervallen was, voor
de eiseres niet tot gevolg dat zij de bewijslast droeg van het blijvend gebrek aan instemming van de verweerster met de voorwaarden voor de hernieuwing (schending van de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden vonnis beslist bijgevolg niet naar recht dat de eiseres dient te bewijzen
dat de verweerster het met haar maar niet eens kon worden over de hernieuwingsvoorwaarden en dat dit bewijs niet wordt geleverd. Aldus keert het op onwettige wijze de bewijslast om en schendt het de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet.
Indien de huurder, zoals hier, zich niet tot de rechter heeft gewend, is het op zijn minst
voldoende dat de verhuurder, die vordert dat het recht van de huurder op huurhernieuwing
op grond van de artikelen 14, eerste lid, en 18 vervallen wordt verklaard, bewijst dat
laatstgenoemde zijn instemming niet binnen de wettelijke termijn heeft betuigd door middel van een antwoord aan de verhuurder over de bewuste voorwaarden.
In dit geval was het bewijs van die omstandigheid geleverd, aangezien het bestreden
vonnis vaststelt dat de verweerster niet heeft gereageerd op die brief van 16 april 2004
van de eiseres.
Doordat het bestreden vonnis niettemin beslist dat de eiseres dient aan te tonen dat de
(verweerster) het met haar niet eens kon worden over de voorwaarden voor de hernieuwing en dat dit bewijs niet wordt geleverd, schendt het de artikelen 14, eerste lid, en 18
van de Handelshuurwet.
Het bestreden vonnis, dat op grond van die onwettige redenen, verweersters oorspronkelijke vordering gegrond verklaart, voor recht zegt dat de verweerster haar huurovereenkomst rechtsgeldig heeft hernieuwd en bijgevolg het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond verklaart, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 14,
eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet).
Tweede onderdeel
Noch artikel 18 van de Handelshuurwet, noch enige andere bepaling van die wet zeggen dat de huurder die nalaat ten aanzien van de verhuurder standpunt in te nemen over de
voorwaarden waarvan laatstgenoemde die huurhernieuwing afhankelijk wil maken, geacht
wordt met die voorwaarden in te stemmen.
Noch uit de tekst, noch uit de geest van de wet volgt dat het stilzwijgen van de huurder
gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder.
Wanneer de wetgever in voornoemd artikel 18 bepaalt dat de huurder, binnen dertig dagen na de kennisgeving door de verhuurder van zijn voorwaarden, zich tot de vrederechter
moet wenden indien hij niet met die voorwaarden instemt, teneinde het geschil te doen be-
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slechten, en daaraan toevoegt dat de huurder aldus op straffe van verval moet handelen,
wil hij daarmee niet alleen voortaan de huurder het recht ontzeggen de hernieuwingsvoorwaarden te betwisten, maar hem ook, zoals in de artikelen 14, tweede lid, en 16, I, 4°, derde lid, van het recht op hernieuwing vervallen verklaren.
Na te hebben vastgesteld dat de verweerster niet heeft gereageerd op de brief van de eiseres van 16 april 2004, grondt het bestreden vonnis, in strijd met die wettelijke beginselen, de beslissing dat de wilsovereenstemming omtrent de voorwaarden voor de huurhernieuwing bereikt was en dat de nieuwe overeenkomst gesloten was, enkel op het omstandige stilzwijgen van de verweerster en schendt het aldus de artikelen, 14, eerste lid, en 18
van de Handelshuurwet.
Uit de artikelen 14, eerste lid, en 18, minstens uit de geest van die wetsbepalingen,
volgt dat de huurder een standpunt moet innemen over de voorwaarden waarvan de verhuurder de huurhernieuwing afhankelijk wil maken, zulks binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.
Daaruit volgt ook dat, wanneer de huurder die de andere voorwaarden van de verhuurder aanvaardt, dat aan de verhuurder moet bevestigen. Hij dient dat op straffe van verval
op zijn minst uitdrukkelijk te doen binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder
bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot, net zoals bij de aanvraag tot
hernieuwing van de huurovereenkomst.
Hoe dan ook vereist de voornoemde wetsbepaling dat de huurder hierop reageert door
op straffe van verval binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder hierop te reageren.
Door integendeel te oordelen dat de wetgever de instemming van de huurder met de
voorwaarden van de verhuurder aan geen enkel bijzonder het vereiste heeft onderworpen,
dat hij geen geschrift, en a fortiori, geen aangetekende brief, heeft vereist schendt het bestreden vonnis de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet doordat uit de bepalingen volgt dat die instemming op straffe van verval bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis moet worden gebracht binnen dertig dagen na het
antwoord van de verhuurder.
Door te beslissen dat verweersters stilzwijgen omstandig was, dat de wilsovereenstemming omtrent de voorwaarden voor de huurhernieuwing bereikt was en aldus uit verweersters omstandig stilzwijgen af te leiden dat zij instemde met de huurhernieuwingsvoorwaarden, na te hebben vastgesteld dat de verweerster niet meer heeft gereageerd op het
antwoord van de eiseres van 16 april 2004, schendt het bestreden vonnis de artikelen 14,
eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, daar op zijn minst uit die bepalingen volgt dat
die instemming op uitdrukkelijke wijze moet worden gegeven of dat hoe dan ook een reactie van de huurder vereist is binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder,
zulks op straffe van verval.
Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn
die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit.
Luidens artikel 1353 van dat wetboek worden vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter.
Hoewel het bestaan van de feiten waarop de rechter zich baseert op onaantastbare wijze
door hem wordt vastgesteld en hoewel de gevolgtrekkingen die hij daaruit als vermoedens
maakt, worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van die rechter, mag deze het
juridische begrip feitelijk vermoeden, waarvan de naleving aan de toetsing van het Hof
wordt onderworpen, niet miskennen of ontkrachten; de rechter mag met name uit de door
hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen maken die er geen enkel verband mee hebben of die op grond hiervan geenszins kunnen worden verantwoord.
De overtuiging dat van de appelrechters dat de wilsovereenstemming omtrent de voor-
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waarden voor de huurhernieuwing bereikt was of, anders gezegd, dat de verweerster ingestemd heeft met de voorwaarden voor de huurhernieuwing, berust op een vermoeden dat
zij uitsluitend afleiden uit het omstandig stilzwijgen van de verweerster, hoewel dat feit
helemaal geen verband houdt met die gevolgtrekking van de appelrechters en deze niet
kan verantwoorden. Door aldus te beslissen, schendt het bestreden vonnis de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en miskent dit het juridisch begrip feitelijk vermoeden.
Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden vonnis, dat op grond van die onwettige redenen verweersters oorspronkelijke vordering gegrond verklaart, voor recht zegt dat de
verweerster haar huurovereenkomst rechtsgeldig heeft hernieuwd en bijgevolg het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond verklaart, niet naar recht verantwoord is en de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet schendt.
Derde onderdeel
Uit de artikelen 14, eerste lid, en 18 van de Handelshuurwet, althans uit de geest van
die wetsbepalingen volgt dat de huurder van zijn recht op huurhernieuwing vervallen verklaard moet worden indien hij niet binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder
een standpunt heeft ingenomen over de voorwaarden waarvan de verhuurder de huurhernieuwing afhankelijk wil maken, hetzij door zich tot de rechter te wenden, hetzij door zijn
instemming met de bewuste voorwaarden via een antwoord aan de verhuurder kenbaar te
maken.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat de huurder, zijnde de verweerster, zich niet tot de
rechter heeft gewend, maar dat de rechtbank van koophandel heeft aangenomen dat de
huurder heeft ingestemd met de andere voorwaarden van de verhuurder die ter kennis
werden gebracht bij de aangetekende brief van de eiseres van 16 april 2004.
Het bestreden vonnis laat echter na vast te stellen of de verweerster met die voorwaarden heeft ingestemd binnen de vervaltermijn van dertig dagen bedoeld in artikel 18 van de
Handelshuurwet, dus hier binnen dertig dagen na het antwoord van de eiseres bij aangetekende brief van 16 april 2004.
Het plaatst bijgevolg het Hof in de onmogelijkheid zijn wettigheidstoetsing uit te voeren, met name te weten of de verweerster met de andere voorwaarden heeft ingestemd
binnen de wettelijke, op straffe van verval, voorgeschreven termijn van dertig dagen vanaf
16 april 2004. Bijgevolg is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden vonnis, dat verweersters oorspronkelijke
vordering gegrond verklaart, voor recht zegt dat de verweerster rechtsgeldig haar huurovereenkomst heeft hernieuwd en bijgevolg het incidenteel beroep van de eiseres
ongegrond verklaart, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Vierde onderdeel
In de door haar regelmatig voor de rechtbank van koophandel neergelegde conclusie
voerde de eiseres het onderstaande aan tegen de bewering van de verweerster dat zij had
ingestemd met de inhoud van de brief van 16 april 2004:
"Tevens beweert (de verweerster) tevergeefs dat zij, mondeling, alle door de (eiseres)
gestelde voorwaarden voor de huurhernieuwing heeft aanvaard;
Naast het feit dat een mondelinge instemming onvoldoende is (...), preciseerde (de verweerster) in haar verkeerdelijk op 3 maart 2004 gedateerde antwoord op de brief die (de
eiseres) haar op 2 juni 2004 stuurde, nog het volgende: 'Wij gaan er nog steeds mee akkoord om de huurovereenkomst te hernieuwen en dit onder de beste voorwaarden', het-
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geen wel degelijk aantoont dat (de verweerster) nooit de voorwaarden heeft aanvaard die
de (eiseres) in haar antwoord had voorgesteld en die voor (de verweerster) strenger waren
dan die welke laatstgenoemde in haar aanvraag had voorgesteld;
De (verweerster) beweert dus wel degelijk ten onrechte dat zij de voorwaarden van (de
eiseres) mondeling heeft aanvaard, aangezien haar verkeerdelijk op 3 maart 2004 gedateerd antwoord het tegenovergestelde bewijst".
Het bestreden vonnis beslist dat de wilsovereenstemming omtrent de voorwaarden voor
de huurhernieuwing bereikt was en dat de nieuwe overeenkomst gesloten was, op grond
van de overwegingen dat verweersters stilzwijgen omstandig was, zonder acht te slaan op
dat gedetailleerde middel van de appelconclusie van de eiseres die betwistte dat de verweerster de voorwaarden voor de huurhernieuwing had aanvaard, terwijl uit de verkeerdelijk op 3 maart 2004 gedateerde brief van de verweerster integendeel blijkt dat deze nooit
had ingestemd met de door de eiseres in haar antwoord voorgestelde voorwaarden die
voor de verweerster strenger waren dan die welke laatstgenoemde in haar aanvraag had
voorgesteld. Het bestreden vonnis, dat verweersters vordering gegrond verklaart en bijgevolg het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond verklaart, is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 18 van de Handelshuurwet van 30 april 1951 is de huurder,
indien blijkt uit het antwoord op de aanvraag tot hernieuwing van zijn huurovereenkomst, die hij overeenkomstig artikel 14 van de wet heeft opgemaakt, dat de
verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de
huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van genot of andere modaliteiten van
de huur, ertoe gehouden, op straffe dat zijn recht op hernieuwing vervalt, ofwel
met die nieuwe voorwaarden in te stemmen binnen dertig dagen na het antwoord
van verhuurder, ofwel indien daaromtrent onenigheid blijft bestaan, zich binnen
dezelfde termijn tot de vrederechter te wenden.
Noch uit de tekst, noch uit de geest van de wet blijkt dat het stilzwijgen van de
huurder gelijkstaat met een instemming met de voorwaarden van de verhuurder.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerster, bij brief van 23 januari
2004, de hernieuwing van haar handelshuurovereenkomst heeft aangevraagd
overeenkomstig artikel 14 van de voornoemde wet, dat de eiseres bij aangetekende brief van 16 april 2004 geantwoord heeft dat zij die hernieuwing afhankelijk
maakte "van dezelfde voorwaarden als die welke door de eigenaar of door de
rechter zouden worden opgelegd", dus van nieuwe voorwaarden, dat de verweerster "niet meer op die brief heeft gereageerd" en dat zij zich beperkt heeft "de
nieuwe voorwaarden toe te passen waarvan (de verhuurder) de nieuwe huurovereenkomst afhankelijk had gemaakt".
Door op grond van die vaststellingen te oordelen dat "het stilzwijgen van (de
verweerster) omstandig was, dat de wilsovereenstemming omtrent de voorwaarden voor de huurhernieuwing bereikt was en dat de nieuwe overeenkomst gesloten was", verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
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De overige onderdelen dienen niet onderzocht te worden, ze kunnen immers
niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Nijvel,
zitting houdend in hoger beroep.
7 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Maes.

Nr. 300
1° KAMER - 7 mei 2009

DESKUNDIGENONDERZOEK - VASTSTELLING VAN DE DESKUNDIGE - BETWISTING DOOR
EEN PARTIJ - BEWIJSWAARDE VAN DE VASTSTELLINGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
De rechter beoordeelt in feite de bewijswaarde van de vaststellingen van de deskundigen
en de gegrondheid van de grieven van een van de partijen daartegen. (Art. 962, Ger.W.)
(C. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0207.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 december 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, eerste lid, 962, 978, eerste lid, en 986 van het Gerechtelijk Wetboek,
die laatste drie voor ze werden gewijzigd bij de wet van 15 mei 2007;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt in alle beschikkingen het beroepen vonnis dat het deskundigenverslag had goedgekeurd, voor recht had
gezegd dat de scheidingslijn tussen de twee eigendommen getrokken diende te worden zoals aangegeven door de deskundige, en de eisers veroordeeld had om de bestaande afsluiting die mede op het eigendom van de verweerders stond, weg te nemen. Het beslist aldus
om al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en, inzonderheid,
om de onderstaande redenen:
"De bepaling van punt B.1
(...) Op gevaar af dat de bewijskracht van de akten wordt miskend, is het onmogelijk de
vaststellingen van de deskundige te verwerpen volgens welke 'de partijen het bij de installatievergadering eens zijn geworden om de conforme standplaats van de afsluitingspaal
vast te leggen op de grens van het eigendommen aan de kant van de rue de l'Eglise (referentiepunt B1, hoek van de vroegere afsluiting, document M1)'".
Grieven
In hun appelverzoekschrift voerden de eisers het volgende aan:
"Wat betreft punt B.1, noordoostzijde, dat als uitgangspunt heeft gediend, heeft de deskundige rekening gehouden met de afsluitingspaal die op het perceel van de (eisers) stond
op de grens van de twee eigendommen, terwijl de betonnen paal die in aanmerking moet
worden genomen en die nog steeds bestaat, 40 centimeter verder van de afsluiting staat;
De (eisers) leggen een foto over van de plaats waaruit het bestaan van die betonnen
paal blijkt;
De rechtbank zal ook een houten paal in aanmerking nemen die in het verlengde staat
van de bestaande betonnen paal;
Vroeger vormde de lijn tussen de betonnen paal en de houten palen, die in het verlengde ervan staan, de scheidingslijn tussen het eigendommen waarvan de sporen nog over
een dertigtal meter zichtbaar zijn;
Die afsluiting, gemaakt van palen en prikkeldraad, is nog zichtbaar over een lengte van
dertig meter, de laatste vierendertig meter werden weggehaald door de exploitant G. D.;
Als we de doorlopende lijn doortrekken die gevormd wordt door de bestaande betonnen
paal en de vroegere houten palen, komen we uit op een punt dat 1,60 meter binnen het eigendom van de (verweerders) ligt;
De gerechtsdeskundige geeft geen andere verklaring waarom hij als uitgangspunt de afsluiting gekozen heeft die op het eigendom van de (eisers) staat en gevormd wordt door
palen en een betonnen muur die werd gegoten lang voordat (laatstgenoemden) het goed,
wellicht tijdens de tweede wereldoorlog, hadden aangekocht;
Die afsluiting staat niet alleen binnen het eigendom van de (eisers) maar zij wordt, op
de koop toe, verlengd door een meidoornhaag en een vlierhaag die door (hen) werden
aangeplant".
In hun appelconclusie voegden ze hieraan het volgende toe:
"Wat de grond van de zaak betreft, voeren de (verweerders), tot staving van het deskundigenverslag, aan dat de partijen overeengekomen waren het punt B.1 te situeren op de
hoek van de vroegere afsluiting;
De (eisers) betwisten dat een dergelijke overeenkomst bestaat en betreur(en) dat de deskundige zich in die kwestie vergist [heeft];
Het probleem is dat er op punt B.1 twee palen staan, zoals blijkt uit de overgelegde foto's, en dat de paal die door de deskundige in aanmerking is genomen en op het eigendom
van de (eisers) staat, niet die is welke (zij) hadden aangeduid;
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De deskundige verantwoordt op geen andere manier de keuze die is gemaakt om punt
B.1 te bepalen;
Wat dat betreft bevat het deskundigenverslag een fundamentele fout over het punt dat
als uitgangspunt heeft gediend voor de redenering van de deskundige".
Aldus voerden de eisers aan dat de plaats van punt B.1 waarmee zij hun instemming
hadden betuigd tijdens het deskundigenonderzoek, niet die is welke uiteindelijk door de
gerechtsdeskundige in zijn verslag in aanmerking is genomen.
Het beroepen vonnis, dat zich ertoe beperkt erop te wijzen dat de deskundige heeft
vastgesteld dat er tussen partijen een overeenkomst bestond "om de conforme standplaats
van de afsluitingspaal vast te leggen op de grens van het eigendommen aan de kant van de
rue de l'Eglise (referentiepunt B.1 [...])", antwoordt nergens in zijn overwegingen op dat
middel waarin wordt aangevoerd dat de tijdens het deskundigenonderzoek aangeduide
paal niet die was welke de deskundige uiteindelijk in zijn verslag in aanmerking heeft genomen. Het vonnis is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Het staat aan de rechter de grieven te beoordelen die een partij tegen het deskundigenverslag aanvoert, daar de deskundige er enkel mee wordt belast vaststellingen te doen of
een advies van technische aard te geven dat de rechter niet bindt, en de partijen op de
hoogte moet brengen van zijn vaststellingen en hun opmerkingen daarover moet notuleren.
Door alleen maar te beslissen dat het,"op gevaar af dat de bewijskracht van de akten
wordt miskend, (...) onmogelijk (is) de vaststellingen van de deskundige te verwerpen",
met inbegrip van die betreffende de overeenkomst van de partijen waarvan hij gewag
maakt, weigert het bestreden vonnis de door de eisers aangevoerde grieven te onderzoeken, onder het voorwendsel dat zij zouden gedekt zijn door die overeenkomst waarvan de
bestanddelen voor hem werden betwist.
Derhalve draagt de rechter zijn rechtsprekende bevoegdheid over aan de deskundige en
miskent hij de rolverdeling tussen hen beiden (schending van de artikelen 11, eerste lid,
962, 978, eerste lid, en 986 van het Gerechtelijk Wetboek, die laatste drie voor ze werden
gewijzigd bij de wet van 15 mei 2007).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te
doen of een technisch advies te geven.
De rechter beoordeelt in feite de bewijswaarde van de vaststellingen van de
deskundigen en de gegrondheid van de grieven van een van de partijen daartegen.
Het bestreden arrest overweegt dat, "op gevaar af dat de bewijskracht van de
akten wordt miskend, (...) het onmogelijk (is) de vaststellingen van de deskundige te verwerpen volgens welke 'de partijen het bij de installatievergadering eens
zijn geworden om de conforme standplaats van de afsluitingspaal vast te leggen
op de grens van het eigendommen aan de kant van de rue de l'Eglise (referentiepunt B1, hoek van de vroegere afsluiting...)'".
De eisers voerden in conclusie aan dat "er op punt B.1 twee palen staan, zoals
blijkt uit de overgelegde foto's, en dat de paal die door de deskundige in aanmerking is genomen en op het eigendom van de (eisers) staat, niet die is welke (zij)
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hadden aangeduid" en verduidelijkten de redenen waarom het standpunt van de
deskundige verkeerd was.
Het bestreden vonnis, dat zijn beslissing op de voornoemde reden baseert,
schendt artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
7 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Draps en Van Ommeslaghe.

Nr. 301
1° KAMER - 7 mei 2009

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - IN RUSTE GESTELDE MAGISTRAAT UITWERKING
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 152
- IN RUSTE GESTELDE MAGISTRAAT - UITWERKING
3º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - TUCHTZAKEN RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEREN IN HET HOF VAN BEROEP - BEGRIP
1º en 2° De magistraat van de rechterlijke orde die in ruste wordt gesteld omdat hij de
daartoe bij de wet bepaalde leeftijd heeft bereikt, blijft bekleed met zijn ambt ook al oefent
hij het niet langer daadwerkelijk uit1. (Art. 152, Gw. 1994)
3º Aangezien artikel 12, §1, 2°, van het koninklijk besluit nr 79 van 10 november 1967 de
benoeming van magistraten als leden van de raden van beroep niet beperkt tot
magistraten in actieve dienst of tot het emeritaat toegelaten magistraten krachtens artikel
391 van het Gerechtelijk Wetboek, kan ieder lid van het hof van beroep dat in ruste is
gesteld omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, in die hoedanigheid worden benoemd2.
(Art. 12, §1, 2°, Artsenwet)
(K. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 301.
2 Ibid.
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(AR D.08.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 18 december 2007 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren met het Frans als
voertaal.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 12, §1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beschikking schorst bij wijze van tuchtstraf, het recht van de eiser om de
geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn van 15 dagen, ofschoon de heren D., N.
en G. in hun hoedanigheid van erekamervoorzitter in het hof van beroep respectievelijk te
Luik, Brussel en Luik, aan die beslissing hebben deelgenomen.
Grieven
Artikel 391 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt: "de magistraat die wegens de in artikel 383 bepaalde leeftijd in ruste is gesteld en dertig jaren dienst heeft waarvan ten minste vijftien in de magistratuur, heeft aanspraak op het emeritaat".
Artikel 383 van het Gerechtelijk Wetboek verduidelijkt die pensioenleeftijd.
Enkel de magistraten met zowel een bepaalde leeftijd als een aantal jaren dienst kunnen
aanspraak maken op het emeritaat.
Wanneer een raadsheer in het hof van beroep tot het emeritaat wordt toegelaten, heeft
dit als enig gevolg dat hem het recht om zitting te houden wordt ontnomen. Voor het overige blijft zijn statuut precies hetzelfde als dat van een magistraat in actieve dienst: raadsheren die tot het emeritaat zijn toegelaten, blijven bijgevolg onderworpen aan de tuchtregeling van titel V van boek II van het Gerechtelijk Wetboek, aan de regeling van de onverenigbaarheden van hoofdstuk II van titel I van boek II van het Gerechtelijk Wetboek
en zij genieten het voorrecht van rechtsmacht krachtens de bepalingen van hoofdstuk III
van titel IV van boek II van het Wetboek van strafvordering, hetgeen niet het geval is
voor ereraadsheren.
De raad van beroep met het Frans als voertaal is samengesteld uit vijf leden die, krachtens artikel 12, §1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79, allen raadsheer in het hof van beroep moeten zijn.
De bestreden beschikking preciseert evenwel dat de heren D., N. en G . de titel voeren
van erekamervoorzitter in respectievelijk het hof van beroep te Luik, Brussel en Luik en
niet de titel van kamervoorzitter of raadsheer in actieve dienst (zoals hier de heer L.) of
van emeritus kamervoorzitter of emeritus raadsheer (zoals hier de heer H.).
De eerste drie genoemden bezitten bijgevolg niet de hoedanigheid die wordt vereist
door artikel 12, §1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79.
Aangezien de erekamervoorzitters D., N. en G. hebben deelgenomen zowel aan de zit-
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tingen, als aan het beraad en de uitspraak van de bestreden tuchtrechtelijke beslissing, was
de raad van beroep met het Frans als voertaal bijgevolg onregelmatig samengesteld
(schending van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 12,
§1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Volgens artikel 12, §1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren is de raad van beroep met het Frans
als voertaal onder meer samengesteld uit vijf gewone en vijf plaatsvervangende
leden, raadsheren in het hof van beroep.
Krachtens artikel 152 van de Grondwet worden de rechters voor het leven benoemd. Zij worden in ruste gesteld op de bij de wet bepaalde leeftijd, genieten
het wettelijk pensioen en geen rechter kan uit zijn ambt worden ontzet of geschorst dan door een vonnis.
Overeenkomstig die bepaling blijft de magistraat van de rechterlijke orde, die
in ruste wordt gesteld omdat hij de daartoe bij de wet bepaalde leeftijd heeft bereikt, bekleed met zijn ambt ook al oefent hij het niet langer daadwerkelijk uit.
Voornoemd artikel 12, §1, 2°, beperkt de benoeming van magistraten als leden
van de raden van beroep niet tot magistraten in actieve dienst of tot het emeritaat
toegelaten magistraten krachtens artikel 391 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat
ieder lid van het hof van beroep dat in ruste is gesteld omdat hij de leeftijdsgrens
heeft bereikt, in die hoedanigheid kan worden benoemd.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Lefèbvre en Geinger.

Nr. 302
1° KAMER - 8 mei 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
BELASTINGAANGIFTE - REGELMATIGE AANGIFTE - BEGRIP - VERPLICHTING BUITENLANDSE
REKENINGEN TE VERMELDEN - NIET VERMELDING VAN HET WOORD "NIHIL" - GEVOLGEN
Een aangifte in de personenbelasting waarin de belastingplichtige in de daartoe bestemde
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rubriek niet de vermelding "nihil" heeft aangebracht indien hij en/of zijn gezinsleden geen
titularis is geweest van een buitenlandse rekening, is hierdoor niet onregelmatig. (Art.
307, §1, W.I.B. 1992; K.B. 12 maart 2000 tot vastlegging van het model van deel 1 van
het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000)
(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. V.)

ARREST

(AR F.07.0111.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 307, §1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort WIB92),
zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2000.
artikel 307, §2, WIB92 zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2000 en het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 (Belgisch Staatsblad van 17
maart 2000, blz. 8489 en volgende) met zijn bijlage.
artikel 354, WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2000.
Feitelijke toedracht
Op 21 juni 2000 heeft verweerster in cassatie haar aangifte in de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2000 (inkomsten 1999) ingediend. Het model van aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 17
maart 2000. In die aangifte werd door de verweerster in cassatie de rubriek, op het einde
van het formulier, of zij (of iemand van haar gezinsleden) in 1999 op enige ogenblik titularis is geweest van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-,
wissel-, krediet- of spaarrekening, niet ingevuld.
Op 1 oktober 2001, heeft de taxatiedienst voor het aanslagjaar 2000 vooralsnog een
aanslag gevestigd in de personenbelasting en de aanvullende belastingen overeenkomstig
de gegevens van de aangifte. Het gaat om de aanslag onder artikelnummer 718.022.372
van het kohier van de gemeente De Haan voor een terug te geven bedrag van 6.864 frank
(170,15 euro).
Op 11 oktober 2001 heeft de verweerster in cassatie aan de administratie laten weten
dat die aanslag laattijdig was, dat zij haar grieven behield en terugstorting van de bedrijfsvoorheffing wilde, eventueel vermeerderd met moratoriuminterest.
Bij beslissing van de directeur der belastingen van 24 februari 2003 werd het bezwaarschrift afgewezen. Op 23 mei 2003 diende de verweerster in cassatie een verzoekschrift in
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
De rechtbank van eerste aanleg besliste dat de aangifte van de verweerster in cassatie,
die tijdig werd ingediend, regelmatig was en dat de bestreden aanslag bijgevolg nietig is
wegens verjaring. De termijn van artikel 359 WIB92 verstreek immers op 30 juni 2001,
terwijl de bestreden aanslag pas op 1 oktober 2001 werd gevestigd.
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Door de eiser in cassatie werd tijdig bij het Hof van Beroep te Gent een verzoekschrift
in hoger beroep ingediend tegen het ongunstig vonnis van 3 mei 2005.
Aangevochten beslissingen
De verweerster in cassatie moest haar aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 indienen uiterlijk op 30 juni 2000. Volgens vermelding op deze aangifte
werd de aangifte ontvangen op de administratie op 21 juni 2000, zodat deze aangifte tijdig
was ingediend.
In fine van deze aangifte wordt aan de verweerster in cassatie opgelegd volgende verklaring af te leggen:
" Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat:
- deel I van de aangifte oprecht en volledig is ingevuld;
- de hiernavolgende gezinsleden in 1999 op enig ogenblik titularis zijn geweest van één
of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (in beide kolommen de vermelding "nihil" aanbrengen indien geen enkel gezinslid tijdens die periode titularis was van zulke rekening):
Naam van de titularis van de rekening Land waar die rekening geopend was
....................... .........................
Door de verweerster in cassatie werd niets ingevuld.
De eiser in cassatie, die de bestreden aanslag vestigde op 1 oktober 2001, te weten buiten de termijn bepaald bij artikel 359, tweede lid, WIB92 maar binnen de termijn van drie
jaar voorzien bij artikel 354, eerste lid, WIB92, houdt voor dat deze laatste bepaling van
toepassing is omdat de verweerster in cassatie nagelaten heeft in de hierboven aangehaalde verklaring de vermelding "nihil" in te vullen.
Artikel 354, eerste lid, WIB92 is volgens de tekst ervan van toepassing:
- bij niet-aangifte;
- bij laattijdige overlegging van de aangifte;
- wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de
belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken
van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten gesteld bij de artikelen 307 tot 311.
Te dezen is er geen laattijdige overlegging en de veronderstelling van een hogere belasting dan die op grond van de aangifte is ook niet aanwezig.
De eiser in cassatie houdt echter voor dat te dezen een geval van "niet-aangifte" voorhanden is en meer bepaald dat het ontbreken van de vermelding "nihil" inhoudt dat een essentieel bestanddeel van de aangifte ontbreekt en er derhalve sprake is van niet-aangifte in
de zin van artikel 354, eerste lid, WIB92.
Met het door de eiser in zijn conclusie weergegeven doel van verscherpte controle op
buitenlandse roerende inkomsten voor ogen heeft de wetgever uitdrukkelijk aan de Koning volgende opdracht gegeven om in het aangifteformulier een rubriek te voorzien in artikel 307, §1, tweede lid:
"De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van rekeningen van elke aard waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen
waarvan, overeenkomstig artikel 126, §4, de inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis zin geweest bij een in
het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen
waar die rekeningen geopend zijn geweest. Het formulier van aangifte in de personenbelasting bevat de daartoe voorziene rubrieken".
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Door van de verweerster te eisen dat zij een verklaring zou afleggen dat er geen buitenlandse rekeningen zijn, nl. door de vermelding "nihil" aan te brengen, gaat de Koning buiten de hem door de wetgever uitdrukkelijk gegeven opdracht in het formulier een rubriek
te voorzien waarin de verweerster in cassatie het bestaan van dergelijke rekeningen moet
vermelden. Het formulier voorziet aldus de verplichting om ook het niet-bestaan van dergelijke rekening te vermelden, wat door de wetgever niet opgedragen werd. De verplichting "nihil" te vermelden in de aangifte is dan ook onwettig. De administratie kan het niet
naleven van deze onwettige verplichting niet in haar voordeel inroepen.
Ten overvloede moet worden opgemerkt dat, waar de wetgever in artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 enkel vereist dat het bestaan van een buitenlandse rekening door verweerster zou vermeld worden in de aangifte, de verder gaande vermelding dat er geen buitenlandse rekeningen zijn niet essentieel is. Of er nu "nihil" wordt vermeld of gewoon niets
zoals te dezen, leidt tot hetzelfde resultaat dat verweerster in cassatie niet vermeldt dat er
buitenlandse rekeningen bestaan, waardoor het door de wetgever gewenste doel, uitgedrukt in artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 wordt bereikt.
Essentieel is dat melding gemaakt wordt van de buitenlandse rekeningen, en de aangifte
van de verweerster in cassatie voldoet hieraan.
In deze omstandigheden heeft de eerste rechter terecht beslist dat de termijn van drie
jaar voorzien bij artikel 354, eerste lid, WIB92 niet van toepassing was, en dat de bestreden aanslag nietig was wegens verjaring.
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 307, §1 en §2, WIB92.
Krachtens de artikelen 305, eerste lid en 307, §1, eerste lid, WIB92, moet elke belastingplichtige jaarlijks een aangifte indienen bij de administratie der directe belastingen in
de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311, op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld.
Artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 preciseert dat deze aangifte het bestaan moet vermelden van rekeningen die de betrokken personen bij buitenlandse financiële instellingen
zouden bezitten.
Overeenkomstig artikel 307, §1, tweede lid, in fine WIB92 bevat het formulier van aangifte in de personenbelasting de daartoe voorziene rubrieken. De koning krijgt m.a.w. de
opdracht van de wetgever om met het oog daarop rubrieken te voorzien op het aangifteformulier in de personenbelasting. Dit gebeurde voor het betrokken aanslagjaar bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 (BS van 17 maart 2000,
blz. 8489 en volgende). Volgens de aanduidingen op het formulier wordt de belastingplichtige verzocht indien hij geen titularis is van een rekening in het buitenland, dit te bevestigen met de vermelding "nihil"".
Krachtens artikel 307, §2, WIB92 moet het formulier ingevuld worden overeenkomstig
de daarin voorkomende aanduidingen.
Het voorschrift in de rubriek ad hoc van het aangifteformulier, om het feit dat men geen
titularis is van een buitenlandse rekening te bevestigen met de vermelding "nihil", is niets
anders dan het ten uitvoer leggen van het wettelijk voorschrift.
Daarmee wordt niets aan de fiscale schuld toegevoegd. Zelfs op formeel gebied maakt
het geen uitbreiding uit van hetgeen aan de belastingplichtige wordt opgelegd. Het betekent enkel dat de wettelijke verplichting van de belastingplichtige om het aanhouden van
een buitenlandse rekening in zijn aangifte in de personenbelasting te vermelden, ondubbelzinnig moet geformuleerd worden.
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Het wettelijk voorschrift tot aangifte van buitenlandse bankrekeningen is formeel genoeg. Wanneer de wet aan de belastingplichtige de verplichting oplegt om een bepaalde
informatie in zijn aangifte van inkomsten te vermelden, dan moet die informatie duidelijk
en ondubbelzinnig zijn. De modaliteiten, zoals zij in het aangifteformulier voorkomen,
strekkende tot ondubbelzinnigheid van de aangifte, zijn niets meer dan een correcte en
zorgvuldige uitvoering van de wet. De koning is bij het uitvoeren van zijn wettelijke opdracht vermeld in artikel 307, §1, in fine, WIB92 volledig binnen de grenzen van die opdracht gebleven. Van enige machtsoverschrijding kan hier geen sprake zijn.
De interpretatie van de wet, volgens welke de belastingplichtige de bestaande buitenlandse rekening zou moeten aangeven en het "niet bestaan" van enige rekening uit zijn
stilzwijgen zou af te leiden zijn, brengt voor de administratie geen zekerheid over het ten
uitvoer leggen van de wet. Daarmee wordt in het ongewisse gelaten of de belastingplichtige ofwel geen rekening heeft in het buitenland, ofwel een rekening heeft die hij niet wenst
aan te geven. Zulke interpretatie miskent de werkelijke betekenis van de wettekst.
Met het doel van een verscherpte controle voor ogen kan men niet uitsluiten dat de belastingplichtige door het niet-invullen van de voorziene rubriek, tracht te ontsnappen aan
de sancties voorzien in het wetboek in geval van opzettelijk onjuiste aangifte.
Door het niet-invullen van de vermelding "nihil" in de daartoe voorziene rubriek op het
aangifteformulier, heeft de belastingplichtige niet op onbetwistbare wijze te kennen gegeven dat hij terecht geen buitenlandse rekeningen van elke aard aangeeft en vormt dit een
niet-nakomen van de aangifteverplichting zoals voorgeschreven door de wet.
De verplichting om in het aangifteformulier wanneer geen buitenlandse rekeningen
worden aangehouden hieromtrent door middel van de vermelding "nihil" concreet standpunt in te nemen is bijgevolg een correcte uitvoeringsmodaliteit van artikel 307, §1, tweede lid, WIB92.
Doordat het arrest oordeelt dat de vermelding "nihil" niet valt binnen het voorschrift
van de wet om het bestaan van buitenlandse rekeningen aan te geven, schendt het arrest
bijgevolg artikel 307, §1, WIB92.
Doordat het arrest afwijkt van de regel dat het aangifteformulier moet worden ingevuld
volgens de aanduidingen op het formulier, schendt het arrest artikel 307, §2, WIB92, en
het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot vastlegging van het model van deel 1 van het
aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 (BS van 17 maart
2000, blz. 8489 en volgende) met zijn bijlage.
Tweede onderdeel
Schending van artikel 354, eerste lid, WIB92.
Overeenkomstig artikel 353, eerste lid, WIB92 dient de belasting met betrekking tot de
inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm - en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311,
gevestigd te worden binnen de in artikel 359, WIB92 gestelde termijn.
Krachtens de artikelen 305, eerste lid en 307, §1, eerste lid, WIB92, moet elke belastingplichtige jaarlijks een aangifte indienen bij de administratie der directe belastingen in
de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311, op een formulier waarvan het model door de koning wordt vastgesteld.
Artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 preciseert dat deze aangifte het bestaan moet vermelden van rekeningen die de betrokken personen bij buitenlandse financiële instellingen
zouden bezitten.
Krachtens artikel 307, §2, WIB92 moet het formulier ingevuld worden overeenkomstig
de daarin vermelde aanduidingen.
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Overeenkomstig artikel 354, eerste lid, WIB92 mag bij niet-aangifte, bij laattijdige
overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting
met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe
bestemde rubrieken een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten,
gesteld bij de artikelen 307 tot 311, de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking
artikel 359, WIB92 worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.
Als niet-aangifte moet niet enkel worden beschouwd de totale afwezigheid van overlegging van het bij koninklijk besluit voorgeschreven aangifteformulier, maar ook het overleggen van een aangifte waarin 'essentiële inhoudelijke gegevens' ontbreken (Cassatie dd.
18.5.1990, Bull. 714, blz. 882; Cassatie dd. 16.9.1994, RW, 1984-95, 916)
In casu dient gesteld te worden dat artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 een essentieel inhoudelijke verplichting betreft die de administratie in staat moet stellen de aangiften in de
personenbelasting op een snelle en doelmatige manier te controleren.
Op grond van het vermoeden van juistheid dat aan een rechtsgeldig ingevuld aangifteformulier kleeft (artikel 339, eerste lid, in fine WIB92) moet de administratie zich baseren
op de in een aangifteformulier vermelde gegevens om de belasting te vestigen, behoudens
tegenbewijs.
Als bepaalde essentiële inhoudelijke gegevens ontbreken, vermag de administratie dit
vermoeden van juistheid in twijfel te trekken en zal ze mogelijks verdere onderzoeken
verrichten, waardoor een uitbreiding van de normale aanslagtermijn wordt gerechtvaardigd.
Het verslag aan de Koning, voorafgaand aan het koninklijk besluit van 20 december
1996 ter invoering van het artikel 307 WIB92, laat geen enkele twijfel over het nagestreefde doel van de wetgever
"... De inlassing van deze verplichting in het wetboek zal toelaten het geheel van de beschikkingen inzake vestiging van de belasting toe te passen en meer in het bijzonder de
maatregelen inzake de vragen om inlichtingen, de aanslag van ambtswege en de strafrechtelijke sancties...".
Door het niet-invullen van de vermelding "nihil" in de daartoe voorziene rubriek op het
aangifteformulier, heeft de belastingplichtige niet op onbetwistbare wijze te kennen gegeven dat of hij titularis was van buitenlandse rekeningen van elke aard en vormt dit een
niet-nakomen van de aangifteverplichting zoals voorgeschreven door de wet.
Met het doel van een verscherpte controle voor ogen mag men niet uitsluiten dat de belastingplichtige door de niet-vermelding in de voorziene rubriek, tracht te ontsnappen aan
de sancties voorzien in het wetboek in geval van opzettelijk onjuiste aangifte.
De aangifte waarin de vermelding "nihil" niet is opgenomen bij afwezigheid van een
buitenlandse rekening, bevat geen duidelijk en ondubbelzinnig stellingname ter zake van
de wettelijke verplichting van artikel 307, §1, tweede lid, WIB92.
In die aangifte ontbreekt derhalve een essentieel element, hetgeen aanleiding geeft tot
toepassing van de door artikel 354, eerste lid, WIB92 vastgestelde inkohieringstermijn
(vgl. Cass. 28 december 1984, AC en Pas. 1985, nr. 261, en 18 mei 1990, AC en Pas.
1990, nr. 551).
Doordat het arrest beslist dat de aangifte, waarin de vermelding "nihil" in de beschreven context ontbreekt, niet te kort komt aan de in artikel 307, §1, WIB92 omschreven verplichting en derhalve geen toepassing toelaat van de inkohieringstermijn van drie jaar
overeenkomstig de bepalingen van artikel 354, eerste lid, WIB92, schendt het arrest artikel 307, §1, WIB92 en artikel 354, eerste lid, WIB92.

BESLISSING VAN HET HOF

Nr. 302 - 8.5.09

HOF VAN CASSATIE

1207

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 307, §1, eerste lid, WIB92 wordt de aangifte gedaan op een
formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld en dat wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door de directeur-generaal van de directe belastingen wordt aangewezen.
Artikel 307, §1, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt: "De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van rekeningen van
elke aard waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen,
waarvan, overeenkomstig artikel 126, tweede lid, de inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of
spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest. Het formulier van aangifte in de personenbelasting bevat de daartoe voorziene rubrieken."
Artikel 307, §1, WIB92 werd aangevuld met het reeds geciteerde tweede lid
door artikel 39 van het koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, dat werd uitgevaardigd met toepassing van de artikelen 2,
§1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.
Volgens het verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit beoogt het tweede
lid van artikel 307, §1, WIB92 een betere kennis van de buitenlandse roerende
inkomsten waarop geen roerende voorheffing wordt geheven en die aan de bestaande controlemechanismen ontsnappen.
Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 werd het model van deel 1 van het
aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 vastgelegd.
De volgende rubriek werd door de Koning opgenomen in het aangifteformulier:
"Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat:
(...)
de hiernavolgende gezinsleden in 1999 op enig ogenblik titularis zijn geweest
van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-,
krediet- of spaarinstelling (in beide kolommen de vermelding 'nihil' aanbrengen
indien geen enkel gezinslid tijdens de periode titularis was van zulke rekening):
Naam van de titularis van de rekening. - Land waar de rekening geopend
was...".
Artikel 307, §1, tweede lid, WIB92 verleent aan de Koning de bevoegdheid
om in het model van de aangifte een rubriek op te nemen waarin de belastingplichtige moet bevestigen dat hij en/of zijn gezinsleden een buitenlandse bankrekening hebben en het land of de landen moet aanduiden waar die rekeningen geopend zijn geweest.
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Aan die wetsbepaling ontleent de Koning evenwel niet de bevoegdheid om de
belastingplichtige te verplichten om het niet-bestaan van een buitenlandse bankrekening te bevestigen door het aanbrengen van de vermelding "nihil" in de daartoe voorziene rubriek op het aangifteformulier.
De wijze waarop de belastingplichtige die rubriek moet invullen, is misleidend
en beantwoordt niet aan de wettelijke opdracht die aan de Koning werd gegeven.
Een aangifte waarin de belastingplichtige niet in de daartoe bestemde rubriek
de vermelding "nihil" heeft aangebracht indien hij en/of zijn gezinsleden geen titularis is geweest van een buitenlandse rekening, is hierdoor niet onregelmatig.
De appelrechters die oordelen dat "de verplichting om 'nihil' te vermelden in
de aangifte onwettig is" en dat "de administratie (eiser) het niet-naleven van deze
onwettige verplichting niet in haar voordeel kan inroepen", schenden de in het
onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat een belastingplichtige niet
tekortkomt aan de wettelijke verplichting om een volledige aangifte in te dienen
door de loutere omstandigheid dat hij in de daartoe bestemde rubriek op het aangifteformulier niet de vermelding "nihil" heeft aangebracht indien hij en/of zijn
gezinsleden geen titularis is geweest van een buitenlandse rekening.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 303
1° KAMER - 8 mei 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI ONDERZOEKSTERMIJNEN - AANVULLENDE TERMIJN VAN TWEE JAAR - AANWIJZINGEN VAN
BELASTINGONTDUIKING - VOORAFGAANDE KENNISGEVING - DRAAGWIJDTE
De verplichting om de belastingplichtige vooraf en op nauwkeurige wijze kennis te geven
van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan alvorens
onderzoeksdaden te stellen tijdens de aanvullende termijn van twee jaar, houdt niet in
dat de fiscus over bekende feiten of vaststellingen zou moeten beschikken die tot het
bewijs van fraude aanleiding kunnen geven en dat hij die indicaties aan de
belastingplichtige zou moeten meedelen in de voorafgaande kennisgeving. (Art. 240,
derde lid, W.I.B. 1964; Art. 333, derde lid, W.I.B. 1992)
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(T. T. BELGISCHE STAAT Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.07.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters "de ratio legis van de wet van 3
november 1976" miskennen. Zij wijzen essentieel als geschonden wetsbepaling
artikel 240 , derde lid, WIB64 aan, of de meer recente bepaling van artikel 333,
derde lid, WIB92. Deze laatste bepaling was niet toepasselijk tijdens het bedoelde aanslagjaar.
2. Krachtens artikel 240, derde lid, WIB64 mag de administratie onderzoeksdaden bedoeld in titel VII, hoofdstuk III, van dit wetboek stellen tijdens de in artikel 259, tweede lid, van ditzelfde wetboek bedoelde aanvullende termijn van
twee jaar, op voorwaarde dat de administratie vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking
die te zijnen aanzien bestaan.
3. Uit die wetsbepalingen volgt niet dat de fiscus over indicaties, dit zijn volgens de woorden van de eiser, bekende feiten of vaststellingen, zou moeten beschikken die tot het bewijs van fraude aanleiding kunnen geven en dat hij die indicaties aan de belastingplichtige zou moeten meedelen in de voorafgaande kennisgeving.
Het zou immers in strijd zijn met de wil van de wetgever het bestuur op voorhand te dwingen te bewijzen wat het juist op grond van een bijkomend onderzoek wil bewijzen.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
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Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Maus,
Brugge en Claeys Boúúaert.

Nr. 304
1° KAMER - 8 mei 2009

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE
PERSONENBELASTING - VERPLICHTING TOT DOORSTORTING - VERTRAGING IN DE UITVOERING SCHADEVERGOEDING - WETTELIJKE INTEREST - BEREKENING
2º VERBINTENIS - BETALEN VAN EEN GELDSOM - DOORSTORTING VAN DE AANVULLENDE
GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING - VERTRAGING IN DE UITVOERING SCHADEVERGOEDING - WETTELIJKE INTEREST - BEREKENING
1º en 2° Als schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting, kan slechts wettelijke interest worden
toegekend vanaf de betekening van de dagvaarding indien voordien geen aanmaning tot
betaling is gebeurd1. (Artt. 1153, eerste lid, B.W.; Artt. 464, 469 en 470, W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. STAD OOSTENDE)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De belastingadministratie heeft een gedeelte van de aanvullende gemeentebelasting op
de personenbelasting met jaren vertraging doorbetaald aan een hele reeks gemeenten.
In voorliggend geval heeft de stad Oostende schadevergoeding gevorderd wegens de
laattijdige doorstorting en de terugbetaling van de op grond van artikel 470 verschuldigde
vergoeding voor administratiekosten geëist omdat er een schending van het
gelijkheidsbeginsel zou zijn.
In eerste aanleg werd de vordering van de verweerster afgewezen.
De appelrechters hebben daarentegen geoordeeld dat de eiser de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting niet binnen een redelijke termijn heeft
doorbetaald en hebben de eiser veroordeeld tot betaling aan de verweerster van een som
van 162.435,45 EUR, meer de gerechtelijke interesten vanaf de uitspraak als
schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de aanvullende belasting.
Over de vordering tot terugbetaling van de aangerekende vergoeding voor
administratiekosten, hebben de appelrechters nog geen uitspraak gedaan, maar een
prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof.
II. De voorziening in cassatie.
II. 1. De eiser komt niet op tegen de beslissing van de appelrechters dat de eiser de
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting niet binnen een redelijke termijn
heeft doorbetaald en aldus een fout heeft begaan. De bestreden beslissing heeft bij zijn
beslissing dat de laattijdige doorstorting een fout uitmaakt, zorgvuldig de regels in acht
genomen die blijken uit het cassatiearrest van 27 oktober 2006 (AR C.03.0584.N).
II. 2. De eiser betwist wel dat de appelrechters in strijd met artikel 1153 B.W. vergoe1 Zie de conclusie van het O.M.
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dende interesten op grond van artikel 1382 B.W. kon toekennen (eerste onderdeel) en dat
de appelrechters wettelijke interest konden toekennen vanaf het ogenblik waarop zij de redelijke termijn overschreden achten, terwijl artikel 1153, derde lid bepaalt dat de wettelijke interest verschuldigd is vanaf de dag van de aanmaning tot betaling (tweede onderdeel).
Krachtens artikel 1153 B.W. bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de
uitvoering van een verbintenis die alleen betrekking heeft op de betaling van een bepaalde
geldsom, nooit in iets anders dan de wettelijke interest behoudens de bij de wet gestelde
uitzonderingen (eerste lid) en is de wettelijke interest verschuldigd te rekenen van de dag
der aanmaning tot betaling (derde lid).
De appelrechters oordelen dat de (wettelijke) verbintenis van de eiser om de aanvullende belasting door te betalen een verbintenis is die betrekking heeft op de betaling van een
bepaalde geldsom zodat artikel 1153 B.W. in beginsel van toepassing is op de begroting
van de schadevergoeding. De appelrechters oordelen dat artikel 1153 B.W. niet alleen van
toepassing is op contractuele verbintenissen, maar ook op de wettelijke verbintenis van de
eiser om de aanvullende gemeentebelasting door te storten (in die zin ook L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia, 2000, 567, nr. 450; I. DURANT en N.
VERHEYDEN-JEANMART, “Dommages et intérêts judiciaires” in Les sanctions de l’inexécution
des obligations contractuelles, M. FONTAINE en G. VINEY (ed.), Bruylant, 2001, 334.J.
PETIT, “Interest” in A.P.R., Story, 19958, 38, nr. 40 die verwijst naar het andersluidende
maar voorbijgestreefde cassatiearrest van 11 mei 1923, Pas. 1923, I, 303 (zie o.m. Cass.
25 november 1991, AR 9239, nr. 162; B. D E TEMMERMAN, “Interest bij schadevergoeding
uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een
kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht”
T.P.R. 1999, 1295); N. SIMAR, “Le régime légal de l’évaluation du dommage” in Responsabilités. Traités théoriques et pratiques, Kluwer, losbl., Livre 50 –40, nr. 72).
De appelrechters stellen vast dat de verweerster nooit -voor de dagvaarding op 16
september 2004- heeft geprotesteerd tegen de laattijdige betaling. Aldus stellen de
appelrechters vast dat er geen aanmaning is geweest.
Desondanks willigen de appelrechters de vordering van de verweerster in om op de
achterstallige aanvullende belasting wettelijke interest toe te kennen vanaf 1 januari 2000.
Zij oordelen dat op dat ogenblik de redelijke termijn voor doorstorting verstreken is, zodat
de Staat van dan af de algemene zorgvuldigheidsplicht schendt.
Deze beslissing lijkt mij inderdaad in strijd met artikel 1153. Beide onderdelen komen
dan ook gegrond voor zodat er aanleiding toe bestaat om het bestreden arrest in zoverre te
vernietigen.
II. 3. De redenering van de appelrechters om ondanks de afwezigheid van een
aanmaning toch schadevergoeding gelijk aan de wettelijke interest toe te kennen vanaf het
ogenblik waarop de redelijke termijn voor de doorbetaling volgens de appelrechters is
verstreken, en dus voor een periode vóór de aanmaning (bij dagvaarding) interest toe te
kennen, lijkt mij niet verantwoord.
De appelrechters gaan ervan uit dat artikel 1153 B.W. niet belet om interest toe te
kennen vóór de aanmaning indien de laattijdige betaling een fout in de zin van artikel
1382-1383 B.W. uitmaakt.
Het klopt dat artikel 1153 B.W. niet van toepassing is op een vordering tot
schadevergoeding uit onrechtmatige daad (Cass. 18 juni 1981, AC 1980-81, nr. 603; H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III/2, Bruylant, 1967, 136; B. DE
TEMMERMAN, “Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een
stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van
het Belgische schadevergoedingsrecht” T.P.R. 1999, 1297; C. BIQUET-MATHIEU, “Aspects
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de la réparation du dommage en matière contractuelle” in Les obligations contractuelles,
Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2000, 469).
De verbintenis uit onrechtmatige daad is immers geen geldschuld als bedoeld in artikel
1153 B.W. maar een waardeschuld die door de rechter moet ingevuld worden. De
verbintenis strekt initieel niet tot betaling van een som geld. Bij schadevergoeding uit
onrechtmatige daad is de hoofdschuld zich van die daad onthouden, een verbintenis om
iets te laten, waarvan de niet-uitvoering door een geldelijke vergoeding enigszins wordt
goedgemaakt. Verbintenissen tot vergoeding van schade (ingevolge wanprestatie,
onrechtmatige daad of onteigening) waarvan de geldsom niet numeriek bepaald is, noch
volgens berekeningsgrondslagen bepaalbaar, worden niet meer beschouwd als
geldschulden (B. DE TEMMERMAN, “Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en
onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing
over de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht” T.P.R. 1999, 1301, nr.
17).
Artikel 1153 voorziet rechtstreekse uitvoering van een verbintenis om geld te geven.
Het gegeven geld zal dus nooit een vergoeding zijn, maar het voorwerp zelf van de
verbintenis. De enige vraag is te weten wanneer dat geld zal gegeven worden: op tijd of te
laat? In dit laatste geval voegt artikel 1153 bij de rechtstreekse uitvoering, een vergoeding
wegens vertraging, en daarmee uit (R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, III,
Intersentia, 2007, 232, nr. 393).
In casu oordelen de appelrechters uitdrukkelijk dat de schuld van de eiser om de
aanvullende belasting door te betalen een geldschuld is, waarop artikel 1153 B.W. in
beginsel van toepassing is. Hoewel het Hof zich daarover niet uit te spreken heeft, is dit
oordeel van de appelrechters mijns inziens gegrond. De verplichting voor de Staat om de
aanvullende gemeentebelasting door te storten is een wettelijke verplichting op grond van
artikel 469 WIB 92. Het door te storten bedrag is door het gemeentelijk
belastingreglement vastgesteld op een bepaald percentage van de personenbelasting. De
verbintenis strekt primair tot betaling van een geldsom. De omvang van de verbintenis ligt
reglementair vast en hoeft niet door de rechter geraamd te worden, zoals wel het geval is
bij aansprakelijkheidsvorderingen, waarvan de begroting aan de wijsheid van de partijen
en de rechter is opgedragen (cf. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis,
Intersentia, 2000, 567, nr. 450).
Een geldschuld strekt initieel tot betaling van een som geld en kan geen aanleiding
geven tot vergoedende interesten maar enkel tot moratoire interesten op grond van artikel
1153 B.W. (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III/2, Bruylant, 1967,
170). Die moratoire interesten zijn verschuldigd vanaf de aanmaning.
Door de schuld van de eiser (terecht) als een geldschuld te kwalificeren en toch
vergoedende interesten toe te kennen voor een periode voor de aanmaning, schenden de
appelrechters artikel 1153 B.W.
De redenering van de appelrechters holt artikel 1153 B.W. volledig uit: Als de
laattijdige uitvoering van de verbintenis om een geldsom te betalen een inbreuk op de
algemene zorgvuldigheidsplicht uitmaakt, is artikel 1382 B.W. van toepassing en kan een
volledige schadevergoeding worden toegekend die hoger ligt dan de forfaitaire
schadevergoeding van artikel 1153 B.W. Mijns inziens maakt de laattijdige uitvoering van
een contractuele of wettelijke verbintenis tot betaling van een geldsom bijna steeds een
inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplicht uit. De goede huisvader betaalt zijn
contractuele en wettelijke schulden immers tijdig. Enkel indien de laattijdige betaling aan
een vreemde oorzaak buiten de schuldenaar te wijten is, is er geen inbreuk op de
zorgvuldigheidsplicht, maar dan is er ook geen fout en dus geen aanleiding om
schadevergoeding toe te kennen. Artikel 1153 B.W. met zijn forfaitaire schadevergoeding
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zou in die interpretatie telkens opzij kunnen worden geschoven door de schuldeiser die
laattijdig werd betaald en zou dus vrijwel volledig uitgehold worden.
II. 4. De appelrechters zijn van oordeel dat integrale schadevergoeding op grond van
artikel 1382 B.W. kan worden toegekend indien er geen betalingstermijn is vastgesteld
door de wet en de betaling niet binnen een redelijke termijn is gebeurd.
Deze redenering van de appelrechters leidt tot het nefaste gevolg dat de schuldenaar op
grond van artikel 1153 B.W. slechts forfaitaire schadevergoeding vanaf de aanmaning
verschuldigd is indien de betalingstermijn in het contract of de wet is vastgelegd, terwijl
de schuldenaar reeds vóór de aanmaning integrale schadevergoeding verschuldigd is
vanaf het ogenblik waarop de redelijke termijn is overschreden, ingeval de
betalingstermijn niet in het contract of de wet is vastgelegd.
De redenering van de appelrechters gaat dan ook niet op. De omstandigheid dat de
Staat niet binnen een bepaalde termijn de aanvullende gemeentebelasting moet
doorstorten heeft tot gevolg dat de doorstorting die geruime tijd na de inning van de
personenbelasting gebeurt, in beginsel niet foutief is. De appelrechters oordelen dat de
doorstorting in casu niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, wat volgens hen een
inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht uitmaakt en dus een fout uitmaakt. Dat de laattijdige
doorstorting een fout uitmaakt, heeft evenwel niet tot gevolg dat artikel 1153 B.W. niet
van toepassing zou zijn. De aard van de verbintenis van de Staat om de aanvullende
gemeentebelasting door te storten verandert immers niet door de laattijdigheid van de
doorstorting. Het is en blijft een verbintenis die initieel strekt tot betaling van een
bepaalde som geld. De laattijdige uitvoering van die verbintenis maakt dat moratoire
interest verschuldigd is vanaf de aanmaning. De rechter kan evenwel geen vergoedende
interest toekennen voor de periode voor de aanmaning.
II. 5. Eigenlijk oordelen de appelrechters in casu dat de schuld van de eiser tot
doorstorting van de aanvullende gemeentebelasting terzelfder tijd een geldschuld is als
bedoeld in artikel 1153 B.W. én dat deze schuld geen geldschuld is maar een
waardeschuld wegens schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht. Dat kan mijns
inziens niet. Een schuld kan niet tegelijk een geldschuld en een waardeschuld zijn. Enkel
in gevallen waarin cumul van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
mogelijk is, zou desgevallend een geldschuld én een waardeschuld voorhanden kunnen
zijn, maar gaat het om onderscheiden schulden die betrekking hebben op verschillende
schadeposten. De regels met betrekking tot de ingebrekestelling en met betrekking tot het
onderscheid tussen geld- en waardeschuld zijn per verbintenis in acht te nemen (L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia, 2000, 570, nr. 454).
Artikel 1153 B.W. wordt niet buiten werking gesteld indien de laattijdige betaling een
fout in de zin van artikel 1382 B.W. uitmaakt. Artikel 1153 B.W. maakt een wettelijk
schadebeding uit waarbij de schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering van de
verbintenis tot betaling forfaitair wordt geraamd en aan de schuldeiser wordt toegekend
zonder dat deze zijn schade moet bewijzen. Er moet zoals in het gemeen recht een fout
van de schuldenaar zijn die bij vertraging in de betaling enkel een ongelukkig toeval of
overmacht tot ontlasting zou kunnen inroepen (J. PETIT, “Interest” in A.P.R., Story, 1995,
53, nr. 50).
Artikel 1153 wijkt dus niet in geval van fout, maar veronderstelt precies een fout.
Artikel 1153 B.W. is van toepassing op alle schade die het gevolg is vertraging in de
uitvoering van de verbintenis tot betaling van een bepaalde geldsom, ook als die
vertraging in de uitvoering een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht uitmaakt. Ruimere
schadevergoeding kan mijns inziens enkel worden toegekend indien er andere schade is
dan deze die het gevolg is van de laattijdige uitvoering van de verbintenis tot betaling.
Zowel uit de motivering als uit het dispositief van het bestreden arrest blijkt dat de door
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de appelrechters toegekende schadevergoeding betrekking heeft op schade wegens het
laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting. Deze schadevergoeding
wegens laattijdige betaling betreft de moratoire interest die beheerst wordt door artikel
1153 B.W. en dus slechts vanaf de aanmaning kan worden toegekend (C. BIQUETMATHIEU, “Aspects de la réparation du dommage en matière contractuelle” in Les
obligations contractuelles, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2000, 465; J. PETIT,
“Interest” in A.P.R., Story, 1995, nrs. 44 tot 49).
II. 6. De beslissing van de appelrechters bezondigt zich aan een niet toegelaten cumul
van forfaitaire schadevergoeding op grond van artikel 1153 B.W. met integrale
buitencontractuele schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. Volgens vaste
rechtspraak van ons Hof kan wanneer een contractuele fout tevens een buitencontractuele
fout uitmaakt, slechts schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. verschuldigd zijn
indien de fout aanleiding heeft gegeven tot andere schade dan de schade die het gevolg is
van de niet-uitvoering van de overeenkomst. De contractuele aansprakelijkheid sluit in
beginsel de buitencontractuele aansprakelijkheid uit. In casu stellen de appelrechters niet
vast dat de fout aanleiding gegeven heeft tot andere schade dan deze die voortvloeit uit de
laattijdige uitvoering van de “contractuele” verbintenis.
Uit de motivering en het dispositief van het bestreden arrest blijkt integendeel duidelijk
dat de eiser is veroordeeld tot schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, dus tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit de laattijdige uitvoering van zijn wettelijke verbintenis.
Zoals de contractuele aansprakelijkheid in de regel de buitencontractuele
aansprakelijkheid uitsluit, sluit de toepasselijkheid van artikel 1153 B.W. met zijn
forfaitaire schadebepaling de toepassing uit van de integrale schadevergoeding op grond
van artikel 1382 B.W., buiten de gevallen waarin cumul van aansprakelijkheden
toegelaten is omdat de schuldenaar naast de laattijdige betaling ook een andere fout als
bedoeld in artikel 1382 B.W. heeft begaan, die andere schade heeft veroorzaakt dan deze
die voortvloeit uit de laattijdige uitvoering van de verbintenis tot betaling.
Vermits in casu geen cumul toegelaten is, dienden de appelrechters de begrenzing van
artikel 1153 B.W. toe te passen. Doordat ze dat niet gedaan hebben, hebben ze artikel
1153 B.W., en inzonderheid het derde lid daarvan, geschonden.
Beide onderdelen zijn mijns inziens dan ook gegrond.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot
de betaling van schadevergoeding.
ARREST

(AR F.08.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1153, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep:
"Ontvangt het hoger beroep en verklaart het reeds deels gegrond.
Doet het bestreden vonnis teniet en opnieuw wijzende,
Veroordeelt (de eiser) om te betalen aan (de verweerster) als schadevergoeding wegens
het laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting,
de som van 162.435,45 euro meer de gerechtelijke moratoire interesten vanaf heden ...".
Deze beslissing is gesteund op volgende redenen:
"2. (De eiser) houdt voor dat de vordering van (de verweerster) niet kan gesteund worden op de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, maar dat integendeel (enkel)
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
Na te hebben bepaald dat de gemeenten een aanvullende belasting mogen heffen op de
personenbelasting (artikel 464 WIB92), vertrouwt de wet uitdrukkelijk aan (de eiser),
meer bepaald de administratie der directe belastingen, de vestiging en de inning van de
aanvullende gemeentebelasting toe (artikel 469 WIB92) en voorziet de wet dat op die aanvullende belasting een korting wordt ingehouden voor de terugbetaling van de administratiekosten aan de Schatkist (artikel 470 WIB92).
Deze wettelijke regeling houdt minstens impliciet in dat (de eiser) de aanvullende gemeentebelasting aan de gemeenten dient door te betalen, na de vermelde korting in mindering te hebben gebracht.
De verbintenis in hoofde van (de eiser) om de aanvullende belasting door te betalen
vindt haar oorsprong in de wet, en is een verbintenis om een bepaalde geldsom te betalen,
zodat in beginsel artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is indien de omvang van de schade voortvloeiend uit de vertraging in de uitvoering van die verbintenis
dient te worden bepaald.
Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek is in dat wetboek weliswaar ondergebracht
onder Boek III, Titel III, 'contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen'
maar de wetgever heeft onder deze titel tal van bepalingen ondergebracht die betrekking
hebben op verbintenissen in het algemeen en niet alleen op de verbintenissen uit overeenkomst (vergelijk met De Page, H., Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, Tome II,
Brussel, Bruylant, 1934, nr. 443 p.377). Aldus moet artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek ook toepasselijk worden geacht op verbintenissen uit de wet tot betaling van een
geldsom (vergelijk met Cass. 27.9.1990, Pas. 1990, 1, nr. 45 p. 90).
In de gegeven omstandigheden belet dit (de verweerster) evenwel niet haar vordering
tot vergoeding van de schade uit vertraging in de betaling van de geldsom te steunen op
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
De wet voorziet immers niet in een termijn binnen dewelke de aanvullende belasting
door (de eiser) aan de gemeenten moet betaald worden, zodat het tijdstip van de betaling
aan de appreciatie van (de eiser) is overgelaten, die hieromtrent over een discretionaire
bevoegdheid beschikt. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid is (de eiser) er wel toe gehouden niet onzorgvuldig op te treden en onder meer niet na te laten de betaling uit te
voeren binnen een redelijke termijn (vergelijk met Cass. 20.6.1997, Pas. 1997, nr. 288 p.
713; en Cass. 27.10.2006, rolnr. C.03.0584.N). Inbreuk op deze zorgvuldigheidsplicht, die
zich opdringt aan iedereen en waarvan (de verweerster) mag verwachten dat (de eiser)
deze zal eerbiedigen, houdt een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in.
3. Het behoort (de verweerster) het bewijs te leveren van de fout van (de eiser), van
haar schade en van het oorzakelijke verband tussen fout en schade.
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(De verweerster) is van oordeel dat de fout van (de eiser) erin bestaat de bestaande en
onbetwist verschuldigde achterstallen aan aanvullende belasting niet binnen een redelijke
termijn te hebben doorbetaald, en dat (de eiser) zich dermate had moeten organiseren dat
tegen het einde van de maand december 1999 de achterstallige gemeentebelastingen werden doorgestort. (De eiser) heeft volgens (de verweerster) met deze schending van de beginselen van behoorlijk bestuur foutief gehandeld.
(De verweerster) vordert van (de eiser) wegens laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting een schadevergoeding van 162.435,45 euro, meer de moratoire en
gerechtelijke interesten.
Dit is het bedrag berekend door (de eiser) in zijn conclusie neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 4 februari 2005. In deze berekening wordt
vertrokken van een achterstand van 117.147.844 frank (2.904.019,20 euro) op datum van
1 januari 2000. Dit laatste bedrag stemt overeen met het bedrag opgegeven in de bijlage
bij de brief van 3 oktober 2000 van de minister van Financiën aan het gemeentebestuur
van Oostende als achterstand op 31 december 1999 (stuk 3 van verweerster).
Om tot het bedrag van 162.435,45 euro te komen heeft (de eiser) in haar vermelde conclusie op de achterstand vanaf 1 januari 2000 een intrest berekend.
Volgens de reeds vermelde bijlage bij het stuk 3 van evolueerde de achterstand van 31
december 1997 tot 31 december 1999 als volgt: 31 december 1997: 141.005.369 frank
(3.495.431,79 euro) 31 oktober 1998: 132.601.689 frank (3.287.110,01 euro) 30 maart
1999: 128.014.600 frank (3.173.399,04 euro) 31 december 1999: 117.147.844 frank
(2.904.019,20 euro) (de verweerster).
In acht genomen deze gegevens, moet met (de verweerster) aangenomen worden dat
het bedrag aan achterstallen van 117.147.844 frank (2.904.019,20 euro) betrekking heeft
op aanvullende gemeentebelasting minstens aan (de verweerster) verschuldigd sedert
1997, stelling die door (de eiser) niet wordt tegengesproken. Uit de hoger geschetste evolutie van de achterstand kan met voldoende zekerheid afgeleid worden dat het bedrag van
117.147.844 frank (2.904.019,20 euro) gedurende (minstens) twee jaar verschuldigd was,
maar niet werd terugbetaald, nl. tussen 31 december 1997 en 31 december 1999. Pas nadien werd het openstaand bedrag geleidelijk terugbetaald om volledig afbetaald te zijn op
19 januari 2001, zoals blijkt uit het overzicht gegeven door (de verweerster) in zijn conclusie neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 4 februari
2005.
Vraag is derhalve of voor de achterstand verschuldigd sedert minstens 31 december
1997, op 31 december 1999 de redelijke termijn om de aanvullende belasting door te storten aan de gemeente overschreden was, hetzij of een termijn van twee jaar nog als een redelijke termijn kan worden beschouwd in het huidig concreet geval.
Het overschrijden van een dergelijke termijn van om en bij de twee jaar is kennelijk onredelijk, alle bekende omstandigheden in acht genomen. Zo het vanzelfsprekend is dat (de
eiser) verplichtingen heeft, andere dan enkel die tegenover de huidige (verweerster), is
een termijn van om en bij de twee jaar vertraging niet te rechtvaardigen gelet op het feit
dat de door te betalen aanvullende gemeentebelasting, zoals de personenbelasting waarop
zij wordt berekend bepaalbaar is per aanslag, en ook identificeerbaar als verschuldigd aan
een bepaalde gemeente. Van bij de inning staat vast welk deel van de door de belastingplichtigen betaalde belasting de aanvullende belasting is die aan de gemeente toekomt.
Hiermee rekening houdend ziet men niet in hoe het moeten doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting de noodwendigheden van de dienst aangevoerd door (de eiser) zou
kunnen beïnvloeden, en evenmin hoe de doorstorting van de aanvullende gemeentebelasting tot gevolg zou kunnen hebben dat de begroting niet in evenwicht zou zijn. Het zijn
immers gelden die (de eiser) hoe dan ook niet toekomen.
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In deze omstandigheden kan ook de door (de eiser) beweerde 'complexiteit van de zaak'
geen wettige redenen zijn om de laattijdige betaling te rechtvaardigen. Niet alleen wordt
deze complexiteit niet nader concreet door (de eiser) omschreven, maar zoals gezegd staat
van bij de inning van elke aanslag vast wat aan welke gemeente verschuldigd is, zodat
men niet inziet hoe een beweerde complexiteit de doorstorting in de weg zou kunnen
staan.
Anders dan door (de eiser) voorgehouden kan de bewering dat bepaalde gemeenten te
hoge voorschotten zouden hebben gekregen die zij dan moeizaam terugbetalen, geen reden zijn om de aanvullende gemeentebelasting niet door te storten. Zowel de door (de eiser) ingeroepen solidariteit als zijn wens om de gemeenten gelijk te behandelen zouden
daarentegen moeten aanzetten om zonder verwijl de aanvullende belasting door te storten,
teneinde de ongelijkheid tussen de gemeenten die teveel kregen, en dus ook hetgeen hun
verschuldigd was, en de gemeenten die niet kregen wat hun verschuldigd was, te temperen.
Dat het in het algemeen belang aangewezen was niet tijdig de aanvullende gemeentebelasting door te betalen omdat de doorbetaling niet tot de mogelijkheden van de Schatkist
behoorde, is niet zonder meer aan te nemen. Zoals reeds herhaaldelijk benadrukt stond
van bij de inning van elke aanslag vast wat aan welke gemeente verschuldigd is, terwijl in
het verslag Cogem2 (stuk 2 van (de eiser)), daterende van maart 1999, nog wordt benadrukt dat de aan de gemeenten toekomende aanvullende belastingen niet werden verduisterd (p. 72 e. v. van het verslag).
Het feit dat (de verweerster) nooit - voor dagvaarding - heeft geprotesteerd tegen de
laattijdige betaling houdt niet in dat (de eiser) geen fout beging door niet te betalen binnen
een redelijke termijn.
De door (de verweerster) gevorderde schadevergoeding wegens vertraging is verschuldigd. De vergoeding van de schade op basis van de wettelijke intrestvoet van 7 pct. maakt
een passende vergoeding van de schade uit. Ten onrechte wil (de eiser) in ondergeschikte
orde enkel de marktrente toegepast zien. De vergoeding van de schade uit vertraging is
geen straf zoals (de eiser) ten onrechte voorhoudt, maar een vergoeding van de schade, die
bovendien volledig moet zijn. Dit houdt in dat rekening moet gehouden worden met de inflatie, de beleggingsmogelijkheden (en niet alleen de gewone bankintrest of de intrest toegekend door de Deposito- en Consignatiekas), de duurte van krediet waarop schuldeisers
beroep moeten doen door vertraging in de betaling e.d. meer.
Er zijn op de vergoeding van 162.435,45 euro slechts gerechtelijke moratoire intresten
verschuldigd, en dit vanaf de datum van uitspraak van huidig arrest".
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
In het arrest wordt vastgesteld dat "in beginsel artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing is indien de omvang van de schade voortvloeiend uit de vertraging in de
uitvoering van de verbintenis dient te worden bepaald" (fol. 1607, voorlaatste alinea).
Om artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, moet echter ook rekening
gehouden worden met het derde lid van dit artikel: de schadevergoeding "is verschuldigd
te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling ...".
Er bestaat geen wetsbepaling die daarvan voor de besproken schuldvordering afwijkt.
Artikel 1153, derde lid, is bijgevolg van toepassing. De eiser heeft in conclusies voor het
hof van beroep het ontbreken van aanmaning ingeroepen (beroepsconclusies, p. 8 en 9, nr.
3.3, wederantwoordconclusie p. 6-7). Verweerster heeft in haar antwoord op deze conclu-
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sies geen gewag gemaakt van enige aanmaning of van enige grond waaruit de invorderbaarheid van de interest ondanks het ontbreken van aanmaning zou kunnen afgeleid worden. Het ontbreken ervan wordt trouwens in het arrest toegegeven (fol. 1610, vierde alinea).
Evenwel wordt nergens in het arrest een motief aangeduid waarom in casu geen aanmaning vereist is om gevolg te mogen geven aan de aanspraak van de verweerster.
Er blijkt derhalve dat, door eiser te veroordelen tot de vermelde vergoeding, zonder
acht te slaan op het ontbreken van de door de wet nodige gestelde aanmaning, het arrest
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek schendt. Door het ontbreken van enige motivering voor het niet-inwilligen van het uit artikel 1153, derde lid, afgeleid verweermiddel
van de eiser, schendt het arrest artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde
geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets
anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Krachtens het derde lid van dit artikel is de wettelijke interest verschuldigd te
rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van
rechtswege doet lopen.
2. De appelrechters oordelen dat de verbintenis van de eiser om de aanvullende
belasting door te betalen haar oorsprong vindt in de wet en een verbintenis is om
een bepaalde geldsom te betalen, zodat in beginsel artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is indien de omvang van de schade voortvloeiend
uit de vertraging in de uitvoering van die verbintenis dient te worden bepaald.
3. De appelrechters stellen vast dat de verweerster voor de dagvaarding nooit
heeft geprotesteerd tegen de laattijdige betaling. De dagvaarding werd betekend
op 16 september 2004.
4. Gelet op de vaststelling dat voor de dagvaarding geen aanmaning is gebeurd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht om als
schadevergoeding wegens het laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting interest toe te kennen vanaf 1 januari 2000.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
van een schadevergoeding van 162.435,45 euro vermeerderd met de moratoire
interest vanaf de datum van het arrest, wegens het laattijdig doorstorten van de
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting geheven door de ver-
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weerster.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over
aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, anders samengesteld.
8 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Claeys Boúúaert.

Nr. 305
3° KAMER - 11 mei 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP - GAT IN HET WEGDEK - VERKEERSGELEIDER WEERSLAG
Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; de rechter kan uit de omstandigheid
alleen dat het wegdek van de verkeersgeleider niet bestemd was voor het wegverkeer,
niet wettig afleiden dat het gat in die verkeersgeleider geen gebrek van de rijbaan is1.
(Art. 1384, B.W.)
(T. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0487.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2008 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De zaak is bij beschikking van 1 april 2009 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
1 Cass., 11 sept. 2008, AR C.07.0200.F, AC, 2008, nr 464; Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, AC,
2005, nr 55; Cass., 21 mei 1999, AR C.96.0259.N, AC, 1999, nr 302.
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- de artikelen 1, eerste lid, 2.1, 5 en 77.4 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 april 2003).
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser op 3 februari 2001, rond 1.30 uur 's ochtends, met de wagen rondreed op de parkeerplaats van Frénia van de autosnelweg E42;
dat de eiser, toen hij over een verkeersgeleider reed die deze zone, die uitsluitend voor
vrachtwagens bestemd was, scheidde van die welke voor de andere voertuigen bestemd
was, "dacht dat hij gewoon door een plas water reed, maar dat hij in feite in een met water
gevuld gat van ongeveer twintig centimeter diep is gereden, waarin zijn (voertuig) is gevallen en is blijven steken"; dat de verbalisanten, op de plaats van het ongeval, de aanwezigheid van het gat hebben vastgesteld en verduidelijkt hebben dat het volgens de wegmarkeringen verboden was om in die zone te rijden; dat een getuige verklaarde dat het regende op het ogenblik van de feiten, zodat de zichtbaarheid op de parking beperkt was en
de wegmarkeringen, vermoedelijk wegens het stilstaande water, niet zichtbaar waren,
waarna het, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de door de eiser tegen
de verweerder ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van de aan zijn voertuig berokkende schade verwerpt en de eiser veroordeelt in de kosten.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
De eiser "is zonder de minste voorzichtigheid in acht te nemen, met zijn voertuig in de
plas gereden, hoewel hij deze had opgemerkt, en dan nog met een snelheid die niet aan de
plaatsgesteldheid was aangepast (wat de omvang van de schade verklaart). Daarenboven
reed hij in een zone waar hij krachtens artikel 77.4 van het Wegverkeersreglement niet
mocht rijden. Het gat in het wegdek waarover geen voertuigen mogen rijden, kan niet beschouwd worden als een gebrek van de rijbaan, aangezien het gebrek omschreven wordt
als een abnormaal kenmerk van de zaak, waardoor zij schade kan veroorzaken. De schade
aan het voertuig (van de eiser) is alleen te wijten aan zijn eigen onvoorzichtigheid. De
witte lijnen die de verkeersgeleider afbakenden, waren, wegens de duisternis en de regen,
op het ogenblik van de feiten weliswaar amper zichtbaar, maar (de eiser), die op de met
schuine strepen aangeduide verkeersgeleider tot aan die plek was gereden, had, indien hij
even aandachtig was geweest als een normaal voorzichtige bestuurder die in dezelfde omstandigheden verkeerde, moeten opmerken dat de zone waarin hij reed, van die verkeersgeleider deel uitmaakte en dat de verkeersgeleider, voorbij de plas, daarenboven onmiddellijk in een strook gras overging. De eerste rechter heeft bijgevolg terecht geoordeeld
dat alleen (de eiser) voor het ongeval aansprakelijk was".
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, zoals het op het ogenblik van de feiten van
toepassing was, geldt dit reglement voor het verkeer op de openbare weg van, met name,
voertuigen. Elke weg die voor verkeer op de begane weg toegankelijk is, is in de zin van
die bepaling een openbare weg, tenzij de weg slechts toegankelijk is voor bepaalde categorieën van personen. Volgens artikel 2.1 van dit koninklijk besluit, wordt onder "rijbaan"
verstaan: "het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is
ingericht". Krachtens artikel 5 van dat koninklijk besluit, moeten de weggebruikers de
wegmarkeringen in acht nemen. Artikel 77.4 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt het
volgende: "Verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken mogen op de grond worden aangebracht door witte evenwijdige schuine strepen. De bestuurders mogen niet rijden, stilstaan
of parkeren op deze markeringen".
Uit die bepalingen volgt dat een verkeersgeleider, die aangeduid is met wegmarkeringen die de weggebruikers in acht moeten nemen, deel uitmaakt van de rijbaan waarvan hij
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slechts een bijzondere inrichting uitmaakt, of dat hij op zijn minst deel uitmaakt van de
openbare weg.
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, mag de overheid slechts wegen die voldoende veilig zijn, voor het openbaar verkeer openstellen; bijgevolg moet de overheid, behalve wanneer een vreemde oorzaak die haar niet kan worden
aangerekend, haar belet de op haar rustende beveiligingsplicht na te komen, door de nodige maatregelen te treffen elk abnormaal gevaar, onverschillig of het verborgen dan wel
zichtbaar is, voorkomen.
Daarenboven is de overheid, die bewaarder is van de openbare weg, op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door een abnormaal kenmerk van de openbare weg waardoor deze weg, in
bepaalde omstandigheden, schade veroorzaken. De omstandigheid dat dit abnormaal kenmerk geen schade kan veroorzaken als de getroffene geen fout begaat, kan de aansprakelijkheid van de bewaarder voor de gebrekkige staat van de zaak niet uitsluiten.
Te dezen ontkent het bestreden vonnis niet dat, zoals de eiser in zijn conclusie in hoger
beroep had aangevoerd, de verweerder instond voor de bewaring en het beheer van de
openbare weg waar het ongeval zich heeft voorgedaan, met name een parkeerplaats op
een autosnelweg, en dat de verkeersgeleider, waarin een met water gevuld gat van twintig
centimeter diep was ontstaan, van die openbare weg deel uitmaakte, maar beslist het dat
de verweerder niet aansprakelijk is, voornamelijk op grond (1) dat de verkeersgeleider een
zone is waar wegverkeer krachtens artikel 77.4 van het Wegverkeersreglement verboden
is, (2) dat het wegdek van die verkeersgeleider met het gat "niet bestemd is voor het voertuigenverkeer" en bijgevolg niet kan "beschouwd worden als een gebrek van de rijbaan",
en (3) dat de eiser onvoorzichtig is geweest door de verkeersgeleider over te steken.
Uit die overwegingen kan niet worden afgeleid dat het gat in de verkeersgeleider geen
schade kon berokkenen in het geval dat een gebruiker van de openbare weg, ondanks de
wegmarkeringen, de verkeersgeleider bij vergissing, uit verstrooidheid of door onvoorzichtigheid was opgereden. Het bestreden vonnis heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de verweerder, die de bewaarder was van de verkeersgeleider met het gat en de
openbare weg met die verkeersgeleider beheerde, niet aansprakelijk was, hetzij wegens
een gebrek van de verkeersgeleider waarvan hij de bewaring had, hetzij wegens zijn onvoorzichtigheid, die erin bestond dat hij het gat in de verkeersgeleider niet had opgevuld,
hoewel die verkeersgeleider, krachtens de voormelde bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975, deel uitmaakt van de openbare weg, of op zijn minst deel uitmaakt van de openbare weg die ze dient te beheren.
Het bestreden vonnis is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en van de artikelen 1, eerste
lid, 2.1, 5 en 77.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Een zaak is door een gebrek aangetast wanneer zij een abnormaal kenmerk
vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij
het gebrek van de zaak afleidt, gaat het Hof evenwel na of hij, uit die vaststellingen, die beslissing wettig heeft kunnen afleiden.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het geschil betrekking heeft op een wegver-
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keersongeval dat zich heeft voorgedaan op een parkeerplaats van een autosnelweg, rond half twee 's ochtends, en dat "(de eiser), toen hij over een (krachtens
artikel 77.4 van het Wegverkeersreglement voor het wegverkeer) verboden verkeersgeleider reed die deze zone, die uitsluitend voor vrachtwagens bestemd
was, scheidde van die welke voor de andere voertuigen bestemd was, dacht dat
hij gewoon door een plas water reed, maar dat hij in feite in een met water gevuld gat van ongeveer twintig centimeter diep is gereden, waarin zijn Porsche is
gevallen en is blijven steken".
Het bestreden vonnis beslist dat "het gat in het wegdek waarover geen voertuigen mogen rijden, niet beschouwd kan worden als een gebrek van de rijbaan".
Het bestreden vonnis heeft uit de omstandigheid alleen dat het wegdek van de
verkeersgeleider niet bestemd was voor het wegverkeer, niet wettig kunnen afleiden dat het gat in die verkeersgeleider geen gebrek van de rijbaan was.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 306
3° KAMER - 11 mei 2009

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT CONCLUSIE - BESLISSING - VERWERPING - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE
- GEEN
De rechter, die de in de conclusie voorgestelde middelen verwerpt door ze tegen te
spreken, miskent de bewijskracht van die conclusie niet 1. (Artt. 1319, 1320 en 1322,
B.W.)
(Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 306.

Nr. 306 - 11.5.09

HOF VAN CASSATIE

1223

(AR S.07.0110.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 juli 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest "verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, bevestigt het beroepen vonnis, zegt voor recht dat de basisbezoldiging (van de verweerder) 18.453,37
euro bedraagt (en) legt de kosten van het geding in eerste aanleg en van het hoger beroep
aan (de eiseres) ten laste, die voor haar niet zijn begroot en die voor (de verweerder) nul
euro bedragen, alsook de kosten en de honoraria van de deskundige, die zijn begroot op
een bedrag van 3.376,23 euro".
Het weigert aldus te erkennen dat de verweerder op 16 april 1999 het slachtoffer is geworden van een nieuw arbeidsongeval, waarvan de gevolgen door de verweerster sub 2
ten laste moeten worden genomen, en grondt die beslissing op de volgende redenen :
"Om de hem toevertrouwde deskundigenopdracht te vervullen, moet de deskundige
kennis kunnen nemen van de feiten en ze vanuit een medisch oogpunt onderzoeken; dit
impliceert niet dat hij een juridisch en niet een technisch advies uitbrengt.
Op grond van de beschrijving die de deskundige geeft van de feiten die op 16 april
1999 hebben plaatsgevonden en op grond van zijn beoordeling ervan op medisch vlak,
kan het rechtscollege ze kwalificeren als een herval en niet als een nieuw arbeidsongeval.
(De eiseres) toont niet aan dat er zich op 16 april 1999 een feit heeft voorgedaan dat
duidelijk genoeg omschreven is om het bijzonder bestanddeel van de gewone en normale
uitoefening van de dagtaak te kunnen zijn dat het letsel heeft kunnen veroorzaken, en zij
legt geen enkel objectief en met cijfers gestaafd technisch verslag over, op grond waarvan
kan worden aangetoond dat een dergelijk feit het letsel had kunnen veroorzaken.
Integendeel, het verslag van de deskundige en van zijn specialist toont duidelijk, nauwkeurig en omstandig aan dat het herval van (de verweerder) op 16 april 1999, dat (de eiseres) als een plotselinge gebeurtenis tracht te kwalificeren, niet het letsel heeft kunnen veroorzaken, maar dat dit uitsluitend te wijten is aan het arbeidsongeval dat (de verweerder)
op 5 februari 1996 is overkomen.
(De eiseres) legt wat dat betreft evenmin een technisch en becijferd verslag over dat de
steekhoudende feitelijke vaststellingen en technische adviezen van de deskundige en van
zijn specialist kan weerleggen.
Het hoger beroep is niet gegrond. Het beroepen vonnis wordt bevestigd".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres had in haar conclusie in hoger beroep het volgende aangevoerd:
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"Vanuit een juridisch oogpunt is het dus niet tegenstrijdig om aan te nemen dat de feiten van 16 april 1999 een plotselinge gebeurtenis vormen, ook al is die plotselinge gebeurtenis dezelfde als die welke het arbeidsongeval van 5 februari 1996 heeft veroorzaakt.
In concreto vormt het optillen van een kookplaat van 60 kg een inspanning die groot
genoeg is om ze als een uitwendige oorzaak te kwalificeren en om dus de plotselinge gebeurtenis te zijn zoals deze omschreven wordt in de artikelen 7 en 9 van de wet van 10
april 1971. Het feit dat zich een nieuwe gebeurtenis voordoet zonder dat de vorige toestand gewijzigd is, is nog geen reden om ze te verwerpen. De vraag is dan ook aan welke
van de twee plotselinge gebeurtenissen en in welke mate het letsel moet worden toegeschreven, met name in het licht van de regel dat de vorige toestand van geen belang is."
Aldus heeft de eiseres het optillen van een kookplaat van 60 kg gekwalificeerd als de
plotselinge gebeurtenis die zich op 16 april 1999 heeft voorgedaan.
Het arrest dat oordeelt dat de eiseres "het herval van (de verweerder)" "als een plotselinge gebeurtenis tracht te kwalificeren", beslist dat die conclusie een bewering bevat die
er niet in voorkomt, met name dat de plotselinge gebeurtenis van 16 april 1999 het herval
van de huidige verweerder op die datum was, en weigert daarin de bewering te lezen die
het wel bevat, met name dat die plotselinge gebeurtenis werd gevormd door het optillen
van een kookplaat van 60 kg.
Aldus geeft het arrest aan de conclusie van de eiseres een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Aangezien het arrest vooraf verduidelijkt dat, "op grond van de beschrijving
die de deskundige geeft van de feiten die op 16 april 1999 hebben plaatsgevonden en op grond van zijn beoordeling ervan op medisch vlak, het rechtscollege
ze kan kwalificeren als een herval en niet als een nieuw arbeidsongeval", wil het,
met de zinsnede "het herval (...) dat (de eiseres) als een plotselinge gebeurtenis
tracht te kwalificeren", bevestigen dat de door de eiseres aangevoerde feiten van
16 april 1999 een herval van het arbeidsongeval van 5 februari 1996 vormen en,
zoals zij voor het arbeidshof betoogde, geen nieuw arbeidsongeval zijn.
Het arrest dat het in de conclusie voorgestelde verweer verwerpt door het tegen te spreken, miskent de bewijskracht ervan niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
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caten: mrs. Simont, Draps en Kirkpatrick.

Nr. 307
3° KAMER - 11 mei 2009

BEROEPSZIEKTE - ZWANGERE WERKNEEMSTER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE
VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDINGEN - RECHT - ZWANGERSCHAPSVERLOF PERIODE ERNA
Wanneer een aanvraag tot tijdelijke stopzetting van de activiteiten tijdens de zwangerschap
van de werkneemster ingediend wordt, heeft de zwangerschap tot gevolg dat het recht
op de vergoedingen tijdens die zwangerschap beperkt wordt tot de periode die valt
tussen het begin ervan en het begin van de zeven weken die voorafgaan aan de
vermoedelijke datum van de bevalling; zelfs bij gebrek aan hernieuwing van de aanvraag
na de bevalling, leidt die aanvraag, in voorkomend geval, tot de betaling van de
vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid na de voormelde periode
van het zwangerschapsverlof1. (Art. 37, Beroepsziektenwet; Art. 1, K.B. 9 maart 1965)
(FONDS VOOR DE BEROPESZIEKTEN T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR S.07.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 37 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, waarvan de tweede paragraaf is vervangen door het koninklijk besluit nr. 133 van 30 december 1982 en gewijzigd door artikel 42 van de wet van 20
juli 1991, en dat van toepassing is vanaf 11 augustus 1991;
- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 maart 1965 tot vaststelling van de
regelen die in acht dienen genomen bij het voorstel om de arbeid stop te zetten, gericht tot
de personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn, voordat dit besluit opgeheven werd door het koninklijk besluit van 1 juli 2006, dat in werking is getreden op 23
juli 2006;
- voor zover nodig, artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende
vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling, en
met name nummer 1.403.1 van dat besluit.
Aangevochten beslissing
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 307; artikel 37, zoals het van toepassing was na de W. 20 juli
1991, Beroepsziektenwet.
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Het Arbeidshof te Brussel heeft, in zijn arrest van 17 september 2001, het hoger beroep
ontvankelijk verklaard en geoordeeld dat "het recht op de vergoedingen, voor een zwangere werkneemster, beperkt is tot de periode die valt tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de zeven weken die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van
de bevalling", heeft een deskundige aangewezen en heeft, in het bestreden arrest, het hoger beroep van de eiser zeer gedeeltelijk ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis
bevestigd in zoverre het erkent dat (de verweerster), onder de wettelijke en reglementaire
voorwaarden, recht heeft op vergoedingen voor haar verwijdering uit een risicovolle
werkomgeving, vermeerderd met de gerechtelijke interest, gedurende de periodes van 17
oktober 1996 tot 24 februari 1997 en van 10 juni 1997 tot 16 september 1997.
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis in zoverre het verklaard had dat de
verweerster ook op die vergoedingen recht had gedurende de periode van 25 februari tot 9
juni 1997 en beslist dat de verweerster voor die periode geen vergoedingen kan eisen.
Het bestreden arrest bevestigt dat vonnis met betrekking tot de kosten van het voor de
arbeidsrechtbank gevoerde geding en beslist dat de eiser de kosten van het hoger beroep
moet dragen.
Dat arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"1. Uit het deskundigenonderzoek blijkt afdoende (de verweerster) blootgesteld was
aan het beroepsrisico van infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de
mens worden overgezet door dieren of menselijke resten (lees: dierlijke resten).
Dit besluit volgt uit een coherent en volledig deskundigenonderzoek dat is opgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen die de inhoud ervan kunnen beïnvloeden, en met
name met eerbiediging van de tegenspraak. Daarom wordt dit besluit bekrachtigd.
Het maakt niet uit dat de (eiser) de mening van de deskundige niet deelt. Het deskundigenonderzoek heeft net tot doel uiteenlopende medische meningen van elkaar te scheiden.
(De verweerster) heeft bijgevolg recht op de verwijderingsvergoedingen.
2. (De verweerster) heeft tijdens haar zwangerschap recht op de verwijderings-vergoedingen tot het begin van de zeven weken die aan de vermoedelijke datum van de bevalling
voorafgaan. Het gaat om het tijdvak van 17 oktober 1996 tot 24 februari 1997, aangezien
de vermoedelijke datum van de bevalling 15 april 1997 is (artikel 37, §2, tweede lid, van
de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de beroepsziekten).
Zij heeft ook recht op die vergoedingen tijdens de periode van borstvoeding die volgde
op de rustperiode van de bevalling, van 10 juni 1997 tot 16 september 1997 (artikel 37,
§2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970). De noodzaak om haar tijdens die periode van borstvoeding te verwijderen, volgt, enerzijds, uit de voorstellen van
de arbeidsgeneesheer om haar te verwijderen ('D. Onderzoek van een werkneemster die
zwanger is of die de borst geeft'). Ze volgt, anderzijds, uit het deskundigenverslag, volgens hetwelk zij verwijderd moest worden tot 16 september 1997. Die gegevens tonen afdoende aan dat (de verweerster), tijdens die periode van borstvoeding, aan het risico van
de ziekte was blootgesteld. Het maakt niet uit dat het risico op ziekte een aanzienlijk gevaar voor (de verweerster) zelf vormt of slechts voor het kind aan wie zij de borst gaf: wat
telt, is dat zij werd blootgesteld aan het risico van de ziekte.
3. (De verweerster) heeft daarentegen geen recht op de vergoedingen tijdens de bevallingsrust, van 25 februari 1997 tot 9 juni 1997. In die periode werd ze immers niet uit haar
beroepsactiviteit verwijderd omdat zij blootgesteld was aan het risico van een beroepsziekte, maar wel omdat zij haar bevallingsrust genoot."
Grieven
Artikel 37 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling van beroepsziekten bepaalt het volgende:
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§1. Indien het daartoe voldoende redenen aanwezig acht, kan het Fonds op advies van
de door de Koning aangewezen arts aan ieder door een beroepsziekte getroffen of bedreigde persoon voorstellen zich verder, hetzij voor een tijd, hetzij voorgoed, te onthouden van iedere activiteit die hem nog aan het risico van bedoelde ziekte zou blootstellen
en de door hem uitgeoefende activiteit tijdelijk of voorgoed stop te zetten.
Wordt beschouwd als bedreigd door een beroepsziekte de werknemer bij wie vatbaarheid voor een beroepsziekte of de eerste verschijnselen van de ziekte worden vastgesteld.
§2. (vervangen door het koninklijk besluit nr. 133 van 30 december 1982 en gewijzigd
door artikel 42 van de wet van 20 juli 1991, van toepassing vanaf 11 augustus 1991). De
persoon die instemt met het voorstel voor een tijdelijke stopzetting heeft recht op de vergoedingen voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tijdens de periode van tijdelijke
stopzetting die ten vroegste 365 dagen voor de datum van de aanvraag mag aanvangen.
Indien het gaat om zwangere werkneemsters, wordt het recht op de vergoedingen beperkt tot de periode die valt tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de zeven weken, die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.
Zo kan de eiser, op advies van de aangewezen arts, een zwangere vrouw voorstellen
zich van haar beroepsactiviteit te onthouden of haar desbetreffende aanvraag aanvaarden.
De zwangere werkneemster die instemt met het voorstel voor een tijdelijke stopzetting
van haar beroepsactiviteit of wiens aanvraag tot tijdelijke stopzetting van haar beroeps-activiteit aanvaard wordt, heeft recht op de vergoedingen voor tijdelijke arbeids-ongeschiktheid tot het begin van de zeven weken die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van
bevalling.
Vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006 (in werking getreden
op 23 juli 2006), bepaalde het koninklijk besluit van 9 maart 1965 tot vaststelling van de
regelen die in acht dienen genomen bij het voorstel om de arbeid stop te zetten, gericht tot
de personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn, het volgende:
Artikel 1: Iedere persoon, aangetast of bedreigd door een beroepsziekte, of zijn mandataris, kan aan het Fonds voor de beroepsziekten het voordeel van artikel 33 van de wet
van 24 december 1963 (thans artikel 37 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970)
aanvragen.
Na raadpleging van de betrokkene, mag het verzoekschrift ingediend worden door de
geneesheren-arbeidsinspecteurs gelast met het toezicht over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De verzoekschriften worden schriftelijk ingediend en zij moeten vergezeld zijn van een medisch getuigschrift.
Artikel 3: De medisch-adviseur van het Fonds voor de beroepsziekten of zijn adjunct
brengt het advies uit voorzien bij artikel 33, §1, van de wet van 24 december 1963. De
medisch-adviseur raadpleegt de bevoegde geneesheer-arbeidsinspecteur, de behandelende
geneesheer van de werknemer en de arts van het bedrijf dat de werknemer tewerkstelt.
De geraadpleegde artsen geven hun advies binnen een termijn van vijftien dagen lopende vanaf de dag waarop zij door de medisch-adviseur ondervraagd werden.
Bij ontstentenis van antwoord binnen deze termijn vanwege de geraadpleegde artsen,
oefent de medisch-adviseur de bevoegdheden die hem werden toegewezen ten volle uit.
Zo zal de eiser, na het advies van zijn medisch adviseur te hebben ingewonnen, uitspraak doen over elke aanvraag tot tijdelijke of definitieve verwijdering uit de beroepsactiviteit, voor zover deze schriftelijk werd ingediend en van een medisch getuigschrift werd
vergezeld.
Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling
van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling, geven aanlei-
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ding tot schadeloosstelling, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december
1963 inzake de schadeloosstelling voor de beroepsziekten (thans de gecoördineerde wetten),
(...)
1.403.1 Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens worden
overgezet door dieren of dierlijke resten.
De eiser betwistte de (formele) regelmatigheid van de op 25 oktober 1996 ingediende
oorspronkelijke aanvraag niet.
Die aanvraag die ingediend werd door een zwangere vrouw, betrof de tijdelijke werkverwijdering en kon derhalve geen betrekking hebben op een periode na het begin van de
zeven weken die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.
Het arbeidshof stelt niet vast dat er voor de verweerster een nieuwe aanvraag tot tijdelijke verwijdering uit haar werkomgeving in de vereiste vorm was ingediend na haar bevalling.
Het (arbeids)hof kon derhalve niet wettig besluiten dat de verweerster recht had op de
vergoedingen voor haar verwijdering uit een risicovolle werkomgeving, vermeerderd met
de gerechtelijke interest, gedurende de periode van 10 juni 1997 tot 16 september 1997.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 37, §1, eerste lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, kan het Fonds, indien
het daartoe voldoende redenen aanwezig acht, op advies van de door de Koning
aangewezen arts aan ieder door een beroepsziekte getroffen of bedreigde persoon
voorstellen zich verder, hetzij voor een tijd, hetzij voorgoed, te onthouden van
iedere activiteit die hem nog aan het risico van bedoelde ziekte zou blootstellen
en de door hem uitgeoefende activiteit tijdelijk of voorgoed stop te zetten.
Artikel 37, §2, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt in het eerste
lid dat de persoon die instemt met het voorstel voor een tijdelijke stopzetting,
voor de periode van tijdelijke stopzetting die ten vroegste driehonderd vijfenzestig dagen voor de datum van de aanvraag mag aanvangen, recht heeft op de vergoedingen voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid; in het tweede lid bepaalt het dat, indien het om zwangere werkneemsters gaat, het recht op de vergoedingen beperkt wordt tot de periode die valt tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de zeven weken, die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.
Volgens artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 1965 tot vaststelling
van de regelen die in acht dienen genomen bij het voorstel om de arbeid stop te
zetten, gericht tot de personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd
zijn, kan iedere persoon, aangetast of bedreigd door een beroepsziekte, of zijn
mandataris, aan het Fonds voor de beroepsziekten het voordeel van het voormelde artikel 37 aanvragen; na raadpleging van de betrokkene, mag het verzoekschrift ingediend worden door de geneesheren-arbeidsinspecteurs gelast met het
toezicht over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsveiligheid en -hygiëne; de verzoekschriften worden schriftelijk
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ingediend en zij moeten vergezeld zijn van een medisch getuigschrift.
Wanneer een aanvraag tot tijdelijke stopzetting van de activiteiten door een
zwangere werkneemster ingediend wordt, heeft de zwangerschap krachtens die
bepalingen tot gevolg dat het recht op de vergoedingen tijdens die zwangerschap
beperkt wordt tot de periode die valt tussen het begin ervan en het begin van de
zeven weken die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.
Uit geen van de in het middel aangevoerde bepalingen kan daarentegen worden afgeleid dat die aanvraag, bij gebrek aan hernieuwing na de bevalling, niet
kan leiden tot de betaling van de vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid na de voormelde periode.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Draps.

Nr. 308
3° KAMER - 11 mei 2009

ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN INVALIDITEITSPERIODE - GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDITEIT - BESLISSING - WERKING IN DE
TIJD

De beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die de staat van invaliditeit van
een zelfstandige niet erkent, kan geen uitwerking hebben vanaf het einde van de periode
van vergoedbare primaire ongeschiktheid, wanneer de beslissing is genomen na het
verstrijken van die periode1. (Artt. 7 en 62, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen;
Art. 177, §1, 1°, en §2, K.B. 3 juli 1996)
(RIZIV T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 maart 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 308.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 20 en 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;
- de artikelen 48, eerste lid, 51, eerste tot derde lid, 52, en, voor zover nodig, 56 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans artikelen 90, eerste lid, 94, eerste tot derde lid,
95 en 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994, en bevestigd bij de wet van 9 januari 1995;
- artikel 55, §1, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans artikel 177, §1, 3° (lees: 1°) van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiser de overgang naar een staat van invaliditeit niet met terugwerkende kracht kon weigeren, om alle redenen die alhier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen:
"Hoewel het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geen staat van primaire ongeschiktheid kan erkennen, dient de beslissing over het bestaan van een ongeschiktheid van lange duur (daarentegen uitsluitend) door de binnen dat instituut opgerichte geneeskundige raad genomen te worden.
Artikel 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 verwijst, voor de beslissingen inzake invaliditeit (en dus zowel voor de vaststelling van de erkenning van invaliditeit als
de latere beëindiging ervan) naar de artikelen 51 en 52 van de wet van 9 augustus 1963
(thans de artikelen 94 en 95 van de gecoördineerde wet), krachtens welke de geneeskundige raad voor invaliditeit bevoegd is om de staat van invaliditeit vast te stellen (artikel 94)
overeenkomstig de door de Koning geregelde procedure (cfr. artikelen 95 van de gecoördineerde wet en 177 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996);
Hoewel de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling het einde van de staat
van invaliditeit kan vaststellen (artikel 177, §1, 3°, is hij niet bevoegd om de overgang
naar een staat van invaliditeit te erkennen of te weigeren;
De beslissing die hij in deze zin neemt, moet wegens bevoegdheidsoverschrijding worden vernietigd;
Wanneer de beslissing om de overgang naar een staat van invaliditeit te weigeren, na
het tijdvak van primaire ongeschiktheid genomen wordt, kan die beslissing daarenboven
geen terugwerkende kracht hebben. Volgens het Hof van Cassatie moet de beslissing over
de erkenning van de staat van invaliditeit genomen worden vóór het begin van de staat
van invaliditeit, en wordt de reglementering bijgevolg overtreden wanneer de erkenning,
na het verstrijken van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, met terugwerkende
kracht geweigerd wordt. De beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit die in
strijd is met (de) bepalingen, kan derhalve niet tot gevolg hebben dat de staat van invaliditeit niet erkend wordt voor het tijdvak dat aan de beslissing voorafgaat. Uit die reglemen-
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tering volgt dat, wanneer de geneeskundige raad voor invaliditeit, vóór het verstrijken van
het tijdvak van primaire ongeschiktheid, geen beslissing genomen heeft over de erkenning
van de staat van invaliditeit overeenkomstig (artikel 55 van het koninklijk besluit van 4
november 1963), de arbeidsongeschiktheid verondersteld wordt te zijn verlengd en dat het
tijdvak van invaliditeit, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 juli
1971, ingaat wanneer het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid is verstreken;
Dit is een toepassing van het huidige artikel 94, derde lid, van de wet, dat dus geldt zowel voor de beslissingen over de overgang naar een staat van invaliditeit als voor de beslissingen over het einde van de staat van invaliditeit;
Volgens de rechtspraak mag van het verbod om aan de beslissing terugwerkende kracht
te verlenen, worden afgeweken wanneer (de eiser) aan overmacht het hoofd moet bieden
en dit is het geval wanneer het voor de geneeskundige raad voor invaliditeit volstrekt onmogelijk was om tijdig een beslissing te nemen.
De overmacht moet echter aan strikte voorwaarden voldoen. Te dezen is vereist dat (de
eiser), zonder fout van zijnentwege, geen uitspraak heeft kunnen doen alvorens, via de
verzekeringsinstelling, te hebben kennisgenomen van de aanvraag tot erkenning van de
invaliditeit;
(De eiser) weigert echter systematisch om betrokken te worden bij geschillen tussen
een sociaal verzekerde en zijn verzekeringsinstelling, indien de medische beslissing niet is
genomen door de geneeskundige raad voor invaliditeit. In die omstandigheden is het echter misplaatst om zich op overmacht te beroepen, daar het feit dat alleen de verzekeringsinstelling in de zaak betrokken wordt, het gevolg is van de weloverwogen en vaststaande
wil (van de eiser) om niet aan het gerechtelijk debat over de primaire ongeschiktheid deel
te nemen, terwijl het vaak voorkomt dat hij vervolgens uitspraak zal moeten doen over de
erkenning van de invaliditeit op een datum die soms, zoals te dezen, de verjaringsdatum
van de aanvang van de primaire ongeschiktheid ruimschoots overschrijdt. In de rechtsleer
wordt de afwezigheid (van de eiser) in dit soort geschillen betreurd;
Het moet worden beklemtoond dat de rechtspraak erkend heeft dat de sociaal verzekerde geen belang had om tegen (de eiser) op te treden, net omdat dit organisme geen beslissing met terugwerkende kracht kan nemen;
De toepassing van die bepalingen op deze zaak
De verzekeringsinstelling heeft het dossier (van de verweerder) niet binnen de voorgeschreven termijnen aan de geneeskundige raad voor invaliditeit overgezonden, wat het (de
eiser) mogelijk had kunnen maken uitspraak te doen binnen de termijnen over de overgang naar een staat van invaliditeit. Die instelling kon dit initiatief overigens niet nemen,
aangezien zijn adviserend geneesheer een einde had gemaakt aan de staat van primaire
ongeschiktheid, dus vóór de theoretische datum van de overgang naar een staat van invaliditeit;
Hoewel de reglementaire termijnen niet zijn nageleefd, blijft het een feit dat de beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit om de invaliditeit niet te erkennen, niet
met terugwerkende kracht genomen mag worden;
De overmacht waarop (de eiser) zich beroept, kan immers niet worden aangenomen,
aangezien hij systematisch weigert bij het geding te worden betrokken, door te vragen om
in de geschillen die betrekking hebben op beslissingen die uitsluitend door de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling zijn genomen, buiten het geding te worden gesteld. Indien (de eiser) partij in het geding was geweest, dan had de rechtbank (of het (arbeids)hof) uitspraak kunnen doen over de erkenning van de invaliditeit, wat ze in afwezigheid (van de eiser) niet hebben kunnen doen, aangezien hij de enige instelling is die bevoegd is om die beslissing te nemen;

1232

HOF VAN CASSATIE

11.5.09 - Nr. 308

De beslissing kan dus niet met terugwerkende kracht genomen worden, zodat de staat
van invaliditeit vermoed wordt en een jaar na het begin van de primaire ongeschiktheid
automatisch ingaat;
De beslissing van 7 juli 2006 moet met betrekking tot dat eerste geschilpunt gewijzigd
worden en het recht op invaliditeit moet worden erkend van 1 december 1998 tot 6 juli
2006;
6.2 (Verweerders) staat van invaliditeit vanaf 7 juli 2006
Het door dokter Boniver neergelegde deskundigenverslag laat geen ruimte voor twijfel.
Hij besluit dat (de verweerder) in een restaurant ander werk dan dat van kok kan verrichten;
Dat die taken in het restaurant (van de verweerder) slechts van ondergeschikt belang
zijn, betekent daarom nog niet dat ze niet in een ander etablissement, zoals de arbeidsrechtbank in zijn vonnis van 22 november 1999 beslist heeft, als hoofdwerkzaamheid vervuld kunnen worden;
Hoewel niet verwezen kan worden naar een werkzaamheid als garagist (laat staan als
pompbediende), die meer dan zestien jaar eerder is uitgeoefend door een zelfstandige van
61 jaar, kan het verdienvermogen daarentegen, in overeenstemming met de wet, beoordeeld worden ten opzichte van de laatst uitgeoefende werkzaamheid, zelfs als het strikt
beperkt moet worden tot een gedeelte ervan;
De beslissing moet bevestigd worden, maar dan wel met uitwerking op 7 juli 2006"
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Uit de voormelde wettelijke bepalingen volgt dat de beslissing over het bestaan van de
staat van primaire ongeschiktheid uitsluitend genomen kan worden door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, dat de geneeskundige raad voor invaliditeit niet
bevoegd is om de staat van arbeidsongeschiktheid vast te stellen gedurende een tijdvak
waarin de verzekerde geen recht heeft op een invaliditeitsuitkering, en dat de beslissing
over het bestaan van de staat van invaliditeit alleen door de geneeskundige raad voor invaliditeit en pas na het verslag van de adviserend geneesheer genomen kan worden.
Uit artikel 94 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen volgt dat de beslissingen van de geneeskundige raad voor invaliditeit die het einde van de staat van invaliditeit vaststellen, geen terugwerkende kracht
hebben.
Geen enkele regel bepaalt dat de beslissingen van de geneeskundige raad voor invaliditeit die de begindatum van de staat van invaliditeit vaststellen, geen terugwerkende kracht
hebben.
Het arrest, dat beslist dat, "wanneer de beslissing om de overgang naar een staat van invaliditeit te weigeren, na het tijdvak van primaire ongeschiktheid genomen wordt, die beslissing geen terugwerkende kracht kan hebben" en dat "dit een toepassing is van het huidige artikel 94, derde lid, van de wet, dat dus geldt zowel voor de beslissingen over de
overgang naar een staat van invaliditeit als voor de beslissingen over het einde van de
staat van invaliditeit", voegt aan die bepaling een regel toe die ze niet bevat en schendt ze
bijgevolg.
Het arrest, dat beslist dat de overgang naar een staat van invaliditeit niet met terugwerkende kracht geweigerd kan worden en dat een invaliditeitstijdvak van 1 december 1998
tot 6 juli 2006 erkent, terwijl het concludeert dat de verweerder "in een restaurant ander
werk dan dat van kok kan verrichten", schendt daarenboven de artikelen 20 en 62 van het
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koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en
een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende
echtgenoten, de artikelen 48, eerste lid, 51, eerste tot derde lid, 52, en, voor zover nodig,
56 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans respectievelijk de artikelen 90, eerste lid,
94, eerste tot derde lid, 95 en 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14
juli 1994, dat is bekrachtigd bij de wet van 9 januari 1995, alsook artikel 55, §1, 1°, van
het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans artikel
177, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Derde onderdeel (subsidiair)
Uit de artikelen 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, 48, eerste lid, 51, eerste tot derde lid, 52 en 56
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans de artikelen 90, eerste lid, 94, eerste tot
derde lid, 95 en 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994, en
bekrachtigd bij de wet van 9 januari 1995, en uit artikel 55, §1, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans artikel 177, §1, 3°, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
volgt dat de geneeskundige raad voor invaliditeit de enige instantie is die bevoegd is om
de staat van invaliditeit te erkennen die, wat de werknemers betreft, geregeld wordt door
artikel 100 van de wet tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en, wat de zelfstandigen betreft, door artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, dat die beslissing pas na het verslag van de
adviserend geneesheer genomen kan worden en dat ze binnen de laatste vier weken van
het tijdvak van primaire ongeschiktheid genomen moet worden.
Hoewel de beslissing om de overgang naar een staat van invaliditeit te weigeren, die
genomen wordt na het tijdvak van primaire ongeschiktheid, geen terugwerkende kracht
kan hebben door de analoge toepassing van artikel 94, derde lid, van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 - een bepaling die van toepassing is gemaakt op
zelfstandigen door artikel 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten -, is dit uitsluitend het geval wanneer
de niet-naleving van de voormelde termijn aan de geneeskundige raad voor invaliditeit te
wijten is. Wanneer die beslissing niet eerder genomen kon worden om redenen onafhankelijk van de wil van de geneeskundige raad voor invaliditeit, bijvoorbeeld wanneer de
verzekeringsinstelling geweigerd heeft de primaire ongeschiktheid van de verzekerde te
erkennen en het geschil over die kwestie pas na het tijdvak van primaire ongeschiktheid is
beslecht, heeft de beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit terugwerkende
kracht.
Elke hiermee strijdige oplossing zou enerzijds tot gevolg hebben dat aan de verzekerde,
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die de onrechtmatige weigering van een verzekeringsinstelling om hem de primaire ongeschiktheid toe te kennen betwist, systematisch de invaliditeitsuitkering toegekend zou
worden die, wat de werknemers betreft, bedoeld wordt in artikel 100 van de wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en die, wat de zelfstandigen betreft, bedoeld wordt in artikel 20
van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, waarbij die uitkering hem gedurende de hele duur van de geschilprocedure zou worden toegekend, zelfs indien hij niet voldoet aan de voorwaarden voor
het verkrijgen van die invaliditeit; anderzijds zou die oplossing de bevoegdheid van de geneeskundige raad voor invaliditeit gedurende dat tijdvak uithollen, terwijl die raad de enige instantie is die deze staat van invaliditeit kan erkennen, en zou die oplossing aldus de
voormelde wettelijke bepalingen schenden.
Het arrest, dat beslist dat de eiser zich te dezen niet op overmacht kan beroepen, aangezien hij systematisch weigert "om betrokken te worden bij geschillen tussen een sociaal
verzekerde en zijn verzekeringsinstelling, indien de medische beslissing niet is genomen
door de geneeskundige raad voor invaliditeit", terwijl het vaststelt dat de eiser de enige instantie is die bevoegd is om de staat van invaliditeit te erkennen, na de procedure te hebben gevolgd die bedoeld wordt in artikel 55, §1, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, thans artikel 177, §1, 3°, van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met name
op grond van het verslag dat door de verzekeringsinstelling is overgezonden, enerzijds, en
dat "de verzekeringsinstelling het dossier (van de verweerder) niet binnen de voorgeschreven termijnen aan de geneeskundige raad voor invaliditeit heeft overgezonden, wat het
(de eiser) mogelijk had kunnen maken uitspraak te doen binnen de termijnen over de
overgang naar een staat van invaliditeit", anderzijds, schendt die wettelijke bepaling en de
andere in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van
de Grondwet.
Het arrest, dat beslist dat de eiser zich te dezen niet op overmacht kan beroepen, aangezien hij systematisch weigert "om betrokken te worden bij geschillen tussen een sociaal
verzekerde en zijn verzekeringsinstelling, indien de medische beslissing niet is genomen
door de geneeskundige raad voor invaliditeit", dat, indien de eiser partij in de zaak was
geweest, "de rechtbank (of het (arbeids)hof) uitspraak had kunnen doen over de erkenning
van de invaliditeit, wat ze in afwezigheid (van de eiser) niet hebben kunnen doen, aangezien hij de enige instelling is die bevoegd is om die beslissing te nemen", en dat beslist dat
de beslissing van de eiser niet met terugwerkende kracht van toepassing kon zijn op het
tijdvak vóór 7 juli 2006, terwijl het vaststelt dat het arbeidshof verweerders staat van primaire ongeschiktheid pas in zijn arrest van 16 januari 2006 heeft erkend en de beslissing
van de eiser gegrond was, maar op 7 juli 2006 uitwerking had, schendt daarenboven en in
elk geval de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet. Immers, indien de eiser partij in het geding was geweest, zou het
arrest van het arbeidshof, a fortiori, niet uitgesproken zijn vóór 16 januari 2006 en zou de
beslissing betreffende de invaliditeit bijgevolg ook terugwerkende kracht hebben gehad
tot 1 januari 1998.
Het arrest, dat niet verduidelijkt in hoeverre het feit dat de eiser is tussengekomen in de
procedure die geleid heeft tot het arrest van 16 januari 2006, een reële impact op de verweerder heeft gehad, daar de beslissing van de eiser zes maanden na dat arrest is genomen, bevat ten slotte de vaststellingen niet op grond waarvan uw Hof de wettigheid ervan
kan nagaan en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
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(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschaps-verzekering
ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, vangt
het tijdvak van invaliditeit aan wanneer het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid verstreken is.
Artikel 62 van datzelfde besluit bepaalt dat de beslissingen in verband met de
arbeidsongeschiktheid in het tijdvak van invaliditeit onder toepassing vallen van
de bepalingen die dezelfde aangelegenheid regelen in het stelsel der uitkeringen,
ingericht bij de wet van 9 augustus 1963 en inzonderheid van de artikelen 51 en
52 van genoemde wet en van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 4 november 1963.
Krachtens artikel 94, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, stelt de geneeskundige raad voor invaliditeit op basis van een door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling opgemaakt verslag, de staat
van invaliditeit als bedoeld in artikel 100 vast en bepaalt de duur ervan.
Luidens artikel 95, eerste lid, van die wet, stelt de Koning de nadere regels
vast ter zake van de erkenning en de verlenging van de staat van invaliditeit.
Ter uitvoering van die wetsbepaling, bepaalt artikel 177, §1, 1°, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, dat de beslissingen van de geneeskundige raad voor invaliditeit over de erkenning van de invaliditeit op grond van het
verslag van de adviserend geneesheer getroffen worden binnen de laatste vier
weken van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid.
De tweede paragraaf, tweede lid, van dat artikel bepaalt dat de met name bij de
eerste paragraaf, 1°, bepaalde verslagen, bij de Hoge commissie moeten toekomen ten laatste vier weken vóór de grensdatum waarop de beslissing op grond
van die verslagen genomen moet worden.
Aangezien de beslissing over de erkenning van de staat van invaliditeit genomen moet worden vóór de aanvang van het tijdvak van invaliditeit, wordt de reglementering overtreden wanneer de erkenning met terugwerkende kracht geweigerd wordt na het verstrijken van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid.
De beslissing die de geneeskundige raad voor invaliditeit in strijd met die bepalingen genomen heeft, kan derhalve niet tot gevolg hebben dat de staat van invaliditeit niet erkend wordt voor het tijdvak vóór de beslissing.
Het arrest ontzegt de beslissing van de eiser bijgevolg wettig elke terugwerkende kracht.
De omstandigheid dat het arrest die regel uitsluitend baseert op artikel 94, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, heeft voor het overige geen
enkele weerslag op de wettigheid van de beslissing.

1236

HOF VAN CASSATIE

11.5.09 - Nr. 308

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het onderdeel, dat kritiek uitoefent op de beslissing dat de eiser zich niet op
overmacht kan beroepen, betwist een feitelijke beoordeling van de feitenrechter
en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Voor het overige hangt het gebrek aan terugwerkende kracht van de erkenning
van de staat van invaliditeit niet af van de datum waarop uitspraak is gedaan over
het beroep tegen de administratieve beslissing over de arbeidsongeschiktheid.
Het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 309
3° KAMER - 11 mei 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - BURGERLIJKE STUITING DAGVAARDING VOOR HET GERECHT - BEVEL TOT BETALING - OPENBARE ORDE - DWINGENDE WET
3º OPENBARE ORDE - VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN - STUITING - BURGERLIJKE STUITING
- DAGVAARDING VOOR HET GERECHT - BEVEL TOT BETALING - OPENBARE ORDE
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN - STUITING - BURGERLIJKE STUITING - DAGVAARDING VOOR HET
GERECHT - BEVEL TOT BETALING - DWINGENDE WET
1º Het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel is
nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op wettelijke bepalingen of
een rechtsbeginsel die noch de openbare orde raken, noch van dwingend recht zijn, die
niet aan de appelrechter zijn voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief
heeft beslist1.
2º ,3° en 4° De regel volgens welke een dagvaarding voor het gerecht of een bevel tot
betaling, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, een
burgerlijke stuiting van de verjaring vormen, raakt de openbare orde niet en is evenmin
van dwingend recht2. (Art. 2244, B.W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 309.
2 Ibid.
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(RSZ T. BOONEN nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 januari 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2242 tot 2250 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 2244;
- de artikelen 35, tweede lid, en 42, eerste en vierde (lees: derde) lid, het eerste lid, vóór
de wijziging ervan bij de wet van 3 juli 2005, en het derde lid, zoals vervangen bij artikel
36 van de wet van 25 januari 1999, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de vordering verjaard was op het ogenblik dat de eiser een dagvaarding tegen de verweerster uitbracht en verwerpt, bijgevolg, de rechtsvordering van de
eiser tot betaling van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten die de verweerster verschuldigd is voor het eerste en het tweede kwartaal van 1995 en voor het eerste kwartaal
van 1996, en veroordeelt hem in de kosten, op de volgende gronden:
"Het Hof van Cassatie houdt een vaste rechtspraak aan inzake de beginselen betreffende de verjaring van een ambtshalve veroordeling op grond van artikel 35, tweede lid
(oude nummering), van de wet van 27 juni 1969 : de werkgever kan alleen ambtshalve
veroordeeld worden tot betaling, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van het bedrag van de hem niet gestorte bijdragen en verwijlinteresten, voor zover die bedragen nog
wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat zij niet verjaard mogen zijn overeenkomstig artikel
42 van die wet (...);
Artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de erkenning van het recht van
hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de verjaring
stuit;
(De eiser) meent dat (de verweerster), aangezien zij geen hoger beroep heeft ingesteld
tegen het correctionele vonnis van 8 oktober 1998, door die berusting erkend heeft dat de
in dit geschil van haar gevorderde bedragen verschuldigd waren;
(...) Te dezen kan alleen uit het feit dat (de verweerster) geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het correctionele vonnis van 8 oktober 1998, niet worden afgeleid dat zij hierin
heeft berust : het niet-instellen van dat hoger beroep kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
een nalatigheid of van een gewone vergetelheid;
Er wordt geen enkel ander gegeven aangevoerd waaruit een dergelijke berusting kan
worden afgeleid;
Er wordt evenmin betoogd dat de verjaring is gestuit op een andere, in artikel 42 van de
wet van 27 juni 1969 bepaalde wijze;
Uit al het voorgaande volgt dat de verjaring was verkregen op het ogenblik dat (de eiser) de dagvaarding heeft uitgebracht".

1238

HOF VAN CASSATIE

11.5.09 - Nr. 309

Grieven
In tegenstelling tot wat het arrest beweert, was de schuldvordering van de verweerster
niet verjaard overeenkomstig de vijfjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 42, eerste
lid, van de wet van 27 juni 1969, toen de verweerster ambtshalve werd veroordeeld op
grond van artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969.
Artikel 35, tweede lid (oude nummering), bepaalt dat de rechter die de straf uitspreekt
ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, de werkgever ambtshalve
veroordeelt tot betaling, aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de Correctionele Rechtbank te
Luik, bij vonnis van 8 oktober 1998, aan R.B. en aan zijn dochter (eigenares of zaakvoerster van de verwerende vennootschap) een gevangenisstraf van negen maanden, met een
uitstel van drie jaar, en een geldboete van 500 frank x 200 heeft opgelegd wegens valsheid
in geschriften en wegens het feit dat zij een onvolledige of onjuiste aangifte bij de eiser
hadden ingediend, en dat het de verweerster en R.B. vervolgens heeft veroordeeld om aan
de eiser "het bedrag van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten" te betalen
voor de periode van het eerste en het derde kwartaal van 1995 en van het eerste kwartaal
van 1996, "d.i. een provisie van één frank".
De verweerster werd, in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
daarenboven veroordeeld om "aan de eiser een bedrag gelijk aan driemaal de ontdoken
bijdragen, en op zijn minst 714.000 frank, te betalen, met toepassing van artikel 35, vierde
lid, van de wet van 27 juni 1969".
Bij dagvaarding van 20 mei 2003 voor de Arbeidsrechtbank te Luik vorderde de eiser,
volgens de vaststellingen van het arrest, "van de verweerster een bedrag van 77.688,32
euro, in hoofdsom, en baseerde zich hiervoor op twee wijzigingsberichten van 3 februari
2003, waarvan het eerste betrekking had op het eerste kwartaal van 1995 en het eerste
kwartaal van 1996, met als titel 'regularisatie van de niet aangegeven premies, volgens het
verslag van het onderzoek en het vonnis van 8 oktober 1998', en het tweede op het tweede
kwartaal van 1995 en het eerste kwartaal van 1996, met als titel 'toepassing van artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969'".
Artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 (vóór de wijziging ervan bij de wet
van 3 juli 2005), bepaalt dat de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de werkgevers die onder deze wet vallen, na vijf jaar verjaren (artikel 75, wet van
29 april 1996), waarbij die termijn ingaat na het verstrijken van de maand die volgt op het
kwartaal waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
Op de datum van de veroordeling van de verweerster door de strafrechter, met name 8
oktober 1998, was de schuldvordering van de eiser wegens de socialezekerheidsbijdragen
die verschuldigd waren voor het eerste en het tweede kwartaal van 1995 en het eerste
kwartaal van 1996, dus niet verjaard.
Die schuldvordering was evenmin verjaard op de datum (20 mei 2003) waarop de eiser
de verweerster voor de arbeidsrechtbank gedagvaard heeft tot betaling van de bijdragen,
bijdrageopslagen en interesten die verschuldigd waren voor de eerste twee kwartalen van
1995 en het eerste kwartaal van 1996.
De verjaring van de rechtsvorderingen die bedoeld worden in het eerste lid van artikel
42 van de wet van 27 juni 1969, wordt in het gemeen recht gestuit op de wijze bepaald in
de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 42, vierde (lees: derde) lid (artikel 36, wet van 25 januari 1999), heeft die regel
van gemeen recht bevestigd, door te bepalen dat de verjaring van de in het eerste en tweede lid bedoelde rechtsvorderingen gestuit wordt op de wijze bepaald in artikel 2244 van
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het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, vormen een dagvaarding, een bevel
tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.
Het arrest herinnert eraan dat artikel 35, tweede lid (oude nummering die van toepassing was in oktober 1998), de strafrechter de verplichting oplegde om de werkgever die
vervolgd werd wegens overtreding van de socialezekerheidswetgeving, ambtshalve te veroordelen om aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bedrag van de hem niet gestorte bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen.
Een dergelijke veroordeling staat gelijk met een dagvaarding of een bevel tot betaling.
De beslissing waarbij de Correctionele Rechtbank te Luik de verweerster op 8 oktober
1998, op grond van artikel 35, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969, veroordeeld heeft
om aan de eiser voor de eerste twee kwartalen van 1995 een provisionele frank te betalen,
alsook een vergoeding gelijk aan driemaal de ontdoken bijdragen, en op zijn minst
714.000 frank, met toepassing van artikel 35, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969,
heeft de verjaring van eisers schuldvordering dus gestuit.
Net zoals de dagvaarding de verjaring stuit van de hierbij ingestelde vordering en van
alles wat virtueel begrepen is in het onderwerp van de vordering, had de veroordeling van
de verweerster tot betaling van een provisionele frank virtueel betrekking op alle bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de eiser zijn gestort.
Op 8 oktober 1998 is er bijgevolg een nieuwe termijn van vijf jaar beginnen te lopen
voor de rechtsvordering van de eiser tegen de verweerster en was die termijn nog niet verstreken op 20 mei 2003, dag waarop de verweerster voor de Arbeidsrechtbank te Luik
werd gedagvaard.
Het arrest, dat beslist dat de verjaring verkregen was op het ogenblik dat de eiser zijn
dagvaarding had uitgebracht en zijn rechtsvordering tegen de verweerster tot betaling van
de niet-betaalde bijdragen, met inbegrip van de bijdrageopslagen en de interesten, die betrekking hebben op de eerste twee kwartalen van het jaar 1995 en op het eerste kwartaal
van het jaar 1996, op die grond verwerpt en hem in de kosten veroordeelt, is derhalve niet
naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen, en meer bepaald van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel betoogt dat de veroordeling die de strafrechter tegen de verweerster op 8 oktober 1998 ambtshalve heeft uitgesproken op grond van artikel 35,
derde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, en die bestaat in
de betaling van een provisionele frank, te verrekenen met het bedrag van de door
de verweerster verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinterest, gelijkstaat met een dagvaarding of een bevel tot betaling in de zin van artikel 2244
van het Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg de in artikel 42, eerste lid, van die wet
bepaalde verjaring stuit.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser het
in het middel aangevoerde geschilpunt voor de feitenrechter heeft aangevoerd en
het arrest oordeelt niet over dat geschilpunt.
Het middel, dat gegrond is op artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, dat
noch van openbare orde noch van dwingend recht is, dat niet aan de feitenrechter
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is voorgelegd en waarvan deze niet op eigen initiatief heeft kennisgenomen, is
nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 310
3° KAMER - 11 mei 2009

MINDERVALIDEN - FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - GEHANDICAPTEN - SOCIALE EN
PROFESSIONELE INTEGRATIE - INDIVIDUELE BEPALINGEN - INDIVIDUELE BIJSTAND - HULPMIDDELEN
VOOR DE MOBILITEIT - ROLSTOEL - AANPASSINGEN
Artikel 29bis, besluit 99/262/A, 25 februari 2000 van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse
Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte
personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, bepaalt dat, voor de gevallen die niet
voorzien zijn in bijvoegsel 1 en binnen de budgettaire beperkingen, het pluridisciplinair
team bevoegd is om te bepalen of de gevraagde tussenkomst tegemoetkomt aan de
algemene voorwaarden van het decreet van 4 maart 1999 van de vergadering van de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de sociale integratie van de
gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, en van het besluit, en of deze
nodig en onmisbaar is voor de sociale en professionele integratie; de gevallen die niet
opgesomd zijn in bijlage 1, en die bedoeld worden in voornoemd artikel 29bis, eerste lid,
zijn niet beperkt tot de gevallen waarin geen tegemoetkoming was voorzien op het
ogenblik dat die bijlage werd opgemaakt, omdat de betrokken uitrusting niet bij de
administratie bekend was, maar omvatten alle aanpassingen aan de rolstoel die niet
opgesomd worden in artikel 5.1, g. van die bijlage 11. (Art. 29bis, Besl. 99/262/A 25 feb.
2000 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie)
(FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0126.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 310.
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 24 en 25 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4
maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in
het arbeidsproces;
- de artikelen 29 en 29bis van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de
Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces;
- artikel 5.1 van bijlage 1 bij het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de
Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond en
bevestigt het beroepen vonnis. Aldus verklaart het arrest de oorspronkelijke vordering gegrond en veroordeelt het de eiseres om, in het kader van artikel 29bis van het besluit van
25 februari 2000, ten voordele van de verweerder volgende aanpassingen ten laste te nemen:
- aanpassing voor een naar links wegklapbare elektrische hoofdsteun;
- rugleuning op maat in gecapitonneerde stof;
- in de hoogte opklapbare rechter armsteun;
- armsteunen op maat;
- op maat vervaardigd werkblad in plexiglas met opbergvak voor laptop en dragers in
roestvrij staal;
- plaat voor schaal/kussen die op de rolstoel is vastgemaakt;
- elektrische beensteun;
- opklapbare opbergbak in de rugleuning;
- true track systeem.
Het arrest veroordeelt de eiseres in de kosten.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"III. In rechte
Het (arbeids)hof merkt allereerst op dat de uitlegging van artikel 29 van het besluit van
25 februari 2000 door de eerste rechter volkomen terecht en juist is.
De uitlegging die de (eiseres), van haar kant, aan die bepaling en aan de bijlage 1 ervan
wil geven, is niet alleen onjuist, maar ook restrictief.
De (eiseres) beweert ten onrechte dat (de verweerder) een bijkomende tegemoetkoming
vordert in het kader van een uitdrukkelijk in de voormelde bijlage 1 bepaald geval, terwijl
geen enkel van de litigieuze, op maat vervaardigde of bijkomende accessoires, die niet alleen noodzakelijk maar ook onmisbaar zijn voor zijn integratie, in die bijlage vermeld
worden.
(De verweerder) voldeed aan de voorwaarden om een tegemoetkoming van de ziekteverzekering te verkrijgen voor de aankoop van een elektrische rolstoel en van bepaalde
accessoires, die echter niet volstonden om hem voldoende zelfstandigheid te bieden met
het oog op een reële integratie in het sociale leven en zijn inschakeling in het arbeidsproces.
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Om die reële integratie te kunnen bereiken, moeten bepaalde accessoires die door de
ziekteverzekering ten laste worden genomen, specifieke aanpassingen ondergaan, terwijl
andere aangeschaft moeten worden.
Zoals (de verweerder) in zijn conclusie terecht beklemtoont, is het, in tegenstelling tot
wat (de eiseres) beweert, helemaal niet de bedoeling om de bevoegdheid van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering uit te sluiten, maar wel om die bevoegdheid aan te vullen door de (eiseres) juist te verzoeken om een van haar essentiële opdrachten te vervullen, die erin bestaat de sociale integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van de gehandicapte zo goed mogelijk te bevorderen, door tegemoet te komen in de
bijkomende kosten van een individuele bijstand, indien die wordt verantwoord door de
handicap van de betrokkene.
De arbeidsrechtbank heeft te dezen terecht geoordeeld dat de (eiseres) de litigieuze accessoires ten laste moest nemen, maar wel met toepassing van artikel 29bis, daar die accessoires niet voorzien waren in bijlage 1 bij het besluit van 25 februari 2000".
De arbeidsrechtbank, wiens redenen zijn goedgekeurd door het arbeidshof, had wat dat
betreft het volgende geoordeeld:
"9. De toepasselijke wettelijke en verordenende bepalingen zijn de volgende:
Enerzijds, de artikelen 24 en 25 van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale
integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces.
Artikel 24 van dat decreet bepaalt dat het College, ter bevordering van de sociale integratie van de gehandicapten, de voorwaarden bepaalt voor de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten, op voorwaarde dat de gehandicapte als gevolg van zijn deficiëntie onbekwaam is zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer, en in de kosten voor
materiële bijstand, pedagogische bijstand, hulpmiddelen bij de communicatie, roerende en
onroerende voorzieningen en elke andere vorm van individuele bijstand die noodzakelijk
is voor de integratie van de gehandicapte.
Artikel 25 bepaalt van zijn kant dat die tegemoetkomingen enkel toegekend worden aan
de gehandicapte om de kosten te dekken die wegens zijn deficiëntie onontbeerlijk zijn
voor zijn integratie, en dat die kosten meeruitgaven dienen te zijn ten opzichte van de uitgaven die een valide persoon in dezelfde omstandigheden maakt.
Anderzijds, de artikelen 29 en 29bis (voorheen 29, eerste en tweede lid) van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces.
Artikel 29 bepaalt dat de gehandicapten in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de kosten van individuele bijstand bij hun integratie in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in de hierbij gevoegde bijlage 1 (bijlage 1).
Artikel 29bis, van zijn kant, bepaalt dat het pluridisciplinair team, voor de gevallen die
niet voorzien zijn in bijlage 1 en binnen de budgettaire beperkingen, bevoegd is om te bepalen of de gevraagde tussenkomst tegemoetkomt aan de algemene voorwaarden van het
decreet en van het besluit, indien deze nodig en onmisbaar is voor de sociale en professionele integratie.
Ten slotte bepaalt artikel 30 van datzelfde besluit dat de tegemoetkomingen van (de eiseres) slechts worden toegekend indien de door hen gedekte kosten niet reeds werden vergoed.
10. Te dezen wordt niet betwist dat de accessoires waarvan (de eiser) de tenlasteneming
vordert, niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Het gaat om een subsidiaire
vordering, bovenop de tegemoetkomingen die deze verzekering uitkeert.
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Artikel 30 van het besluit van 25 februari 2000 kan dus geen reden zijn om de tegemoetkoming te weigeren.
11. Het staat eveneens vast dat geen van de litigieuze accessoires opgesomd worden in
bijlage 1 van het besluit van 25 februari 2000 en dus niet konden worden toegekend op
grond van artikel 29 van dat besluit.
Het enige accessoire dat in bijlage 1 is opgenomen, met name de fixatie taxi, is door de
bestreden beslissing ten laste genomen.
12. De (arbeids)rechtbank oordeelt daarenboven dat de vordering (van de verweerder)
onderzocht had moeten worden vanuit het oogpunt van artikel 29bis van het besluit van
25 februari 2000.
De (arbeids)rechtbank wijst wat dat betreft erop dat er geen enkele reden is om aan te
nemen dat die bepaling slechts van toepassing zou zijn op hulpmiddelen die niet bedoeld
worden in bijlage 1, met uitsluiting van die hulpmiddelen die in die bijlage vermeld worden maar waarvan de voorwaarden voor tegemoetkoming niet zijn vervuld. Integendeel,
de volkomen algemene bewoordingen 'voor de gevallen die niet voorzien zijn' lijken zowel het ene als het andere geval te betreffen.
(De eiseres) toont voor het overige geenszins aan dat de litigieuze hulpmiddelen wel
vermeld worden in bijlage 1, maar waarvan de voorwaarden voor tegemoetkoming niet
zijn vervuld".
Grieven
Artikel 24 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999
betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces bepaalt, in het eerste lid, dat het College, ter bevordering van de sociale integratie
van de gehandicapten, die voldoen aan de in artikel 6 van dat decreet opgesomde voorwaarden voor de tegemoetkoming, de voorwaarde voor tussenkomst regelt 1° in de verplaatsingskosten, op voorwaarde dat de gehandicapte als gevolg van zijn deficiëntie onbekwaam is zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer, en 2° in de kosten voor
materiële bijstand, pedagogische bijstand, hulpmiddelen bij de communicatie, roerende en
onroerende voorzieningen en elke andere vorm van individuele bijstand die noodzakelijk
is voor de integratie van de gehandicapte. Volgens het tweede lid van diezelfde bepaling,
bepaalt het College de maximumbedragen van de tegemoetkoming voor elke vorm van
bijstand alsook de nadere regelen inzake de tegemoetkoming vanwege zijn diensten.
Artikel 25 van dat decreet bepaalt, van zijn kant, dat die tegemoetkomingen enkel worden toegekend aan de gehandicapte om de kosten te dekken die wegens zijn deficiëntie
onontbeerlijk zijn voor zijn integratie (eerste lid) en dat die kosten meeruitgaven dienen te
zijn ten opzichte van de uitgaven die een valide persoon in dezelfde omstandigheden
maakt (tweede lid).
Krachtens die decretale bepalingen zijn de artikelen 29 en 29bis (voorheen, vóór de
wijziging door het besluit van 13 juli 2006, artikel 29, eerste en tweede lid) van het besluit
van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende
de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor
de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces,
van toepassing.
Luidens voormeld artikel 29 "kunnen de gehandicapten, binnen de budgettaire beperkingen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van individuele bijstand bij hun integratie in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in bijlage 1".
Luidens voormeld artikel 29bis, eerste lid, "is, voor de gevallen die niet voorzien zijn in
bijvoegsel 1 en binnen de budgettaire beperkingen, het pluridisciplinair team bevoegd om
te bepalen of de gevraagde tussenkomst tegemoetkomt aan de algemene voorwaarden van
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het decreet en van het besluit, indien deze nodig en onmisbaar is voor de sociale en professionele integratie".
Artikel 5 van bijlage 1 bij dat besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 25
februari 2000 luidt als volgt:
"5. Hulpmiddelen voor de mobiliteit
5.1. Rolstoel
5.1.1. Voorwaarden
a) De rolstoel moet opgenomen zijn op de lijst van geregistreerde toestellen die in aanmerking komen voor de terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering.
b) De aanvrager moet het bewijs leveren dat de verplichte ziekteverzekering de rolstoel
geheel of gedeeltelijk weigert te vergoeden.
c) De geweigerde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering mag de aanvrager niet worden aangerekend.
d) Het bestuur komt tegemoet in de kosten van een bijkomende rolstoel naast degene
waarover de gehandicapte reeds beschikt, indien tijdens de hernieuwingstermijn van de
door de verplichte ziekteverzekering toegekende prestatie, een tweede rolstoel wordt
voorgeschreven en gerechtvaardigd omwille van het gebruik thuis van een traplift met zetel of, als de auto niet aangepast is, wegens moeilijkheden i.v.m. het vervoer of hantering
van de stoel.
e) De hernieuwingstermijnen van het bestuur zijn gelijk aan degene die worden toegepast door de verplichte ziekteverzekering.
f) De voorwaarden voor de vervanging van de rolstoel vóór het einde van de hernieuwingstermijn door de verplichte ziekteverzekering, zijn gelijk aan degene die worden toegepast door de verplichte ziekteverzekering:
- de aanvrager moet een met redenen omkleed doktersvoorschrift voorleggen van een
specialist op het gebied van de handicap van de aanvrager, ter bevestiging dat de evolutie
van de deficiëntie aan de oorsprong van de aanvraag ligt;
- of een verklaring van een door het R.I.Z.I.V. erkende dat de rolstoel niet meer gerepareerd kan worden en dat slijting niet kan worden toegeschreven aan onjuist of grof gebruik.
g) De aanpassingen aan de rolstoel zijn enkel toegelaten wanneer ze niet gecodificeerd
zijn en dienen als verlichting of als houder voor materiaal dat voor de gebruiker onontbeerlijk is (wandelstok, respirator,...) fixatie taxi of voor verwarming van de handen.
Modaliteiten.
Tussenkomst in de kosten beperkt tot de waarde van de rolstoel en zijn accessoires,
vastgesteld door de nomenclatuur van de verplichte ziekteverzekering en volgens de hierbij behorende terugbetalingsbedragen".
Zo wordt aan een gehandicapte materiële bijstand voor mobiliteit toegekend, die ertoe
strekt een gedeelte van de kosten van de aanschaf van een rolstoel te dekken. Die bijzondere bijstand voor mobiliteit, die bestaat in een gedeeltelijke financiering van een elektrische rolstoel, is onderworpen aan de voorwaarden die opgesomd worden in artikel 5 van
bijlage 1 van het bovenvermelde besluit van het college. De rolstoel moet bijvoorbeeld
opgenomen zijn in de lijst van geregistreerde toestellen die in aanmerking komen voor de
terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering (artikel 5.1, a)) en de aanpassingen aan
de rolstoel zijn enkel toegelaten wanneer ze niet gecodificeerd zijn en als verlichting of
als houder dienen voor materiaal dat voor de gebruiker onontbeerlijk is (wandelstok, respirator,...) fixatie taxi of als verwarming van de handen (artikel 5.1, g)), zoals de eiseres in
haar conclusie in hoger beroep aanvoerde.
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Die bijzondere bijstand voor mobiliteit, door gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van een rolstoel, is bijgevolg een "geval" (dat aan bijzondere voorwaarden is onderworpen) in de zin van artikel 29 van dat besluit van het College. De aanpassingen aan de
rolstoel worden alleen toegestaan indien zij voldoen aan de voorwaarden die, meer bepaald, opgesomd worden in artikel 5.1, g).
Artikel 29bis van voormeld besluit van het College heeft tot doel een tegemoetkoming
toe te kennen in gevallen waarin de tegemoetkoming niet was opgenomen op het ogenblik
dat de bijlage werd opgemaakt, omdat de uitrusting niet bij de administratie bekend was
en die nieuwe uitrusting achteraf noodzakelijk blijkt voor de socio-professionele integratie
van de gehandicapte.
Artikel 29bis heeft in geen geval tot doel artikel 29 in het gedrang te brengen, door een
bijkomende tegemoetkoming toe te kennen in het kader van de in bijlage 1 bepaalde gevallen.
In dit geval wordt de rolstoel vermeld in bijlage 1, die tevens voorziet in de bijkomende
tegemoetkomingen die de eiseres ten laste kan nemen. Er kan dus op grond van artikel 29bis geenszins afgeweken worden van dit geval, dat bepaald is in bijlage 1, zoals de eiseres
in haar conclusie in hoger beroep preciseerde.
Elke tegemoetkoming van de eiseres in de aanschaf van accessoires of in de kosten van
de wijziging of aanpassing van de elektrische rolstoel van de gehandicapte, kan dus alleen
overwogen worden vanuit het oogpunt van de bepalingen van artikel 5.1 van de bijlage 1
van dat besluit van het College.
Het arrest stelt vast dat de rechtsvordering van de verweerder ertoe strekte de eiseres te
doen veroordelen tot tenlasteneming van de kosten van bepaalde accessoires van verweerders elektrische rolstoel, zonder vast te stellen dat die aanpassingen voldeden aan de voorwaarden van artikel 5.1, g), van bijlage 1 van het besluit van het College van 25 februari
2000.
Het arrest heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat de eiseres ten onrechte beweerde dat de verweerder een bijkomende tegemoetkoming vorderde in het kader van een
uitdrukkelijk in de voormelde bijdrage bepaald geval, en dat de eerste rechter terecht beslist had dat de eiseres de litigieuze accessoires met toepassing van artikel 29bis ten laste
moest nemen, aangezien zij niet opgenomen waren in bijlage 1 van het besluit van 25 februari 2000.
Het arrest schendt aldus de in het middel vermelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 29 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, bepaalt dat de gehandicapten, binnen de budgettaire beperkingen, in aanmerking kunnen komen
voor een tegemoetkoming in de kosten van individuele bijstand bij hun integratie
in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in bijlage 1.
Artikel 5.1, g), van die bijlage bepaalt dat de aanpassingen aan de rolstoel enkel toegelaten zijn wanneer ze niet gecodificeerd zijn en als verlichting of als
houder voor materiaal dienen dat voor de gebruiker onontbeerlijk is (wandelstok,
respirator,...) fixatie taxi of voor verwarming van de handen.
Krachtens artikel 29bis, eerste lid, van datzelfde besluit, is het pluridisciplinair
team, voor de gevallen die niet voorzien zijn in bijvoegsel 1 en binnen de bud-
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gettaire beperkingen, bevoegd om te bepalen of de gevraagde tussenkomst tegemoetkomt aan de algemene voorwaarden van het decreet van 4 maart 1999 van
de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en van het besluit, indien
deze nodig en onmisbaar is voor de sociale en professionele integratie.
In tegenstelling tot wat de eiseres betoogt, zijn de gevallen die niet opgesomd
zijn in bijlage 1, en die bedoeld worden in artikel 29bis, eerste lid, van voornoemd besluit, niet beperkt tot de gevallen waarin geen tegemoetkoming was
voorzien op het ogenblik dat die bijlage werd opgemaakt, omdat de betrokken
uitrusting niet bij de administratie bekend was, maar vallen hieronder alle aanpassingen aan de rolstoel die niet opgesomd worden in artikel 5.1, g), van die bijlage 1.
Het arrest, dat vaststelt dat de litigieuze accessoires niet zijn opgenomen in artikel 5.1, g), van bijlage 1 van het besluit van 25 februari 2000, schendt geen van
de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, wanneer het artikel 29bis van
dat besluit toepast om de vordering gegrond te verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 311
3° KAMER - 11 mei 2009

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BEOORDELINGSVRIJHEID
Wanneer de wet dat bewijsmiddel niet verbiedt, beslist de rechter op onaantastbare wijze
en in feite of het bewijs door getuigen op nuttige wijze kan worden geleverd, mits hij het
recht van de partijen om een dergelijk bewijs te leveren, niet miskent1. (Art. 915, Ger.W.)
(S. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0143.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 311.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 915 tot 922 van het Gerechtelijk Wetboek, en inzonderheid artikel
915 van dat wetboek;
- artikel 12 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart "het hoofdberoep (van de eiser) ontvankelijk maar (niet-)gegrond,
(...) het incidenteel beroep (van de verweerder) ontvankelijk en gegrond" en "wijzigt het
beroepen vonnis" door "de oorspronkelijke rechtsvordering ontvankelijk maar niet-gegrond" te verklaren, om de volgende redenen:
"1. (De eiser ten principale) voert geen enkel middel aan en legt geen enkel gegeven
over dat tot een andere beoordeling dan die van de eerste rechters kan leiden.
2. Uit geen enkel gegeven van de door de partijen overgelegde dossiers blijkt dat (de eiser) de 'overeenkomst tot beëindiging in onderlinge overeenstemming' onder dwang heeft
ondertekend, zodat het verzoek om een getuigenverhoor niet gegrond is.
3. Voor de periode na 31 juli 2004 werd er geen enkele overeenkomst ondertekend en
(de eiser) heeft op 23 oktober 2001 een brief naar de inspectie van de sociale wetten gestuurd, waarin hij vroeg om zijn klacht te seponeren, waardoor hij een belangrijk bewijsmiddel tot staving van zijn klachten uit handen gaf.
4. Hieruit volgt dat het hoofdberoep niet gegrond is, dat het incidenteel beroep gegrond
is en dat de oorspronkelijke rechtsvordering niet gegrond is".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt
dat de beëindiging een geoorloofd middel is om de arbeidsovereenkomst stop te zetten: de
arbeidsovereenkomst kan aldus door de partijen in onderlinge overeenstemming beëindigd worden.
De werknemer, die een overeenkomst gesloten heeft om zijn contract te beëindigen,
kan de geldigheid ervan evenwel betwisten door met name aan te tonen dat deze is aangetast door een nietigheidsgrond, zoals, bijvoorbeeld, een gebrek in de toestemming.
De eiser betoogde in conclusie dat hij de overeenkomst tot beëindiging van 15 juli 2004
"onder dwang" had ondertekend. Hij voerde aldus morele dwang aan, een begrip dat het
in artikel 1112 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde geweld oplevert.
Het arrest stelt vast dat uit geen enkel gegeven dat ter kennis van het arbeidshof is gebracht, blijkt dat de eiser de overeenkomst tot beëindiging onder dwang heeft ondertekend. Het wijst op die grond ("zodat (...)") het verzoek van een getuigenverhoor dat de eiser in zijn conclusie in hoger beroep voorstelde.
De eiser vroeg te dezen om het bewijs te mogen leveren van een bepaald en ter zake
dienend feit, met name dat "(de eiser) in de maand augustus 2004, zonder nadere precisering van de datum, maar wel op een dag na 15 juli 2004, door de heer H., bestuurder van
de naamloze vennootschap Socofilux onder druk is gezet om een document te onderteke-
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nen, 'overeenkomst tot beëindiging in onderlinge overeenstemming' genaamd. Het dreigement bestond er in feite in dat men (de eiser) te verstaan gaf dat hij, indien hij dit document niet ondertekende, 'zonder meer' aan de deur zou worden gezet, en dat, indien hij tekende, een nieuwe overeenkomst met een andere vennootschap van de heer H. zou worden gesloten". De eiser preciseerde in zijn conclusie daarenboven dat T.B. getuige was geweest van de omstandigheden waarin de overeenkomst tot beëindiging was ondertekend.
Luidens artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek, "kan de rechter, indien een partij
aanbiedt het bewijs van een bepaald en ter zake dienend feit te leveren door een of meer
getuigen, die bewijslevering toestaan, indien het bewijs toelaatbaar is".
Het staat weliswaar aan de feitenrechter om op onaantastbare wijze te oordelen of een
getuigenverhoor kan of moet worden bevolen. Als hij dat doet, mag hij echter het recht
van de partijen om het bewijs van een feit door getuigen te leveren, niet miskennen.
Het arrest, dat het aanbod van de eiser om het bewijs van het feit door getuigen te leveren, alleen verwerpt op grond dat geen enkel gegeven van de overgelegde dossiers de conclusie wettigt dat de eiser de overeenkomst tot beëindiging onder dwang had ondertekend,
miskent het recht van de eiser om dat bewijs te leveren, en schendt derhalve de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de artikelen 915 tot 922 van het Gerechtelijk Wetboek, en inzonderheid artikel 915 van dat wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Er bestaat geen grond om acht te slaan op de memorie met als titel "conclusie",
die de verweerder op de griffie van het Hof heeft doen toekomen zonder bijstand
van een advocaat bij het Hof van Cassatie.
Het middel
(...)
Tweede onderdeel
Wanneer de wet dat bewijsmiddel niet verbiedt, beslist de rechter in feite of
het bewijs door getuigen op nuttige wijze kan worden geleverd, mits hij het recht
van de partijen om een dergelijk bewijs te leveren, niet miskent.
Het arrest, dat het aanbod van de eiser om het bewijs door getuigen te leveren
verwerpt, op grond dat uit geen enkel gegeven van de overgelegde dossiers blijkt
dat hij de overeenkomst tot beëindiging onder dwang heeft ondertekend, miskent
het recht van de eiser om dat bewijs te leveren.
(...)
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 Arbeidshof te Brussel.
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11 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 312
2° KAMER - 12 mei 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - GEEN ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE EN VAN DE
BEWIJSVERKRIJGING - FEITENRECHTER - EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE
STRAFVORDERING OP GROND VAN POLITIONELE PROVOCATIE - GEVOLG
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING GEEN ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE EN VAN DE BEWIJSVERKRIJGING FEITENRECHTER - EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING OP GROND VAN
POLITIONELE PROVOCATIE - GEVOLG
1º en 2° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, noch op het ogenblik dat zij kennis
nam van de zaak ter gelegenheid van de controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden, noch op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de
regelmatigheid van de procedure en van de bewijsverkrijging heeft onderzocht aan de
hand van het open dossier, kan de feitenrechter niet weigeren het onderzoek te doen
naar de opgeworpen niet-ontvankelijkheid van de strafvordering op grond van de
aangevoerde politionele provocatie. (Artt. 127, 235bis en 235ter, Sv.)
(P. e.a. T. FN HERSTAL nv)

ARREST

(AR P.09.0190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 december 2008.
De eiser G P voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
De eiser B M voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eiseres D F-S voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiser II B M
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Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet, artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen
235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het recht
van verdediging: de verwijzing door artikel 235ter, §5, Wetboek van Strafvordering naar artikel 235bis, §§5 en 6, Wetboek van Strafvordering houdt niet in dat
de onontvankelijkheid van de strafvordering op grond van het bestaan van politionele provocatie niet meer kan ingeroepen worden voor het vonnisgerecht omdat
de kamer van inbeschuldigingstelling bij de afsluiting van het onderzoek de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
reeds onderzocht heeft overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
6. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de
kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve of op verzoek van een der partijen
de regelmatigheid van de procedure bij de regeling van de rechtspleging en in de
andere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak.
Uit artikel 235bis, §5, Wetboek van Strafvordering, volgt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, of met betrekking
tot de verwijzingsbeschikking, die door de kamer van inbeschuldigingstelling
zijn onderzocht, opnieuw door de feitenrechter kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd, betrekking hebben op de bewijswaardering, maar niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen.
Het artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid
beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie voor zover ze daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies en 47nonies Wetboek van Strafvordering, moet controleren.
De rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235 en
235bis Wetboek van Strafvordering.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering kennisneemt van de zaak en ter gelegenheid van
de controle van het vertrouwelijk dossier geroepen wordt uitspraak te doen over
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure met inbegrip van het onderzoek van de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en infiltratie
aan de hand van het strafdossier en de gevolgen daarvan op het verdere verloop
van de procedure, moet zij een debat openen overeenkomstig artikel 235bis, §3,
Wetboek van Strafvordering. Zij dient dan overeenkomstig dit artikel een debat
op tegenspraak te houden over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de procedure betreft, en daarover uitspraak te doen.
7. De appelrechters stellen vast dat:
- de kamer van inbeschuldigingstelling op vordering van de procureur-generaal
de verplichte controle op de toepassing van de bijzondere opsporingstechnieken
infiltratie en observatie heeft gedaan bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek en beslist heeft dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld met betrek-
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king tot de bijzondere opsporingstechnieken observatie en infiltratie die in dit gerechtelijk onderzoek werden aangewend;
- krachtens artikel 235bis, §5, Wetboek van Strafvordering gronden van nietontvankelijkheid die door de kamer van inbeschuldigingstelling reeds werden
onderzocht, niet meer kunnen opgeworpen worden voor de feitenrechter behalve
wanneer ze na het debat voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn ontstaan,
wat te dezen niet het geval is;
- de feitenrechter zelf niet kan belast worden met de controle op de toepassing
en regelmatigheid van de bijzondere opsporingstechnieken observatie en infiltratie vermits hij geen kennis kan nemen van het vertrouwelijk dossier en hij de gebruikte opsporingstechnieken en de argumenten van de partijen ter zake niet kan
toetsen aan de inhoud van het vertrouwelijk dossier.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de kamer
van inbeschuldigingstelling het debat heeft heropend om over de regelmatigheid
van de procedure en de bewijsverkrijging uitspraak te doen na onderzoek van het
open strafdossier, noch dat de kamer van inbeschuldigingstelling ter gelegenheid
van de regeling van de rechtspleging is tussengekomen.
Met de voormelde redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat
zij niet kunnen oordelen over de aangevoerde politionele provocatie, niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eisers vrijspreekt en
de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eisers I en II ongegrond verklaart.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en laat
de overige helft daarvan ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
12 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Daeninck, Hasselt en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 313
2° KAMER - 12 mei 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
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TIJD EN IN DE RUIMTE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 - AARD - GEVOLG - VOORWAARDEN
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 AARD - GEVOLG - VOORWAARDEN
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 DIE DE
BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITBREIDT - AARD - GEVOLG VOORWAARDEN
1º, 2° en 3° De wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis
en 416 van het Wetboek van Strafvordering, regelt de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, door de bevoegdheid ter zake van de
kamer van inbeschuldigingstelling uit te breiden en is als dusdanig een wet betreffende
de bevoegdheid en de rechtspleging die, bij ontstentenis van andersluidende bepaling,
vanaf haar inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing is op de hangende
rechtsplegingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is genomen1. (Artt. 189ter,
235ter, 335bis en 416, Sv.)
(L. T. E.)

ARREST

(AR P.09.0568.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 maart 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij beschikking van de raadkamer van 14 januari 2005 werd de eiser naar de
correctionele rechtbank te Turnhout verwezen op grond van de telastleggingen A
(afpersing), B (bendevorming), C (lid van criminele vereniging).
De correctionele rechtbank verklaarde zich onbevoegd bij vonnis van 18 mei
2006.
Het Hof regelde het rechtsgebied bij arrest van 17 oktober 2006, met verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen.
De kamer van inbeschuldigingstelling verwees de zaak naar de correctionele
rechtbank te Turnhout bij arrest van 29 maart 2007.
Bij vonnis van 8 januari 2009 stelde de correctionele rechtbank vast dat in
deze zaak gebruik werd gemaakt van de bijzondere opsporingsmethode observatie, dat de zaak verwezen werd door de raadkamer voor het invoeren van de wet1 Zie: Cass., 16 okt. 1985, AR 4380, AC, 1985-1986, nr 100, met noot E.L.
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telijke controle op de bijzondere opsporingsmethoden, en dat, bij de nieuwe verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling, geen dergelijke controle
werd uitgevoerd.
Met toepassing van artikel 189ter (oud) Wetboek van Strafvordering maakte
de correctionele rechtbank de zaak over aan het openbaar ministerie ten einde
deze aanhangig te maken bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling met
het oog op het uitvoeren van de bedoelde controle.
Het arrest stelt geen onregelmatigheden vast met betrekking tot de bijzondere
opsporingsmethode observatie.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering: bij ontstentenis van de nieuwe gegevens oefent de kamer van inbeschuldigingstelling, op het verzoek daartoe van de correctionele rechtbank alwaar, na regeling van de rechtspleging en verwijzing, de strafvordering ten laste van de eiser aanhangig is, ten onrechte de in het vermelde artikel 235ter bepaalde controle
uit over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie; dergelijke controle is slechts mogelijk in geval van nieuwe concrete gegevens.
2. Artikel 2 van de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 235bis en 416 van het Wetboek van Strafvordering, vult het vermelde
artikel 189ter aan met een vierde lid, luidende: "Buiten het in het eerste lid bedoelde geval, kan de feitenrechter of het Hof van Cassatie, bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie overzenden ten einde
deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de
in artikel 235ter bepaalde controle."
De vermelde wet regelt de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, door de bevoegdheid terzake van de kamer van inbeschuldigingstelling uit te breiden. Ze is als dusdanig een wet betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging.
Wetten betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging zijn, behoudens andersluidende bepaling, vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing
op de hangende rechtsplegingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is
genomen.
Artikel 7 bepaalt dat de wet in werking treedt op 16 januari 2009, dag waarop
ze in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de correctionele rechtbank nog niet ten gronde over de strafvordering heeft beslist.
4. Het middel dat ervan uitgaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling op
het verzoek van de correctionele rechtbank, niet bevoegd was alsnog de in artikel
235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle uit te voeren, faalt naar
recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Van Deun, Turnhout.

Nr. 314
2° KAMER - 13 mei 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN DE SCHADE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - HET MISDRIJF NAMAKING NAMAAK VAN PLATEN - VEROORDELING - SABAM - SCHADE - FORFAITAIRE VERHOGING
3º AUTEURSRECHT - HET MISDRIJF NAMAKING - NAMAAK VAN PLATEN - VEROORDELING VERGOEDING VAN SCHADE - SABAM - SCHADE - FORFAITAIRE VERHOGING
1º Art. 1382, B.W. verplicht degene door wiens fout de schade is ontstaan, deze volledig te
vergoeden, zodat de benadeelde in de toestand wordt teruggeplaatst waarin hij zich zou
hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt niet was begaan1.
2º en 3° Noch de noodzaak om de universele strijd tegen de schending van de intellectuele
eigendom te financieren, noch het ontradend karakter van een forfaitair bedrag bovenop
de ontdoken rechten, verantwoorden de beslissing naar recht, volgens welke een
forfaitaire verhoging met vijfentwintig percent van het bedrag van de ontdoken rechten,
de schade is die SABAM werkelijk heeft geleden ten gevolge van de fout die voortvloeit
uit het misdrijf namaking dat de beklaagde heeft gepleegd2.
(J. T. SABAM e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0121.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 17 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
1 Cass., 3 dec. 2003, AR P.03.0367.F, AC, 2003, nr 614.
2 Zie Cass., 2 april 2008, AR P.07.1685.F, AC, 2008, nr 201.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de eerste verweerster
Derde middel
Beide onderdelen samen
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht degene door wiens fout de
schade is ontstaan, deze volledig te vergoeden, zodat de benadeelde in de toestand wordt teruggeplaatst waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout
waarover hij zich beklaagt, niet was begaan.
Het arrest kent de verweerster voor de schade ten gevolge van het bewezen
verklaarde misdrijf, enerzijds, een bedrag toe dat overeenkomt met de rechten
die de eiser haar had moeten betalen indien hij de vereiste toestemming voor het
reproduceren van beschermde werken had aangevraagd en verkregen en, anderzijds, een aanvullend bedrag dat overeenkomt met vijfentwintig percent van het
voormelde bedrag.
De voormelde verhoging is volgens de appelrechters verschuldigd wegens de
uitzonderlijke administratieve kosten die het ontbreken van een voorafgaande
toestemming tot reproductie heeft veroorzaakt, en wegens de noodzaak voor de
verweerster om de kosten te financieren van het opsporen en vervolgen van piraterij en namaak.
Het arrest oordeelt ook dat de verhoging met vijfentwintig percent gerechtvaardigd is door het ontradend karakter ervan, aangezien dat resultaat niet wordt
behaald met alleen maar het risico voor de vervalser om de ontdoken rechten alsnog te moeten betalen.
Noch de noodzaak om de universele strijd tegen de schending van de intellectuele eigendom te financieren, noch het ontradend karakter van een forfaitair bedrag bovenop de ontdoken rechten, verantwoorden de beslissing naar recht, volgens welke dat forfaitair bedrag de schade is die de verweerster werkelijk heeft
geleden ten gevolge van de fout die de eiser heeft begaan.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering die de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sabam tegen de eiser heeft ingesteld.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en de
eerste verweerster in het overige derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
13 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J-M. Van Gyseghem, Brussel.

Nr. 315
2° KAMER - 13 mei 2009

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN OM HET VERZOEK IN TE DIENEN
2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TAALGEBRUIK - VERZOEK TOT
TAALWIJZIGING - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN OM HET VERZOEK IN TE DIENEN
1º en 2° Krachtens art. 23ter, Taalwet Gerechtszaken, kan de veroordeelde, ingeval hij
gedetineerd is in een gevangenis in een ander taalgebied dan dat van het strafgerecht
dat hem had veroordeeld, de strafuitvoeringsrechtbank aanwijzen die zijn dossier zal
behandelen; deze bepaling, die erop gericht is om de zaak te doen behandelen door een
rechtbank waarvan de veroordeelde de taal kent, bepaalt geen termijn of bijzondere regel
voor de te zijnen gunste ingestelde keuze.
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0620.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een vonnis van
de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 20 januari 2009 en een vonnis
van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 23 maart 2009.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Na te hebben vastgesteld dat de veroordeelde in een gevangenis in het Franse
taalgebied was gedetineerd terwijl het vonnis dat de zwaarste straf oplegt, die hij
thans uitzit, in het Nederlands was gewezen, heeft de strafuitvoeringsrechtbank
te Antwerpen de zaak naar Luik verwezen en hierbij de keuze gevolgd die de
veroordeelde op grond van artikel 23ter, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken heeft
gemaakt.
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De strafuitvoeringsrechtbank te Luik heeft zich onbevoegd verklaard op grond
dat het Antwerpse gerecht reeds over de voorwaardelijke invrijheidstelling van
de veroordeelde uitspraak had gedaan, door deze bij vonnis van 25 maart 2008 te
verwerpen. De beslissing van onbevoegdverklaring vermeldt dat, krachtens artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de rechtbank die van een verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling kennis heeft genomen, bevoegd blijft om daarvan kennis te nemen tot op het moment van de definitieve invrijheidstelling.
Artikel 635 Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat, niettegenstaande de overplaatsing van gevangenen tussen de strafinstellingen, de rechtbank bevoegd blijft
die van het dossier heeft kennisgenomen, is een regel van territoriale bevoegdheid die van toepassing is, behalve, zoals in artikel 622 van hetzelfde wetboek is
gesteld, in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.
Krachtens artikel 23ter Taalwet Gerechtszaken kan de veroordeelde, ingeval
hij gedetineerd is in een gevangenis in een ander taalgebied dan dat van het strafgerecht dat hem had veroordeeld, de strafuitvoeringsrechtbank aanwijzen die zijn
dossier zal behandelen.
Artikel 23ter is erop gericht om de zaak te doen behandelen door een rechtbank waarvan de veroordeelde de taal kent en bepaalt geen termijn of bijzondere
regel voor de te zijnen gunste ingestelde keuze.
Door te oordelen dat artikel 635 Gerechtelijk Wetboek de taalwijziging verhindert die niet werd aangevraagd toen de zaak een eerste maal bij de rechtbank
aanhangig werd gemaakt, schendt het vonnis van 23 maart 2009 deze wettelijke
bepaling alsook het voormelde artikel 23ter.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 23 maart
2009.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samengesteld.
13 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 316
1° KAMER - 14 mei 2009

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - ONDERSCHEIDEN CASSATIEBEROEP TEGEN DEZELFDE
BESLISSING - ONSPLITSBAAR GESCHIL - BETREKKING BIJ DE ZAAK - VERPLICHTING
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Wanneer twee partijen tegen dezelfde beslissing cassatieberoep instellen en het geschil
onsplitsbaar is, hoeft de eiser verplicht de andere partijen die tegen dezelfde beslissing
cassatieberoep hebben ingesteld, niet bij de zaak te betrekken binnen de gewone
termijnen. (Artt. 1083 en 1084, Ger.W.)
(G. T. OCCHIOLINO nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0322.F - C.07.0329.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 november 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van de beide cassatieberoepen voeren de eisers een en hetzelfde
middel aan, zoals verwoord in hun verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest gericht.
Er bestaat grond tot voeging.
Over het door de verweersters tegen de beide cassatieberoepen aangevoerde
middel van niet-ontvankelijkheid: schending van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek.
De verweersters voeren aan dat M. D. en M. G., beiden partij in het bestreden
arrest en eisers in cassatie in de zaak die op de algemene rol van het Hof is ingeschreven onder nummer C.07.0329.F, niet door A.G. werden opgeroepen in zaak
met rolnummer C.07.0322.F.
Luidens artikel 1084, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet,
wanneer het geschil onsplitsbaar is, het cassatieberoep gericht worden tegen alle
bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van
de eiser en moet deze bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn
of nog niet opgeroepen zijn, binnen de gewone termijnen in de zaak betrekken.
Krachtens artikel 1083 van dat wetboek voegt het Hof ambtshalve beide cassatieberoepen samen wanneer twee partijen tegen dezelfde beslissing cassatieberoep instellen.
Uit die bepalingen volgt dat de eiser, wanneer het geschil onsplitsbaar is, niet
verplicht is de andere partijen die tegen dezelfde beslissing cassatieberoep hebben ingesteld, bij de zaak te betrekken binnen de gewone termijnen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen AR nr. C.07.0322.F. en C.07.0329.F;
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt elk van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
14 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Mahieu.

Nr. 317
1° KAMER - 14 mei 2009

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID BESLISSING - DERDENVERZET - DAGVAARDING - PARTIJEN
2º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID BESLISSING - VERNIETIGING - GEVOLG
1º Derdenverzet tegen een beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van de
collectieve schuldregeling moet worden ingesteld met dagvaarding aan alle voor de
rechter die genoemde beschikking heeft gewezen tegenwoordige partijen, namelijk de
schuldenaar die als eisende partij optreedt en de eventuele eisende partijen, naast de
schuldbemiddelaar die door die beschikking is aangewezen. (Artt. 1675/16 en 1125,
eerste lid, Ger.W.)
2º De beslissing, die op derdenverzet een beschikking vernietigt om een schuldenaar tot de
collectieve schuldenregeling toe te laten, moet die vernietiging uitspreken ten aanzien
van alle partijen bij de zaak en de beslissing geldt voor alle schuldeisers van de
schuldenaar. (Art. 1130, tweede lid, Ger.W.)
(G. T. CENTEA nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0311.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 april 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31, 1122, 1125, 1130, tweede lid, 1675/2, eerste lid, 1675/6, §1 en 2,
1675/9, §1, 2°, en 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstgenoemde bepaling zoals
zij van toepassing was vanaf de inwerkingtreding, op 31 december 2005, van de wet van
13 december 2005 en, voor zoveel als nodig, zoals zij van toepassing was vóór die wet.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat het oorspronkelijke derdenverzet ontvankelijk en gegrond is. Het verantwoordt die beslissing om al de redenen ervan die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Uit artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, met uitzondering van de
beschikking van toelaatbaarheid, alle uitspraken die door de beslagrechter worden gedaan
in het raam van de procedure van de collectieve schuldenregeling, geacht worden tegensprekelijk te zijn, aangezien derdenverzet uitgesloten is.
In deze procedure gaat het precies om een vonnis op derdenverzet tegen een beschikking van toelaatbaarheid. De wet op de collectieve schuldenregeling wijkt nergens af van
artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk het derdenverzet wordt ingesteld tegen de partijen in de zaak in het raam van de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift.
De omstandigheid dat de procedure van collectieve schuldenregeling betrekking heeft
op alle schuldeisers (van de eisers) verleent hun niet de hoedanigheid van partij in de zaak
in het raam van de rechtspleging op derdenverzet tegen een beslissing op eenzijdig verzoekschrift, indien zij niet in die oorspronkelijke procedure zijn tussengekomen. Daaruit
volgt dat (de verweerster), aangezien geen enkele partij tijdens de fase op eenzijdig verzoekschrift vrijwillig is tussengekomen, de rechtspleging op derdenverzet regelmatig
heeft ingeleid door de (eisers) en de door de beslagrechter aangewezen schuldbemiddelaar
te dagvaarden".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is
tussengekomen, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn
rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht
in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.
Dit rechtsmiddel kan evenwel niet worden ingesteld:
1° door algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel, behalve wanneer zij het eigen recht waarop zij zich beroepen, doen erkennen;
2° door rechtverkrijgenden onder bijzondere titel, behalve wanneer hun rechtsvoorganger bedrog heeft gepleegd of wanneer zij hun recht hebben verkregen voor de dagtekening
van de beslissing;
3° door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat
buiten hun schuldvordering ligt;
4° door vertegenwoordigde personen, behalve bij bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij overeenkomst aangewezen vertegenwoordiger.
Bedrog kan alleen dan worden ingeroepen, indien het tijdens het geding is gepleegd".
Artikel 1125 van dat wetboek luidt als volgt:
"Derdenverzet wordt, met dagvaarding van alle partijen, gebracht voor de rechter die de
bestreden beslissing heeft gewezen.
Het kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht voor de rechter bij wie
het geschil aanhangig is, indien deze de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover alle partijen tussen wie deze beslissing is gevallen, in het geding zijn.
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Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels wordt het derdenverzet niet toegelaten".
Artikel 1675/2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Elke natuurlijke persoon die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek
van Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of
nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen
heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling indienen".
Artikel 1675/6, §1 en 2, van dat wetboek luidt als volgt:
"§1. Onverminderd artikel 1028, tweede lid, doet de rechter uitspraak over de toelaatbaarheid van de vordering binnen acht dagen na indiening van het verzoekschrift. Als de
rechter aan de verzoeker vraagt zijn verzoekschrift aan te vullen overeenkomstig artikel
1675/4, §3, volgt de beschikking over de toelaatbaarheid uiterlijk acht dagen na neerlegging van het vervolledigde verzoekschrift ter griffie.
§2. Als de rechter het verzoek toelaatbaar acht, stelt hij in zijn beschikking, met diens
akkoord, een schuldbemiddelaar aan en, in voorkomend geval, een gerechtsdeurwaarder
en/of een notaris".
Artikel 1675/9, §1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Uiterlijk drie dagen na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid moet de
griffier deze bij gerechtsbrief ter kennis brengen van de schuldeisers en de personen die
een persoonlijke zekerheid hebben gesteld onder toevoeging van een afschrift van het verzoekschrift, van een formulier van aangifte van schuldvordering, van de tekst van §2, van
dit artikel en van de tekst van artikel 1675/7".
Ten gevolge van die kennisgeving wordt de beschikking tegensprekelijk jegens alle
schuldeisers.
Artikel 1675/16 van dat wetboek, vóór de inwerkingtreding op 31 december 2005, van
de wet van 13 december 2005, luidde als volgt:
"De uitspraken die door de rechter worden gedaan in het raam van de procedure van de
collectieve schuldenregeling, worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht.
Zij zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling.
Behalve wat de beschikking van toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/6 betreft, zijn
zij niet vatbaar voor derdenverzet.
De vonnissen en arresten die bij verstek werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet".
Artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het bij die wet werd gewijzigd,
luidt als volgt:
"De uitspraken die door de rechter worden gedaan in het raam van de procedure van de
collectieve schuldenregeling, worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht.
Zij zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling.
Behalve wat de in artikel 1675/6 bedoelde beschikking van toelaatbaarheid betreft en zonder dat, in deze veronderstelling, artikel 1122, tweede lid, 3°, kan worden ingeroepen, zijn
die uitspraken niet vatbaar voor derdenverzet. De vonnissen en arresten die bij verstek
werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet. De kennisgeving van de in het eerste lid bedoelde uitspraken geldt als betekening".
Derdenverzet ten principale wordt gebracht bij dagvaarding aan alle partijen bij de bestreden beslissing.
Uit de voornoemde wetsbepalingen volgt dat de schuldeiser die derdenverzet instelt tegen de beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van collectieve schuldenregeling
alle personen die partij zijn in de beschikking bij de zaak moet betrekken aangezien die
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beschikking jegens hen tegensprekelijk is gewezen, alsook alle personen jegens wie de
beschikking door de kennisgeving ervan tegensprekelijk is geworden.
Het wordt niet betwist dat de beschikking van toelaatbaarheid aan de overige schuldeisers van de eisers is betekend overeenkomstig artikel 1675/9, §1, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek en dat die schuldeisers niet door de verweerster bij de zaak werden betrokken.
Bijgevolg hebben de eisers in hun appelconclusie uiteengezet dat het oorspronkelijke derdenverzet niet ontvankelijk was.
Het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat "de omstandigheid dat de procedure
van collectieve schuldenregeling betrekking heeft op alle schuldeisers (van de eisers) (...)
hun niet de hoedanigheid (verleent) van partij in de zaak in het raam van de rechtspleging
op derdenverzet tegen een beslissing op eenzijdig verzoekschrift, indien zij niet in die oorspronkelijke procedure zijn tussengekomen" en dat "daaruit volgt dat (de verweerster),
aangezien geen enkele partij tijdens de fase op eenzijdig verzoekschrift vrijwillig is tussengekomen, de rechtspleging op derdenverzet regelmatig heeft ingeleid door de (eisers)
en de door de beslagrechter aangewezen schuldbemiddelaar te dagvaarden", schendt de
artikelen 1122, 1125, 1675/2, eerste lid, 1675/6, §1 en 2, 1675/9, §1, 2°, en 1675/16 van
het Gerechtelijk Wetboek, laatstgenoemde bepaling zoals zij van toepassing is vanaf de
inwerkingtreding, op 31 december 2005, van de wet van 13 december 2005 en, voor zoveel als nodig, zoals zij van toepassing was vóór die wet.
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil onsplitsbaar,
onder meer in de zin van artikel 1084 van dat wetboek, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Artikel 1130 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Het gerecht dat het derdenverzet toewijst, vernietigt de bestreden beslissing geheel of
ten dele doch alleen ten aanzien van de derde.
De vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover de tenuitvoerlegging van de
bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing".
Het derdenverzet op de beschikking van toelaatbaarheid met het oog op de collectieve
schuldenregeling is een onsplitsbaar geschil in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk
Wetboek en het moet, met toepassing van artikel 1130, tweede lid, van dat wetboek, worden gericht tegen alle partijen bij de zaak en tegen eenieder ten aanzien van wie de beschikking tegensprekelijk is geworden door de kennisgeving ervan, met name de schuldeisers.
Het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat "dat (de verweerster), aangezien geen
enkele partij tijdens de fase op eenzijdig verzoekschrift vrijwillig is tussengekomen, de
rechtspleging op derdenverzet regelmatig heeft ingeleid door de (eisers) en de door de beslagrechter aangewezen schuldbemiddelaar te dagvaarden", hoewel de beschikking van
toelaatbaarheid ter kennis van de schuldeisers was gebracht en het geschil onsplitsbaar
was, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door verweerster tegen het cassatieberoep ingestelde middel van nietontvankelijkheid: het cassatieberoep is laattijdig.
De verweerster voert aan dat het cassatieberoep, dat haar werd betekend op 11
juli 2008, terwijl het verzoekschrift tot cassatie op 15 juli 2008 ter griffie van het
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Hof werd neergelegd, buiten de wettelijke termijn van drie maanden is ingesteld
op grond dat het bestreden arrest aan de eisers ter kennis is gebracht bij gerechtsbrief van 8 april 2008, die "aan de eisers op 10 april 2008 op de Europese Commissie werd aangeboden, waar het voor ontvangst werd ondertekend 'door D. v.
H.'".
Krachtens artikel 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de gerechtsbrief,
wanneer de griffier een kennisgeving doet in de gevallen die de wet bepaalt, door
de postdiensten ter hand gesteld aan de geadresseerde in persoon of aan diens
woonplaats zoals bepaald in de artikelen 33, 35 en 39 van dat wetboek.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hadden de eisers tijdens de rechtspleging hun woonplaats, zoals door het bestreden arrest wordt vermeld, in Rixensart, 29, avenue Beau Rivage. Aangezien het niet bewezen is, en
zelfs, door de verweerster, niet wordt aangevoerd dat de eisers woonplaats hebben gekozen in de Europese Commissie, heeft de kennisgeving aan de eisers binnen die instelling, en waarvan de ontvangstmelding niet door hen werd ondertekend, de termijn om cassatieberoep in te stellen niet doen ingaan.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1675/16, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van de collectieve schuldregeling
vatbaar voor derdenverzet.
Luidens artikel 1125, eerste lid, van dat wetboek wordt derdenverzet, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing
heeft gewezen.
Uit die bepaling volgt dat een derdenverzet tegen een beschikking van toelaatbaarheid gebracht moet worden voor de rechter die genoemde beschikking heeft
gewezen, met dagvaarding aan alle voor die rechter tegenwoordige partijen, namelijk de schuldenaar die als eisende partij optreedt en de eventuele tussenkomende partijen, naast de schuldbemiddelaar die door die beschikking is aangewezen om de procedure voor te zetten.
Het onderdeel, dat staande houdt dat de schuldeiser die derdenverzet doet tegen de beschikking van toelaatbaarheid, naast de voornoemde personen "alle personen jegens wie de beschikking door de kennisgeving ervan tegensprekelijk is
geworden" in de zaak moet betrekken, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Volgens artikel 1130, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek geldt de vernietiging van een beslissing die met derdenverzet wordt bestreden ten aanzien
van alle partijen in zoverre de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.
Krachtens die bepaling moet de beslissing, die op derdenverzet een beschikking om een schuldenaar tot de collectieve schuldenregeling toe te laten vernietigt, die vernietiging uitspreken ten aanzien van alle partijen bij de zaak en de beslissing geldt voor alle schuldeisers van de schuldenaar.
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Het onderdeel dat staande houdt dat het derdenverzet tegen een beschikking
van toelaatbaarheid, dat een onsplitsbaar geschil is in de zin van artikel 31 van
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens artikel 1130, tweede lid, van dat wetboek
gebracht moet worden tegen "alle personen jegens wie de beschikking door de
kennisgeving ervan tegensprekelijk is geworden, met name de schuldeisers",
faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 318
1° KAMER - 14 mei 2009

1º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD - BESLISSING - BEROEP - TUCHTRAAD VAN BEROEP AANHANGIGMAKING - GRENZEN
2º ADVOCAAT - TUCHT - ONMIDDELLIJK UITVOERBARE BESLISSING - NIET-SCHORSEND
CASSATIEBEROEP - OMVANG
3º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — ALGEMEEN - ADVOCAAT - TUCHTRAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - UITVOERBARE BESLISSING - NIET-SCHORSEND
CASSATIEBEROEP - GEEN CONCLUSIE - MOTIVERING
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN TOEGANG TOT EEN RECHTERLIJK INSTANTIE TUCHTZAKEN - TOEPASSING
5º ADVOCAAT - TUCHT - UITVOERBARE BESLISSING - NIET-SCHORSEND CASSATIEBEROEP GEEN CONCLUSIE - MOTIVERING
1º Het staat het aan de procureur-generaal, de stafhouder en de betrokken advocaat om in
het hoofdberoep of het tegenberoep de grenzen te bepalen waarbinnen de tuchtraad van
beroep van de Orde van advocaten uitspraak moet doen over de betwistingen die aan de
tuchtraad zijn voorgelegd. (Artt. 463, vierde lid, en 1068, Ger.W.)
2º en 3° De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten
schorsing als straf oplegt, heft de schorsende kracht van het cassatieberoep tegen die
beslissing niet op. (Art. 468, §3, Ger.W.)
4º De omstandigheid dat de tuchtrechtelijke uitspraak preciseert dat het cassatieberoep
geen schorsende kracht zal hebben, ontzegt de eiser de toegang tot de rechter niet. (Art.
6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
5º Wanneer er geen conclusies zijn neergelegd, dient de tuchtraad van beroep van de
Orde van advocaten de redenen niet te preciseren waarom hij beslist heeft dat de
beslissing uitvoerbaar zou zijn niettegenstaande het cassatieberoep. (Art. 468, §3,
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tweede lid, Ger.W.)
(H. T. STAFHOUDER VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE BRUSSEL e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR D.08.0009.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de uitspraak, op 23 april 2008 gewezen
door de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 463, inzonderheid tweede en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij de wet van 21 juni 2006;
- artikel 1068, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak bevestigt de beroepen beslissing met betrekking tot de feiten die
deze bewezen verklaart (grieven 2 tot 5), wijzigt de beroepen beslissing met betrekking
tot het door deze niet-bewezen verklaarde feit (grief 1) en spreekt een zwaardere straf uit
dan die welke de beroepen beslissing had opgelegd, met name een schorsing van een jaar,
met zes maanden uitstel gedurende vijf jaar. De tuchtraad van beroep heeft dus kennisgenomen van alle aan de eiser ten laste gelegde feiten, met inbegrip van het feit (grief 1) dat
in eerste aanleg niet-bewezen was verklaard, en zulks, op grond van de aangetekende
brief van de stafhouder waarin hij verklaard had tegenberoep in te stellen.
Grieven
Artikel 463 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie ervan zoals gewijzigd bij de wet
van 21 juni 2006, regelt het hoger beroep tegen de uitspraken van de tuchtraad.
De eerste drie leden van dat artikel 463 hebben betrekking op het hoofdberoep, dat kan
worden ingesteld binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing.
De partijen die hoofdberoep mogen instellen zijn de betrokken advocaat, zijn stafhouder
of de procureur-generaal (artikel 463, eerste lid). Het hoofdberoep moet worden ingesteld
bij een ter post aangetekende brief (artikel 463, tweede lid).
Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid om "tegenberoep" in te stellen binnen een
termijn van één maand te rekenen van de kennisgeving van het hoofdberoep. De partijen
die tegenberoep mogen instellen zijn dezelfde als die welke hoofdberoep mogen instellen,
met name de betrokken advocaat, zijn stafhouder of de procureur-generaal (artikel 463,
vierde lid). Net als het hoofdberoep, moet het tegenberoep worden ingesteld bij een ter
post aangetekende brief (artikel 463, vierde lid).
Hoewel geen enkele wetsbepaling het uitdrukkelijk voorschrijft, moeten die akten van
hoger beroep (aangetekende brief) met redenen omkleed zijn zodat de draagwijdte van het
hoger beroep kan worden bepaald. Het betreft hier een substantieel vormvereiste dat de
rechterlijke organisatie raakt.
Krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt de devolutieve
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kracht van het hoger beroep immers het geschil zelf aanhangig bij de tuchtraad van beroep, maar enkel binnen de perken van het hoofd- en tegenberoep. Aangezien de akte van
hoger beroep bepalend is voor de devolutieve kracht van het hoger beroep, en dus voor de
mate waarin de zaak aanhangig is gemaakt bij de tuchtraad van beroep, dient die akte dus
noodzakelijkerwijs voldoende aanwijzingen te geven over de punten van de beroepen beslissing die de appellant in hoger beroep gewijzigd wil zien.
Ingeval de draagwijdte van het hoger beroep, en bijgevolg de perken van de aanhangigmaking, niet bepaald kunnen worden, moet de tuchtraad (van beroep) dus noodzakelijkerwijs de akte van het hoofd- of tegenberoep weren wanneer uit de inhoud ervan niet kan
worden opgemaakt tegen welke punten van de beroepen beslissing de appellant opkomt.
Uit de stukken van het dossier van deze zaak blijkt dat de eiser, bij aangetekende brief
van 14 februari 2008, hoofdberoep heeft ingesteld tegen de beslissing van de tuchtraad.
Dat hoger beroep werd uitdrukkelijk beperkt tot de vier grieven (grieven 2 tot 5) die door
de tuchtraad van eerste aanleg bewezen verklaard waren.
Uit het dossier blijkt eveneens dat op genoemd hoofdberoep een tegenberoep is gevolgd
dat door de stafhouder van de Orde werd ingesteld bij aangetekende brief van 3 maart
2008. Met betrekking tot dat beroep vermeldt die brief slechts die ene zin: "Hierbij dien ik
tegenberoep in tegen de beslissing waarvan hierboven sprake is". De brief verduidelijkt
niet op welke punten de stafhouder de beslissing in eerste aanleg gewijzigd wilde zien of
tegen welk gedeelte van de bestreden beslissing het tegenberoep was ingesteld: de beslissing betreffende de straf die was uitgesproken voor de grieven 2 tot 5, de beslissing waarbij grief 1 niet-bewezen werd verklaard, dan wel de beide beslissingen.
Bij gebrek aan gegevens aan de hand waarvan de perken van het tegenberoep bepaald
kunnen worden, was de raad van beroep gebonden door de perken zoals die door het
hoofdberoep waren bepaald en mocht hij dus niet, op grond van de aangetekende brief
van de stafhouder, de mate waarin de zaak aanhangig was gemaakt uitbreiden tot andere
gedeelten van de beroepen beslissing dan het gedeelte m.b.t. de grieven 2 tot 5, die hierin
bewezen waren verklaard.
Door kennis te nemen van grief 1, die door de beroepen beslissing niet-bewezen was
verklaard, door dat feit vervolgens bewezen te verklaren en door zich met name op die beslissing te baseren om de in eerste aanleg uitgesproken straf te verzwaren, schendt de bestreden beslissing de artikelen 463, inzonderheid het eerste en vierde lid, en 1068, inzonderheid het eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, inzonderheid punt 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 468, inzonderheid §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 21 juni 2006;
- algemeen rechtsbeginsel van het eerlijk proces.
Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak bevestigt de beroepen beslissing met betrekking tot de feiten die
deze bewezen verklaart (grieven 2 tot 5), wijzigt de beroepen beslissing met betrekking
tot het door deze niet bewezen verklaard feit (grief 1) en spreekt een zwaardere straf uit
dan die welke de beroepen beslissing had opgelegd, met name een schorsing van een jaar,
met zes maanden uitstel gedurende vijf jaar. Bovendien heeft de tuchtraad van beroep,

Nr. 318 - 14.5.09

HOF VAN CASSATIE

1267

zonder enige bijzondere motivering, de bestreden beslissing uitvoerbaar verklaard niettegenstaande ieder verhaal.
Grieven
Artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet
van 21 juni 2006, vermeldt dat het cassatieberoep schorsende kracht heeft, tenzij de beslissing anders luidt. De schorsende kracht van het cassatieberoep is dus de regel, de uitvoering niettegenstaande het cassatieberoep, de uitzondering.
Ook al voorziet de wet niet uitdrukkelijk in de beperking van de toepassing van de uitzondering op de regel, en zelfs niet in de verplichting voor de tuchtraad om een afwijking
van het beginsel te motiveren, toch gebiedt het recht op een eerlijk proces dat het aantal
gevallen waarin van die regel kan worden afgeweken beperkt blijft en dat op zijn minst de
afwijking van die regel wordt gemotiveerd.
Artikel 6, inzonderheid punt 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden waarborgt een eerlijk proces, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Dat grondrecht impliceert de toegang tot een rechterlijke instantie.
Indien zou worden aangenomen dat de beslissing die een schorsing, ja zelfs een schrapping, als straf oplegt ten uitvoer kan worden gelegd niettegenstaande het cassatieberoep,
zou zulks indruisen tegen het recht op beroep bij het Hof van Cassatie. De betrokken advocaat zou immers bij wijze van straf schorsing of schrapping ondergaan, met alle schadelijke gevolgen die het stilleggen van zijn kantoor teweegbrengen, zelfs nog voor het Hof
van Cassatie zich zou hebben uitsproken over zijn cassatieberoep.
Hieruit volgt dat de mogelijkheid om af te wijken van de schorsende kracht van het cassatieberoep, als bedoeld in artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet
kan bestaan in de gevallen waarin de tuchtraad van beroep een schorsing of een schrapping als straf oplegt. De tuchtraad van beroep moet op zijn minst motiveren waarom, in
die gevallen, wordt afgeweken van de schorsende kracht.
In dit geval zegt de bestreden beslissing dat zij "ten uitvoer kan worden gelegd niettegenstaande ieder verhaal", en zulks, zonder enige motivering.
Doordat de bestreden beslissing verklaart uitvoerbaar te zijn niettegenstaande ieder verhaal, hoewel zij de eiser een schorsing van twaalf maanden, waarvan zes met uitstel, als
straf oplegt, schendt zij artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook
artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en miskent zij het algemeen rechtsbeginsel van het eerlijk proces. Op zijn
minst schendt zij dezelfde wettelijke bepalingen en artikel 149 van de Grondwet en miskent zij het algemeen rechtsbeginsel door haar beslissing om af te wijken van het beginsel
van de schorsende kracht van het cassatieberoep niet te motiveren.
Aanvullend vraagt de eiser dat het Hof voorafgaandelijk de volgende prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof stelt:
- Schendt artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewijzigd bij
de wet van 21 juni 2006), in samenhang met artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, voornoemd artikel 6, 1, en de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de mogelijkheid biedt af te wijken van
het in dat artikel 468, §3, tweede lid, vastgelegde beginsel van de schorsende kracht van
het cassatieberoep, in de gevallen waar schorsing of schrapping als straf wordt uitgesproken, terwijl, in strafzaken, waar de schorsende kracht van het cassatieberoep eveneens de
regel is, niet van dat beginsel mag worden afgeweken als het een beslissing betreft die uitspraak doet op de strafvordering en ofwel een veroordeling, ofwel een vrijspraak, ofwel
een ontslag van rechtsvervolging uitspreekt (artikel 407, tweede lid, van het Wetboek van
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Strafvordering)?
- Schendt artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewijzigd bij
de wet van 21 juni 2006), in samenhang met artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, voornoemd artikel 6, 1, en de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de mogelijkheid biedt zonder enige
bijzondere motivering af te wijken van het in dat artikel 468, §3, tweede lid, vastgelegde
beginsel van de schorsende kracht van het cassatieberoep, in de gevallen waar schorsing
of schrapping als straf wordt uitgesproken, terwijl, in strafzaken, waar de schorsende
kracht van het cassatieberoep eveneens de regel is, de rechter inzonderheid moet motiveren waarom hij van dat beginsel afwijkt in de heel bijzondere gevallen waar de wet hem
dat toestaat (artikel 407, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering)?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 463, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de procureur-generaal, de stafhouder en de betrokken advocaat bij een ter post aangetekende brief tegenberoep instellen binnen een termijn van één maand te rekenen
van de kennisgeving van het hoofdberoep.
Die bepaling bevat geen enkele regel betreffende de motivering van het tegenberoep.
Hoewel krachtens het van toepassing zijnde artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, hoger beroep tegen een beslissing van de tuchtraad van de Orde van
advocaten het geschil zelf aanhangig maakt bij de tuchtraad van beroep, staat het
aan de procureur-generaal, de stafhouder en de betrokken advocaat om aan de
hand van het hoofdberoep of van het tegenberoep de perken te bepalen waarbinnen de tuchtraad van beroep uitspraak moet doen over de betwistingen die aan de
tuchtraad zijn voorgelegd.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, strekte het hoofdberoep van de eiser ertoe de beroepen beslissing te wijzigen in zoverre die de grieven 2 tot 5 had ingewilligd.
Bij zijn aangetekende brief van 3 maart 2008 heeft de stafhouder verklaard tegenberoep in te stellen tegen de beroepen beslissing, zonder enige andere verduidelijking.
Uit die akte van hoger beroep heeft de tuchtraad van beroep, zonder voornoemd artikel 1068 te schenden, kunnen afleiden dat het tegenberoep betrekking
had op alle punten van de beroepen beslissing die aan die raad nog niet waren
voorgelegd door het hoofdberoep, en uitspraak kunnen doen over de eerste grief
en over de uitgesproken straf.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Luidens artikel 468, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft het
cassatieberoep schorsende kracht, tenzij de beslissing anders luidt.
Die bepaling sluit de toepassing ervan niet uit wanneer, zoals in deze zaak, de
beslissing schorsing als straf oplegt.
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De regel van voornoemd artikel 468, §3, tweede lid, dat het recht op toegang
tot de rechter niet ontzegt, schendt artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet.
Aangezien er over dat punt geen conclusies waren neergelegd, diende de tuchtraad van beroep de redenen niet te preciseren waarom hij beslist heeft dat de uitspraak uitvoerbaar zou zijn niettegenstaande het cassatieberoep.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Uit de bewoordingen van de door de eiser voorgestelde prejudiciële vragen
blijkt dat de aangevoerde discriminatie over verschillende toestanden gaat, die
van een persoon die tuchtrechtelijk wordt vervolgd en die van een beklaagde,
welke gevallen door de wet verschillend worden geregeld. In die onderstelling
bestaat er geen grond om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk
Hof.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 319
1° KAMER - 15 mei 2009

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - MEDEDINGING
- VERTICALE OVEREENKOMST - WETTIGHEID - BEOORDELING - VOORWAARDE - NIETIGHEID
2º OVEREENKOMST — INTERNATIONAAL RECHT - EUROPESE UNIE MEDEDINGING - VERTICALE OVEREENKOMST - WETTIGHEID - BEOORDELING - VOORWAARDE NIETIGHEID
3º VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER
4º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - AMBTSHALVE
WIJZIGING DOOR DE RECHTER

5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DOOR PARTIJEN
AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER
REDENEN - VOORWAARDEN
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - DOOR
PARTIJEN AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE
AANVULLEN DER REDENEN - VOORWAARDEN
1º en 2° Het gedeelte van de verticale overeenkomst dat buiten het toepassingsgebied van
de Groepsvrijstellingsverordening valt, wordt niet a priori als onwettig beschouwd, maar
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moet afzonderlijk worden onderzocht aan de hand van alle ter beschikking staande
gegevens en rekening houdend met de economische en juridische context van de
overeenkomst; in een dergelijk geval is de betrokken voorwaarde slechts nietig voor
zover ze tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt merkbaar wordt beperkt, de handel tussen de lidstaten in merkbare mate ongunstig
kan beïnvloeden en een vrijstelling krachtens artikel 81, derde lid, EG-Verdrag niet kan
rechtvaardigen. (Art. 81, eerste, tweede en derde lid, E.G.-Verdrag van 25 maart 1957 en
Art. 5, Verordening Comm. E.G. nr. 2790/1999 van 22 dec. 1999 betreffende de
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen)
3º en 4° De rechter mag, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van de
vordering niet ambtshalve wijzigen, hetzij, door ze uit te breiden, hetzij, door ze door een
andere te vervangen1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
5º en 6° De rechter vermag de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen
redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde dat hij geen geschil opwerpt waarvan
de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de
oorzaak van de vordering wijzigt2. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(BROUWERIJ HAACHT nv T. B.)

ARREST

(AR C.08.0029.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep hervormt de beslissing van de eerste rechter dat er geen sprake is
van een merkbare beperking van de mededinging op Europees niveau, op grond van de
volgende overwegingen:
"2. Marktaandeel en parallelle overeenkomsten
Voor de beoordeling van de al dan niet geldigheid van exclusieve drankafnameovereenkomsten moet het marktaandeel van de betrokken partijen, in casu van Brouwerij Haacht,
bepaald worden rekening houdend met alle producten (nationale en internationale bieren,
wijnen, waters en andere niet-alcoholische dranken), ten einde na te gaan of door de opgelegde exclusiviteit de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie ongunstig kan worden beïnvloed en de vrije concurrentie op merkbare wijze beperkt.
In haar conclusie verwijst Brouwerij Haacht naar een door de Confederatie van Belgi1 Cass., 17 feb. 2005, AR C.03.0423.F, AC, 2005, nr 97.
2 Cass., 16 maart 2006, AR C.04.0267.N, AC, 2006, nr 155.
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sche Brouwers opgestelde vergelijking van productiecijfers in hectolitergraad waaruit
blijkt dat zij vóór 1992 een marktaandeel had van 5,25 pct. van de nationale biermarkt,
tussen 1992 en 1993 van 5,23 pct., tussen 1993 en 1994 van 5,23 pct., tussen 1994 en
1995 van 5,48 pct., tussen 1995 en 1996 van 5,49 pct. en tussen 1996 en 1997 van 5,34
pct. telkens enkel berekend op haar eigen productie, die 3.000.000 hl overtrof. Bovendien
legt Brouwerij Haacht de exclusieve afname op van tal van andere nationale en internationale bieren en andere dranken. Daarvan wordt enkel voor Palm reeds een marktaandeel op
productiebasis opgegeven van 5,78 pct. in 1992 en 1993.
Uit een document opgesteld door de Europese Commissie op 29 september 2000 blijkt
dat in de sector horeca en pils horeca het marktaandeel van de Brouwerij Haacht schommelt tussen 5 pct. en 8 pct. en dit voor de jaren 1992 tot en met 1998 andermaal enkel berekend op haar eigen productie.
Bovendien staat vast dat de Brouwerij Haacht met talrijke andere horecazaken soortgelijke parallelle exclusieve drankafnameovereenkomsten heeft afgesloten. Het gezamenlijk
effect daarvan op de handel tussen de lidstaten en de mededinging moet dan ook in overweging worden genomen, zoals reeds beslist werd door het Europese Hof van Justitie in
Brasserie de Haacht, zaak 23/67, arrest van 12 december 1967, Jurispr. 1967, blz. 512;
Bilger, zaak 43/69, arrest van 18 maart 1970, Jurispr. 1970, blz. 127 en Delimitis t/Henninger Bréu, zaak C-89/234, arrest van 28 februari 1991, Jurispr. 1991, blz. 935.
Rekening houdend met al deze gegevens mag derhalve worden aangenomen dat het
marktaandeel van de Brouwerij Haacht in 1992 nagenoeg 10 pct. bedroeg.
Het hof van beroep komt derhalve tot de vaststelling dat de eerste rechter ten onrechte
heeft beslist dat "voornamelijk gelet op het gering marktaandeel van Brouwerij Haacht en
ondanks een relatief hoog bindingspercentage, de marktafscherming door de betrokken
overeenkomsten te klein is opdat er sprake zou zijn van een merkbare mededingingsbeperking op Europees niveau" en dat bijgevolg "de tussen partijen afgesloten drankafnameovereenkomsten niet dienen getoetst te worden aan de Verordening nr. 1984/83 van de
Europese Commissie".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet.
1. Het hof van beroep stelt vast dat de overeenkomsten tussen de eiseres en de verweerster economisch en juridisch één geheel vormen en beoordeelt vervolgens het marktaandeel van de eiseres, "ten einde na te gaan of door de opgelegde exclusiviteit de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie ongunstig kan worden beïnvloed en de vrije concurrentie op merkbare wijze beperkt".
Het hof vermeldt de productiecijfers in hectoliter van de Confederatie van Belgische
Brouwers die de eiseres zelf meedeelde en voegt daaraan toe dat de eiseres de exclusieve
afname van tal van andere nationale en internationale bieren en dranken oplegt.
Vervolgens verwijst het arrest naar een document opgesteld door de Europese Commissie op 29 september 2000 waaruit volgens het hof blijkt dat voor de jaren 1992 t.e.m.
1998 het marktaandeel van de eiseres in de sectoren horeca en pils horeca schommelt tussen 5 en 8.
Volgens het hof (van beroep) staat het ook vast dat de eiseres met talrijke andere horecazaken soortgelijke parallelle exclusieve afnameovereenkomsten heeft gesloten, zodat
het gezamenlijk effect daarvan op de mededinging eveneens in overweging moet worden
genomen:
Op basis van deze gegevens neemt het hof (van beroep) dan aan dat het marktaandeel
van eiseres in 1992 nagenoeg 10 pct. bedroeg.
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2. De eiseres beriep zich voor het hof van beroep op de bekendmaking 2001/C 368/07
van de Commissie inzake de overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging
niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap ('De minimis-bekendmaking').
De eiseres gaf in haar conclusie aan dat zij de verlaagde drempel van 5 pct. in artikel 8
van de "de minimis-bekendmaking" op zichzelf van toepassing achtte maar dat zij anderzijds artikel 9 van diezelfde bekendmaking kon inroepen.
Dit laatste artikel bepaalt dat volgens de Commissie een overeenkomst de mededinging
niet beperkt indien de drempel van 5 pct. gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren met niet meer dan twee procentpunten overschreden wordt.
Volgens de eiseres overschreed haar marktaandeel niet met meer dan twee procentpunt
de drempel van 5 pct. gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren en kon zij dus genieten van de "de minimis-bekendmaking" van de Commissie.
3. Het hof van beroep stelt onder verwijzing naar een document opgesteld door de Europese Commissie op 29 september 2000 vast dat voor de jaren 1992 t.e.m. 1998 het
marktaandeel van de eiseres in de sectoren horeca en pils horeca schommelt tussen 5 en 8
pct. en neemt aan dat het marktaandeel van Brouwerij Haacht in 1992 nagenoeg 10 pct.
bedroeg.
Het hof van beroep antwoordt echter niet op het verweer van de eiseres dat zij het voordeel van artikel 9 van de "de minimis-bekendmaking" van de Commissie kon inroepen,
dat inhield dat een overeenkomst de mededinging niet beperkt indien de drempel van 5
pct. gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren met niet meer dan twee procentpunten overschreden wordt.
In zover het arrest aldus het marktaandeel van de eiseres vaststelt en de invloed daarvan
op de mededinging beoordeelt zonder te antwoorden op het verweer van de eiseres afgeleid uit de "de minimis-bekendmaking", is het niet regelmatig gemotiveerd en schendt het
artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet.
4. Voor de beslissing dat het marktaandeel van de eiseres in 1992 nagenoeg 10 pct. bedroeg, verwijst het hof van beroep ook naar "de soortgelijke parallelle exclusieve afnameovereenkomsten die de eiseres met talrijke andere horecazaken heeft gesloten".
Volgens het hof van beroep moet het gezamenlijk effect daarvan op de mededinging
eveneens in overweging worden genomen.
Het hof van beroep laat evenwel in het ongewisse waaruit wordt afgeleid dat de eiseres
met talrijke andere horecazaken soortgelijke parallelle exclusieve afnameovereenkomsten
zou hebben gesloten.
De overweging dat de eiseres "met talrijke andere horecazaken soortgelijke parallelle
exclusieve afnameovereenkomsten" zou hebben gesloten is dermate vaag en algemeen dat
ze het Hof niet toelaat enige wettigheidscontrole uit te oefenen.
In zover het arrest voor de beslissing dat het marktaandeel van de eiseres in 1992 nagenoeg 10 pct. bedroeg verwijst naar de soortgelijke parallelle exclusieve afnameovereenkomsten die de eiseres met talrijke andere horecazaken zou hebben gesloten, is het derhalve evenmin regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 81, in het bijzonder lid 3, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij
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Verdrag van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, bekrachtigd
bij Verdrag van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, verder
'EG-Verdrag' genoemd;
artikel 5 van de Verordening (EG), nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december
1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 1999 L 336/21, hierna de 'Groepsvrijstellingsverordening' genoemd.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep onderzoekt of de overeenkomsten die de eiseres met de verweerster
sloot en die volgens het arrest een merkbare invloed hebben op de mededinging, onder
één van de groepsvrijstellingen vallen.
Het hof van beroep neemt met de eiseres aan dat in voorliggend geval de Verordening
(EG), nr., 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing
van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen geldt.
Het hof beoordeelt de overeenkomsten tussen de eiseres en de verweerster in het licht
van deze groepsvrijstellingsverordening en stelt vast dat de bedongen exclusieve drankafnameplicht met een looptijd van 10 jaar onder artikel 5 van de Verordening valt. Het beoordeelt de toepassing van deze bepaling als volgt:
"Op deze termijn van 5 jaar is een uitzondering voorzien. Deze termijn geldt niet indien
de contractgoederen of - diensten door de afnemer worden verkocht in de gebouwen en op
de terreinen die eigendom zijn van de leverancier of door hem worden gehuurd van een
derde, niet met de afnemer verbonden partij. In dit geval mag de duurtijd van het niet-concurrentiebeding de periode gedurende dewelke de afnemer de gebouwen en terreinen in
gebruik heeft, evenaren.
De Brouwerij Haacht legt niet het bewijs voor dat de herberg in kwestie haar eigendom
is of door haar wordt gehuurd van een derde niet met de afnemer verbonden partij zodat in
casu de termijn van 5 jaar zijn volle rechtskracht blijft behouden.
Reeds hoger werd uiteengezet dat de overeenkomsten als één geheel dienen aangezien
te worden en zodoende een looptijd hebben van 10 jaar, wat strijdig is met voornoemd artikel 5.
Wanneer echter een overeenkomst een clausule bevat in strijd met artikel 5 van de Verordening dient, ingevolge de scheidbaarheidsregel vervat in dit artikel, enkel deze clausule nietig te worden verklaard en blijft de rest van de overeenkomst genieten van de
groepsvrijstelling. Hierin verschilt artikel 5 van artikel 4 van diezelfde Verordening waarin tevens uitsluitingsgronden zijn opgenomen, de zogenaamde 'hardcore' restricties, waarvan het bestaan de rechtsgeldigheid van de hele overeenkomst aantasten.
De aangegane overeenkomsten zijn derhalve enkel nietig in zoverre hierin voorzien is
dat de exclusieve afnameverplichtingen meer dan 5 jaar gelden".
Grieven
Schending van artikel 81, in het bijzonder lid 3, van het EG-Verdrag en van artikel 5
van de Groepsvrijstellingsverordening.
1. Het eerste lid van artikel 5 van de Groepsvrijstellingsverordening bepaalt dat "de in
artikel 2 voorziene vrijstelling niet van toepassing is op elk van de volgende in verticale
overeenkomsten vervatte verplichtingen: a) elk direct of indirect niet-concurrentiebeding,
wanneer het van onbepaalde duur is of de duur ervan vijf jaar overschrijdt; (...)".
2. Het hof van beroep stelt in voorliggend geval vast dat de bedongen exclusieve afna-
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meplicht met een looptijd van 10 jaar onverenigbaar is met artikel 5 van de groepsvrijstellingsverordening en leidt daaruit het volgende af:
"Wanneer echter een overeenkomst een clausule bevat in strijd met artikel 5 van de
Verordening dient, ingevolge de scheidbaarheidsregel vervat in dit artikel, enkel deze
clausule nietig te worden verklaard en blijft de rest van de overeenkomst genieten van de
groepsvrijstelling. Hierin verschilt artikel 5 van artikel 4 van diezelfde Verordening waarin tevens uitsluitingsgronden zijn opgenomen, de zogenaamde 'hardcore' restricties, waarvan het bestaan de rechtsgeldigheid van de hele overeenkomst aantasten. De aangegane
overeenkomsten zijn derhalve enkel nietig in zoverre hierin voorzien is dat de exclusieve
afnameverplichtingen meer dan 5 jaar gelden".
Verderop in het arrest, bij de beoordeling van de schade-eis van Brouwerij Haacht,
overweegt het hof van beroep nogmaals dat "in 1998 de brouwerij immers niet van een
groepsvrijstelling (genoot) daar op dat ogenblik de Verordening 1984/83 nog van toepassing was. Vanaf 1 juni 2000 genoot zij wel van een dergelijke groepsvrijstelling gelet op
het van kracht worden van de Verordening (EG), nr., 2790/99 die echter niet-concurrentiebedingen van meer dan 5 jaar, behoudens een uitzondering die in casu niet geldt, als
nietig beschouwt".
3. In haar conclusie voor het hof van beroep, voerde de eiseres aan dat de vaststelling
dat een niet-concurrentiebeding niet voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 5
van de Groepsvrijstellingsverordening enkel tot gevolg had dat de vrijstelling er niet op
van toepassing is.
Uit de onverenigbaarheid van een contractsclausule met de voorwaarden uiteengezet in
de Verordening volgt niet als dusdanig dat deze clausule nietig is.
Indien de rechter vaststelt dat de toepassingsvoorwaarden voor de groepsvrijstelling
niet voldaan zijn, moet hij integendeel overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het EG-verdrag nagaan of de contractsclausule bijdraagt tot verbetering van de productie of van de
verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang,
mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede
komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen (a) beperkingen op te leggen
welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn en (b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de mededinging uit te
schakelen.
Pas als de contractsclausule met artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag onverenigbaar is
en dus geen individuele vrijstelling kan genieten, zal zij van rechtswege nietig zijn.
De beslissing dat de contractsclausule niet onder artikel 5 van de groepsvrijstellingsverordening valt en op die enkele grondslag tot de nietigheid ervan besluit, is dan ook in
strijd met artikel 81, in het bijzonder lid 3 van het EG-verdrag en met artikel 5 van de
Groepsvrijstellingsverordening.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De appelrechters oordelen op grond van de door hen vastgestelde gegevens dat
het marktaandeel van de eiseres in 1992 nagenoeg 10 pct. bedroeg.
Zij verwerpen en beantwoorden zodoende het verweer van de eiseres afgeleid
uit de "de minimis-bekendmaking" dat een overeenkomst de mededinging niet
beperkt indien de drempel van 5 pct. gedurende twee achtereenvolgende kalen-
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derjaren met niet meer dan twee procentpunten overschreden wordt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De verwijzing naar het feit dat de eiseres soortgelijke overeenkomsten heeft
gesloten met andere horeca-zaken, is niet vaag maar is een duidelijke feitelijke
vaststelling die het hof van beroep niet nader hoefde toe te lichten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Tweede middel
Artikel 81, lid 1, EG-Verdrag bepaalt dat onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn, alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle
besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke
gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden
en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke
bestaan in:
het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden;
het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen;
het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;
het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding
door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
Artikel 81, lid 2, EG-Verdrag bepaalt dat de krachtens dit artikel verboden
overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig zijn.
Krachtens artikel 81, lid 3, EG-Verdrag kunnen de bepalingen van artikel 81,
lid 1, buiten toepassing worden verklaard:
voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen;
voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen;
voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen;
die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten
of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk
aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en
zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen:
a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen
niet onmisbaar zijn,
b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken produc-
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ten de mededinging uit te schakelen.
Op basis van de Verordening (EG) nr. 2790/99 van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, vallen deze
overeenkomsten en gedragingen die aan bepaalde criteria beantwoorden, buiten
het toepassingsgebied van artikel 81, lid 1, EG-Verdrag.
Uit de richtsnoeren inzake verticale beperkingen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EG van 13 oktober 2000 en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG, met name het arrest van 30 april 1998, Cabour SA, C-230/96, en
van 13 juli 2006, Manfredi, gevoegde zaken C-295/04 - C-298/04, volgt dat het
gedeelte van de verticale overeenkomst dat buiten het toepassingsgebied van de
Groepsvrijstellingsverordening valt, niet a priori als onwettig wordt beschouwd,
maar afzonderlijk moet worden onderzocht aan de hand van alle ter beschikking
staande gegevens en rekening houdend met de economische en juridische context van de overeenkomst. In een dergelijk geval is de betrokken voorwaarde
slechts nietig voor zover ze tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt merkbaar wordt beperkt, de handel tussen lidstaten in merkbare mate ongunstig kan beïnvloeden en een vrijstelling krachtens
artikel 81, lid 3, EG-Verdrag niet kan rechtvaardigen.
Zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, oordelen de appelrechters dat
de exclusieve afnameverplichtingen in de betrokken overeenkomsten onder het
verbod van artikel 81, lid 1, EG-Verdrag vallen, maar kunnen genieten van de
groepsvrijstelling van Verordening (EG), nr. 2790/99.
Zij oordelen verder dat de overeenkomsten terzake, die als een geheel dienen
te worden beschouwd, echter een niet-concurrentiebeding bevatten in strijd met
artikel 5 van Verordening (EG), nr. 2790/99.
Artikel 2 van Verordening (EG), nr. 1/2003 van 16 december 2002 betreffende
de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, bepaalt dat de onderneming die zich op artikel 81, lid 3, van het Verdrag
beroept, de bewijslast dient te dragen dat aan de voorwaarden van deze bepaling
is voldaan.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres
voor het hof van beroep de bescherming heeft ingeroepen van artikel 81, lid 3,
EG-Verdrag en heeft gepoogd aan te tonen dat terzake aan de voorwaarden van
deze bepaling is voldaan.
De rechter mag, krachtens het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van de vordering niet ambtshalve wijzigen, hetzij, door ze uit te breiden, hetzij, door ze
door een andere te vervangen. De rechter vermag weliswaar de door de partijen
tot staving van hun vordering voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen,
op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op elementen die
hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de oorzaak
van de vordering wijzigt.
Bij arrest van 10 december 1995 (lees 14 december 1995), van Schijndel, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, wijst het Hof van Justitie van de EG erop
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dat het gemeenschapsrecht de nationale rechter er niet toe verplicht ambtshalve
een rechtsgrond in het geding te brengen ontleend aan schending van gemeenschapsbepalingen, wanneer hij voor het onderzoek van dat middel aan de hem
passende lijdelijkheid zou moeten verzaken door buiten de rechtsstrijd van partijen te treden en zich te baseren op andere feiten en omstandigheden dan die welke
de partij die bij de toepassing belang heeft, aan haar vordering ten grondslag
heeft gelegd.
De appelrechters vermochten derhalve naar recht te oordelen dat de aangegane
overeenkomsten (op grond van artikel 81, lid 2, EG-Verdrag) nietig zijn in zoverre hierin bepaald is dat de exclusieve afnameverplichtingen meer dan 5 jaar
gelden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 320
1° KAMER - 15 mei 2009

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - PRIJS BEPALING - HERZIENING - VOORWAARDE
2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) OPDRACHT - PRIJS - HERZIENING - NIET VOORZIEN IN BESTEK OF OVEREENKOMST - GEVOLG
1º De prijs van de overheidsopdrachten wordt in de regel forfaitair bepaald, tenzij in het
bestek of in de overeenkomst is voorzien in de herziening van de prijzen uit hoofde van
bepaalde economische of sociale factoren. (Art. 7, §1, eerste en tweede lid,
Overheidsopdrachtenwet 1993)
2º De wettelijke bepaling krachtens welke "voor de opdrachten voor aanneming van werken
de opdracht in de modaliteiten voorziet voor een prijsherziening", stelt de modaliteiten
van de herziening vast, voor zover de aanbestedende overheid deze herziening toelaat;
zij verleent aan de aanbestedende overheid de mogelijkheid om een herzieningsbepaling
in de opdracht op te nemen, zonder echter aan de aannemer een recht op prijsherziening
te verlenen, wanneer daar niet in het bestek of de overeenkomst is in voorzien. (Art. 13,
§1, bijlage bij, K.B. 26 sept. 1996)
(EGTA ANTWERPEN nv T. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ nv)

ARREST

(AR C.08.0198.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 7, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten geen belemmering vormt voor de herziening van de prijzen uit hoofde van bepaalde economische of sociale factoren, op voorwaarde dat deze herziening in het bestek of in de overeenkomst is voorzien.
Hieruit volgt dat in de regel, de prijs forfaitair wordt bepaald, tenzij in het bestek of in de overeenkomst in deze herziening is voorzien.
Artikel 13, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september
1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken (A.A.V.), dat bepaalt dat "voor de opdrachten voor aanneming van werken de opdracht in de modaliteiten voorziet
voor een prijsherziening" stelt de modaliteiten van de herziening vast, voor zover
de aanbestedende overheid deze herziening toelaat.
Deze bepaling verleent aan de aanbestedende overheid de mogelijkheid om
een herzieningsbepaling in de opdracht op te nemen, zonder echter aan de aannemer een recht op prijsherziening te verlenen, wanneer daar niet in het bestek of
de overeenkomst is in voorzien.
2. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
3. Voor het overige is het middel afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 13, §1, A. A.V. en artikel 7, §1, van de voormelde wet.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Maes.

Nr. 321
1° KAMER - 15 mei 2009

DADING - NIETIGHEID - DOOR EEN VONNIS BEËINDIGD GEDING - GEEN KENNIS DOOR EEN OF
MEERDERE PARTIJEN - VOORWAARDE - PARTIJ - BEGRIP
Voor de nietigheid van een dading over een geding dat reeds is beëindigd door een vonnis
dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de partijen of een van hen geen kennis
droegen, is niet vereist dat de bedoelde partij tevens partij was in het geding dat tot de
rechterlijke beslissing aanleiding heeft gegeven. (Art. 2056, eerste lid, B.W.)
(L.N.S. nv T. B.M.T. nv)

ARREST

(AR C.08.0427.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 2044 en 2056 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de vordering van de eiseres tegen de eerste en tweede
verweerster in uitvoering van een tussen hen afgesloten dading ongegrond is, dit op grond
van volgende motivering:
"b) dading na 13.9.2001
(De eiseres) stelt dat de dading, zelf(s) tot stand gekomen op 24.9.2001, uitwerking
moet krijgen.
Uit de bewoordingen zelf van de beoogde dadingsovereenkomst blijkt dat partijen een
gerechtelijke uitspraak wilden vermijden en anders dan gesteld was zulks wel mogelijk
door het hof tijdens de termijn van beraad in kennis te stellen van de tot stand gekomen
dading.
Door de uitspraak op 13.9.2001 is het geschil geledigd zodat omtrent de beëindiging
van het geschil zoals in de litigieuze overeenkomst overeengekomen, geen dading meer
kon gesloten worden bij gebreke aan voorwerp.
Dat partijen na een in kracht van gewijsde getreden arrest nog een dading kunnen slui-
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ten is wellicht juist maar dergelijke dading kan dan enkel betrekking hebben op een betwisting/geschil aangaande de uitvoering van de uitspraak niet op de in het arrest vastgelegde rechten.
Artikel 2056 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt verder dat een dading over een geding
dat reeds beëindigd is door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan
partijen of een van hen geen kennis droegen nietig is.
Het arrest van 13.9.2001 is een uitspraak die kracht van gewijsde heeft. (NV Axa) was
geen partij in de procedure en stelt zonder op dit punt te zijn tegengesproken, niet op de
hoogte te zijn geweest van deze uitspraak toen zij de overeenkomst op 24.9.2001 ondertekende.
In zover uitvoering van een dadingsovereenkomst wordt gevorderd blijft de vordering
ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 2056 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid, bepaalt het volgende: "Een dading
over een geding dat reeds beëindigd is door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan partijen of een van hen geen kennis droegen, is nietig".
Daaruit volgt dat partijen een dading in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek kunnen afsluiten over een geding dat reeds beëindigd is door een vonnis dat in
kracht van gewijsde is gegaan of door een arrest, op voorwaarde dat zij er kennis van hebben.
Door te beslissen dat na het arrest van 13 september 2001 partijen geen dading over het
geding, dat bij dit arrest werd beslecht, konden afsluiten bij gebrek aan voorwerp, schendt
het bestreden arrest de artikelen 2044 en 2056 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)
Zesde onderdeel
De toepassing van artikel 2056 van het Burgerlijk Wetboek veronderstelt dat een partij
in een geding dat beëindigd is door een beslissing dat in kracht van gewijsde is gedaan
een dading over dit geding afsluit zonder kennis te hebben van die beslissing.
Het bestreden arrest stelt vast dat de tweede verweerster geen partij was in de procedure
die aanleiding gaf tot het arrest van 13 september 2001 (zie tevens p. 3 van het bestreden
arrest).
Verder blijkt uit het bestreden arrest (punt e, pagina's 8 en 9) dat het bestreden arrest
zelf het geding tussen de tweede verweerster en de eiseres beslecht, geding dat evenwel
het voorwerp uitmaakte van de dading.
Door niettemin de dading nietig te beschouwen in toepassing van artikel 2056 van het
Burgerlijk Wetboek omdat de tweede verweerster op 24 september 2001 de dading ondertekende zonder op de hoogte te zijn van het arrest van 13 september 2001 (waarbij zij
geen partij was en dat niet het geding tussen de eiseres en de tweede verweerster
beslecht), maakt het bestreden arrest een verkeerde toepassing van artikel 2056 van het
Burgerlijk Wetboek (schending van artikel 2056 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
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1. Luidens artikel 2056, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is een dading
over een geding dat reeds is beëindigd door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de partijen of een van hen geen kennis droegen, nietig.
2. Het arrest stelt vast dat:
- het geschil tussen de eiseres en de eerste verweerster het voorwerp was van
een geding voor het Hof van Beroep te Antwerpen;
- nadat dit hof de zaak in beraad had genomen, de eiseres en eerste verweerster
in de loop van de maand juni 2001 een dadingovereenkomst sloten die eerst "definitief" zou zijn indien zij ook door de tweede verweerster werd ondertekend;
- het hof van beroep uitspraak heeft gedaan op 13 september 2001 en dit arrest
in kracht van gewijsde is gegaan;
- de tweede verweerster de dadingovereenkomst ondertekende op 24 september 2001;
- de tweede verweerster bij deze ondertekening niet op de hoogte was van het
arrest van 13 september 2001.
3. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat de dading nietig is aangezien zij werd aangegaan nadat het geschil werd beëindigd
door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing waarmee een der
partijen niet bekend was, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Zesde onderdeel
10. Artikel 2056, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, luidens welk een dading over een geding dat reeds is beëindigd door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de partijen of een van hen geen kennis droegen, nietig is, vereist niet dat de bedoelde partij tevens partij was in het geding dat tot de
rechterlijke beslissing aanleiding heeft gegeven.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.
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1º LANDBOUW - DIOXINECRISIS - SCHADE - STAATSSTEUN - DIOXINEWET - VAN
LANDBOUWBEDRIJVEN ONDERSCHEIDEN BEDRIJVEN - VOORWAARDE - VERZAKING AAN ELK RECHT EN
AAN ELKE VORDERING TEGEN DE STAAT - WETTIGHEID - BEVOEGDHEID VAN DE KONING
2º LANDBOUW - DIOXINECRISIS - VERGOEDING - BEPAALDE SCHADE - VOORWAARDE VERZAKING AAN ELKE SCHADEVORDERING TEGEN DE STAAT - WETTIGHEID
1º De Koning, die de bevoegdheid heeft zelf de modaliteiten van de mogelijke vergoeding
te regelen, kan ook voor de van de landbouwbedrijven onderscheiden ondernemingen,
rekening houdende met de budgettaire gevolgen en het vermijden van de door de
Europese Commissie verboden overcompensatie, en voor het toekennen van de
vergoeding aan ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong zijn vernietigd, in
beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen die de Belgische
overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis, de voorwaarde opleggen van
een onherroepelijke verzaking zonder voorbehoud aan elk recht en aan elke vordering
tegen de Staat wegens de door de dioxinecrisis geleden schade. (Art. 16, Wet 3 dec.
1999; Art. 5, vierde lid, K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor
sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied
bevinden; Art. 7, eerste lid, K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling
naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong.)
2º De Dioxinewet en de uitvoeringsbesluiten moeten gekaderd worden in het door de
Europese Commissie opgelegde verbod van overcompensatie en de budgettaire
mogelijkheden van de Belgische Staat; het feit dat slechts bepaalde schade van de
ondernemingen wordt vergoed, sluit aldus niet uit dat de vergoeding afhankelijk wordt
gesteld van verzaking aan alle schade die van de Belgische Staat zou kunnen gevorderd
worden. (Art. 16, Wet 3 dec. 1999; Art. 5, vierde lid, K.B. 25 jan. 2000 tot instelling van
een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die
zich op het Belgisch grondgebied bevinden; Art. 7, eerste lid, K.B. 25 jan. 2000 tot
instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong)
(GOLD MEAT BELGIUM nv T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN KMO'S, ZELFSTANDIGEN, LANDBOUW,
WETENSCHAPSBELEID)

ARREST

(AR C.08.0489.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2008 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10, 11, 105, 108 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 2, 2°, 3, 4, 5, 7, 8 en 16 van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (hierna:
Dioxinewet);
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artikel 5, lid 4, van het koninklijk besluit van 25 juni 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het
Belgisch grondgebied bevinden;
artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen
van dierlijke oorsprong;
de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aanqevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en verwerpt
de door de eiseres tegen de verweerders ingestelde vordering tot schadevergoeding omwille van de door haar op 19 september 2001 en 12 april 2002 ondertekende bedingen van
afstand van verhaal, dit na de door de eiseres ingeroepen exceptie van onwettigheid van
de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 waarop de afstand van verhaal was gesteund,
te hebben verworpen op grond van de volgende motieven:
"2° Aangaande de wettelijkheid van de koninklijke besluiten van 25 januari 2000
18. Het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoeding voor
sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op Belgisch grondgebied bevinden bepaalt in artikel 5, 4de lid:
(...)
Het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling
naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong bepaalt in artikel 7:
(...)
19. (De eiseres) diende twee aanvraagdossiers in conform de geciteerde koninklijke besluiten van 25 januari 2000, en zulks resp. bij brieven van 20 september 2001 en 12 april
2002.
In de eerste aanvraag ondertekende (de eiseres) deze verklaring:
"Op basis en overeenkomstig het artikel 5, §4, van het hogergenoemde koninklijk besluit van 25 januari 2000, verklaar ik afstand te doen van elk verhaal in rechte tegen de
(eerste, tweede en derde verweerder) met betrekking tot de voedingswaren waarvoor ik de
vergoeding ontvang in toepassing van dit besluit".
De tweede aanvraag houdt de verklaring in:
"een definitieve en onvoorwaardelijke afstand te doen van elk verhaal in rechte tegen
de (eerste en tweede verweerder) met betrekking tot de voedingsmiddelen waarvoor ik
een vergoeding ontvang".
(De eiseres) ontving op resp. 27 november 2001 en 28 mei 2002 de tegemoetkomingen
van respectievelijk 118.624,29 euro en 185.074,65 euro.
20. Stelling van (de eiseres): (De eiseres) stelt dat de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 onwettig zijn en krachtens artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing moeten
worden verklaard. De koninklijke besluiten zouden immers geen wettelijke steun vinden
in artikel 16 van de Dioxinewet, welke bepaling geen bijzondere delegatie aan de Koning
gaf om de toekenning van steun te koppelen aan de voorwaarde van afstand verhaal in
rechte tegen de (eerste, tweede en derde verweerder), en om aldus het gemeenrechtelijke
aansprakelijkheidsregime uit artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek buiten spel te
zetten. De Belgische Staat zou zich volgens (de eiseres) evenmin kunnen beroepen op artikel 108 van de Grondwet.
De afstandsregeling uit de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 beperkt volgens
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(de eiseres) op onevenredige wijze haar recht van vrije toegang tot de rechter en is bijgevolg strijdig met artikel 6, eerste lid, van het EVRM en artikel 4 van het BUPO-Verdrag.
(De eiseres) besluit dat de litigieuze afstandsverklaringen die in uitvoering van de koninklijke besluiten werden ondertekend buiten toepassing moeten worden verklaard en
zonder gevolg moeten blijven.
21. Artikel 16 van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten
gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis in 1999 of Dioxinewet (BS
11 december 1999) bepaalt:
(...)
Dit artikel is met ingang van 1 juli 1999 in werking getreden.
Ten andere bepalen artikel 7 en 8 van de wet:
(...)
22. (De eiseres) maakt vooreerst een onderscheid tussen de steunmaatregelen zoals
resp. bepaald bij artikel 4 en artikel 16 van de Dioxinewet. De steunmaatregelen zoals bepaald bij artikel 4, waarop artikel 7 van toepassing is, zouden enkel en alleen ten gunste
van landbouwbedrijven zijn bestemd. Deze stelling is weinig ter zake dienend nu artikel
3, 1°, van de wet bepaalt dat de Koning "voor de toepassing van de wet en tegen de voorwaarden die hij vaststelt, ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de productie van andere producten van dierlijke oorsprong die voorkomen op de lijst opgenomen
(...), (kan) gelijkstellen met landbouwbedrijven".
23. Artikel 16 van de Dioxinewet verleent duidelijk aan de Koning de bevoegdheid om
bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit de voorwaarden vast te leggen tot toekenning van voorschotten of vergoedingen aan ondernemingen zoals (de eiseres).
De uitvoerende macht heeft slechts bevoegdheden die toegewezen zijn door de wet of
door de Grondwet. Te dezen heeft de Dioxinewet de bevoegdheden toegewezen om de
voorwaarden tot toekenning van voorschotten of vergoedingen te bepalen.
De toewijzing van bevoegdheden aan de uitvoerende macht moet inderdaad steeds beperkend worden geïnterpreteerd. De voorafgaande ondertekening van een afstandsverklaring door de begunstigde maakt echter duidelijk een voorwaarde uit die de Koning in toepassing van artikel 6 van de Dioxinewet wettelijk in de litigieuze koninklijke besluiten
van 25 januari 2000 kon bepalen en het was daarom niet vereist, mede gelet op artikel 7
en 8 van de wet, dat artikel 16 van de Dioxinewet nog benadrukte dat de Koning de toekenning van steunmaatregelen afhankelijk kon stellen van een afstandsverklaring.
Een verschillende behandeling van de begunstigden in het kader van respectievelijk artikel 4 en artikel 16 van de Dioxinewet, waarbij de koppeling van de steun aan de voorwaarde van afstand in rechte uitsluitend voor de landbouwbedrijven zou worden toegepast, zou bovendien indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel.
24. (...)
(...)"
(arrest, p. 13 t/m 16, randnrs. 18 tin -123).
Grieven
Eerste onderdeel
De wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (Dioxinewet) bevat een hoofdstuk II, "Schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis", enerzijds, en een
hoofdstuk IV, "Andere steunmaatregelen", anderzijds.
De regeling vervat in hoofdstuk II (artikelen 4 t/m 8) betreft een vergoedingsregeling
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voor de landbouwbedrijven, in de zin van artikel 2, 2° van de wet, die schade hebben geleden tengevolge van de dioxinecrisis.
Artikel 4, eerste lid, bepaalt dat "binnen de grenzen toegestaan door de Commissie
krachtens artikel 87 van het Verdrag en tegen de voorwaarden bepaald een in ministerraad
overlegd koninklijk besluit, de Staat steun kan toekennen aan landbouwbedrijven ten einde alle of een deel van de schade te dekken die deze bedrijven hebben geleden tengevolge
van de dioxinecrisis, in de mate waarin deze schade niet wordt gedekt door andere of federale overheidssteun".
Uit voormeld artikel 4, gelezen in samenhang met artikel 5, blijkt dat de schade die
voor vergoeding in aanmerking komt alle mogelijke vormen van schade kan uitmaken,
voor zover er een oorzakelijk verband bestaat tussen die schade en de dioxinecrisis (artikel 5, 1°) en voor zover die schade niet gedekt wordt door reeds verkregen federale of regionale overheidssteun en vergoedingen krachtens verzekeringspolissen of ingevolge de
aansprakelijkheid van derden (artikel 5, 2°).
In artikel 7 wordt de toekenning van die ruime steun van artikel 4 uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarde van afstand van elk verhaal tegen de Staat. Artikel 7, eerste
lid, bepaalt uitdrukkelijk dat "steun met toepassing van artikel 4 niet kan worden uitgekeerd vooraleer de begunstigde schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft
verzaakt aan elk recht en elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden tengevolge van de dioxinecrisis, noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen de Staat een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde
afstand van rechtsvordering heeft betekend aan de Staat".
Verder laat artikel 8 ook toe dat omtrent de vergoeding van de schade die de steun tot
doel heeft te dekken, dadingen worden aangegaan.
Hieruit volgt dat de wetgever in hoofdstuk II een volwaardige steunregeling beoogde
uit te werken voor landbouwbedrijven die schade hadden geleden tengevolge van de dioxinecrisis, doch met de nodige garanties om overcompensatie te vermijden. De federale
wetgeving was hiertoe bevoegd in het kader van zijn residuaire bevoegdheid inzake hulp
aan landbouwbedrijven (zie artikel 6, §1, V van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen).
De regeling vervat in hoofdstuk IV (artikelen 15 en 16) betreft een steunregeling voor
andere ondernemingen, en meer bepaald voor ondernemingen die industriële of commerciële activiteiten uitoefenen met betrekking tot producten van dierlijke oorsprong en die
zich tengevolge van de dioxinecrisis geconfronteerd zagen met de vernietiging, de inbeslagname of het uit handel nemen van hun producten van dierlijke oorsprong om redenen
van volksgezondheid.
Artikel 16 bepaalt dat "binnen de grenzen toegestaan door de Commissie krachtens artikel 87 van het Verdrag en tegen de voorwaarden bepaald bij een in ministerraad overlegd
koninklijk besluit, de Staat voorschotten of vergoedingen kan toekennen aan ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong zijn vernietigd, in beslag genomen of uit de
handel genomen ingevolge maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen in het
kader van de dioxinecrisis".
Uit voormelde wetsbepaling blijkt dat deze steunmaatregel enkel die schade beoogt te
dekken die rechtstreeks verbonden is aan het verlies van hun producten door de tengevolge van de dioxinecrisis genomen gezondheidsmaatregelen van vernietiging, beslag of het
uit de handel nemen. Andere vormen van schade tengevolge van de dioxinecrisis worden
niet door de steunregeling van artikel 16 gedekt.
Anders dan voor de steunregeling van artikel 4, wordt voor de steunregeling van artikel
16 niet voorzien in bijkomende wetsbepalingen die de steun afhankelijk stellen van bijzondere voorwaarden. Meer bepaald wordt voor de steunregeling van artikel 16 niet voor-
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zien in de voorwaarde van afstand van elk verhaal tegen de Staat.
Hieruit volgt dat de wetgever in hoofdstuk IV voor de andere ondernemingen die schade hebben geleden tengevolge van de dioxinecrisis enkel een beperkte steunregeling beoogde te voorzien, kaderend in de maatregelen die de federale staat tengevolge van de dioxinecrisis inzake volksgezondheid had genomen. Buiten de volksgezondheid heeft de federale wetgever immers geen bevoegdheid om steun te verlenen aan ondernemingen in
moeilijkheden andere dan landbouwbedrijven (zie artikel 6, §1, VI, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).
Uit al het voorgaande volgt dat noch de tekst, noch de ratio legis van de dioxinewet toelaten de steun van artikel 16 te onderwerpen aan de voorwaarde dat de begunstigde onderneming afstand moet doen van elk verhaal tegen de Staat wegens diens aansprakelijkheid
in de dioxinecrisis.
Hieruit volgt dat de Koning niet vermocht de vergoeding van artikel 16 van de dioxinewet afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de begunstigde onderneming op onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze afstand zou doen van elk verhaal tegen de Belgische
Staat.
De enkele omstandigheid dat artikel 16 van de Dioxinewet bepaalt dat de in die bepaling geviseerde voorschotten of vergoedingen kunnen worden toegekend "tegen de voorwaarden bepaald bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit", vormt hiertoe geen
voldoende rechtsgrond.
De voormelde zinsnede van artikel 16 (die trouwens evenzeer in artikel 4 is ingeschreven) is immers de uitdrukking van de verordenende bevoegdheid die de Koning krachtens
artikel 108 van de Grondwet heeft. Artikel 108 van de Grondwet bepaalt dat "de Koning
de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig
zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te
mogen verlenen".
Zo voormelde grondwetsbepaling de Koning toelaat om ook voorwaarden of maatregelen uit te vaardigen die niet uitdrukkelijk in de wet zijn ingeschreven, toch laat die grondwetsbepaling enkel toe die maatregelen of voorwaarden uit te vaardigen die natuurlijk uit
de geest van de wet voortvloeien. De Koning gaat zijn bevoegdheid te buiten wanneer hij
verordenende bepalingen uitvaardigt die in strijd zijn met de tekst en de geest van de wet.
Nu de tekst noch de ratio legis van de Dioxinewet toelaten de steunmaatregel van artikel 16 van de wet afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de begunstigde onderneming afstand doet van elk verhaal tegen de Staat, kon de Koning dit ook niet op grond van
zijn verordenende bevoegdheid doen. Dit geldt des te meer nu een verzaking aan het recht
van verhaal een afwijking inhoudt van het recht op toegang tot de rechter (artikel 6
EVRM) en van het recht op volledige schadeloosstelling (artikelen 1382-1383 van het
Burgerlijk Wetboek).
Dit is nochtans wat de Koning heeft gedaan in de twee koninklijke besluiten van 25 januari 2000 tot uitvoering van artikel 16 van de Dioxinewet (zie artikel 5, lid 4, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit. van 25 januari 2000 tot instelling van
een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong).
Het bestreden arrest oordeelt echter dat de voormelde bepalingen uit de betreffende koninklijke besluiten van 25 januari 2000 wettig zijn, en dus ook de daarop gesteunde verzakingen aan elk verhaalsrecht tegen de Staat die de eiseres op 19 september 2001 en 12
april 2002 heeft ondertekend bij het aanvaarden van de vergoedingen gesteund op artikel
16 van de Dioxinewet.
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Uit het arrest blijkt dat de appelrechters de wettigheid van de koninklijke besluiten
heeft afgeleid uit het feit dat de Dioxinewet in zijn artikel 7 voorzag in een afstand van
verhaal en in zijn artikel 8 voorzag in de mogelijkheid tot het sluiten van dadingen, gekoppeld aan het feit dat artikel 16 de Koning toeliet de voorwaarden voor toekenning van
de vergoeding te bepalen (arrest p. 16, eerste al.).
Nu noch de tekst noch de ratio legis van de dioxinewet toelieten dat de beperkte steunmaatregel van artikel 16 zou onderworpen worden aan de voorwaarde van afstand van elk
verhaal tegen de Staat, zoals uitdrukkelijk voorzien voor de ruime vergoedingsregeling
van artikel 4, kon het bestreden arrest niet zonder miskenning van de Dioxinewet, noch
zonder miskenning van de verordenende bevoegdheid van de Koning, oordelen dat de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 wettig waren (schending van de artikelen 4, 5, 7, 8
en 16 van de Dioxinewet van 3 december 1999, enerzijds, en van de artikelen 105 en 108
van de gecoördineerde Grondwet, anderzijds).
Het bestreden arrest kon bijgevolg evenmin op wettige wijze toepassing maken van die
koninklijke besluiten en dus de door de eiseres tegen de overheid ingestelde aansprakelijkheidsvordering verwerpen wegens de door de eiseres ondertekende verzakingen aan
elk verhaalsrecht tegen de Staat (schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, van artikel 5, lid 4, van het koninklijk besluit van 25 juni 2000 tot instelling van een
vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op
het Belgisch grondgebied bevinden, van artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 25
januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, evenals van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 4 van de Dioxinewet van 3 december 1999 voorziet in een schadeloosstelling
van "landbouwbedrijven" die beoogt "alle of een deel van de schade te dekken die deze
bedrijven hebben geleden ten gevolge van de dioxinecrisis". Die schadeloosstelling wordt
in artikel 7 van de Dioxinewet uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarde van afstand
van elk verhaal.
Artikel 16 van dezelfde wet voorziet in een steunregeling waarbij voorschotten of vergoedingen worden toegekend aan "ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong
zijn vernietigd, in beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen die de
Belgische overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis". Die steun wordt niet
onderworpen aan de voorwaarde van afstand van verhaal.
Overeenkomstig artikel 2, 2°, van de Dioxinewet moet onder "landbouwbedrijf" worden verstaan "elke onderneming waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de teelt van pluimvee, varkens of runderen of de productie van eieren of melk".
Andere ondernemingen, waaronder vleesverwerkende bedrijven zoals de eiseres, zijn
niet als landbouwbedrijven te beschouwen, tenzij ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 van de Dioxinewet en ze krachtens voormeld artikel 3 door de Koning werden gelijkgesteld met "landbouwbedrijven".
Zonder die uitdrukkelijke gelijkschakeling, zijn de vleesverwerkende bedrijven hoe dan
ook niet te beschouwen als landbouwbedrijven, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op de vergoedingsregeling van artikel 4 van de Dioxinewet, maar hoogstens op de
steunregeling van artikel 16 van diezelfde wet.
Tussen partijen bestond er geen betwisting over het feit dat geen enkel koninklijk besluit voor de toepassing van de Dioxinewet de vleesverwerkende bedrijven, zoals de eiseres, heeft gelijkgesteld met landbouwbedrijven. Ook het bestreden arrest stelt dit niet vast.
Evenmin bestond er betwisting tussen partijen over het feit dat de door de eiseres ont-
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vangen vergoedingen op grond van artikel 16 van de Dioxinewet waren toegekend en aldus enkel een compensatie waren voor het verlies van haar producten, zonder andere
schade te dekken.
In zoverre het bestreden arrest zijn oordeel over de wettigheid van de koninklijke besluiten van 20 januari 2000 en over de geldigheid van de daarop gesteunde door de eiseres
ondertekende bedingen van afstand van verhaal, mede zou hebben gesteund op de vaststelling dat artikel 3 van de Dioxinewet de Koning toeliet ondernemingen zoals de eiseres
gelijk te schakelen met "landbouwbedrijven" (arrest p. 15 derde laatste al.) (quod non),
zonder vast te stellen dat de Koning ook effectief van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, is het arrest evenmin wettig verantwoord (schending van de artikelen 2, 2°, 3, 4, 7
en 16 van de Dioxinewet).
Derde onderdeel
Artikel 4 van de Dioxinewet van 3 december 1999 voorziet in een schadeloosstelling
van "landbouwbedrijven" die beoogt "alle of een deel van de schade te dekken die deze
bedrijven hebben geleden ten gevolge van de dioxinecrisis". Die schadeloosstelling wordt
in artikel 7 van de Dioxinewet uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarde van afstand
van elk verhaal.
Artikel 16 van dezelfde wet voorziet in een steunregeling waarbij voorschotten of vergoedingen worden toegekend aan "ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong
zijn vernietigd, in beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen die de
Belgische overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis". Die steun wordt niet
onderworpen aan de voorwaarde van afstand van verhaal.
De beginselen inzake gelijkheid voor de wet (artikel 10 van de Grondwet) en inzake
niet-discriminatie in het genot van de rechten en vrijheden (artikel 11 van de Grondwet)
impliceren dat eenieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in behandeling wordt ingesteld tussen bepaalde categorieën van personen, voor zover hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, wat beoordeeld wordt in het licht van het nagestreefde doel en de teweeg gebrachte gevolgen.
Het verschil in behandeling tussen de landouwbedrijven bedoeld in artikel 4 van de Dioxinewet, enerzijds, en de andere ondernemingen bedoeld in artikel 16 van dezelfde wet,
anderzijds, is te verantwoorden doordat de eerste categorie bedrijven aanspraak kan maken op vergoeding van alle vormen van schade tengevolge van de dioxinecrisis, voor zover er een oorzakelijk verband bestaat tussen die schade en de dioxinecrisis (artikel 5, 1°)
en voor zover die schade niet gedekt wordt door reeds verkregen federale of regionale
overheidssteun en vergoedingen krachtens verzekeringspolissen of ingevolge de aansprakelijkheid van derden (artikel 5, 2°), terwijl de tweede categorie ondernemingen slechts
aanspraak kan maken op een compensatie voor het verlies van hun producten door de tengevolge van de dioxinecrisis genomen gezondheidsmaatregelen van vernietiging, beslag
of het uit de handel nemen.
Gelet op voormeld verschil in omvang en doel van de beide steunregelingen, verzet het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel zich er niet tegen dat de landouwbedrijven afstand
moeten doen van elk verhaal tegen de overheid alvorens volledige schadeloosstelling te
krijgen, terwijl de andere ondernemingen dat niet moeten doen vooraleer het verlies van
hun producten gecompenseerd te zien.
In zoverre het bestreden arrest zijn oordeel over de wettigheid van de koninklijke besluiten van 20 januari 2000 en over de geldigheid van de daarop gesteunde door de eiseres
ondertekende bedingen van afstand van verhaal, mede zou hebben gesteund op de idee dat
een verschillende behandeling tussen de landbouwbedrijven die aanspraak maken op de
vergoeding van artikel 4 van de Dioxinewet, enerzijds, en de ondernemingen die aan-
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spraak maken op de steunregeling van artikel 16, anderzijds, zou indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel (arrest p. 16, tweede al.) (quod non), is het bestreden arrest evenmin
wettig verantwoord (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet en van de artikelen 4, 5, 7 en 16 van de Dioxinewet).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1044, 1045, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 16 van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste
van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (hierna: Dioxinewet);
de artikelen 2, 3, 4 en 5, inzonderheid lid 4, van het koninklijk besluit van 25 januari
2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden;
de artikelen 3, 4 en 7, inzonderheid lid 1, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000
tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong;
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht strikt dient uitgelegd en
slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere interpretatie vatbaar
zijn.
Aangevochten beslissingen
Na de door de eiseres op 19 september 2001 en 12 april 2002 ondertekende bedingen
van afstand van verhaal geldig te hebben verklaard, verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseres ongegrond en verwerpt het alle door haar gevraagde schadevergoeding, ook in zoverre deze een vergoeding van andere schade dan het verlies van goederen en de daaraan verbonden kosten beoogde. Ondanks het feit dat de vergoeding van
die andere (indirecte) schade in totaal ondergeschikte orde was gevraagd, en dus voor het
geval de afstand van recht geldig zou worden verklaard, gaat het bestreden arrest niet in
op die ondergeschikte vordering, minstens geeft het geen enkel motief waarom ook die
ondergeschikte vordering diende verworpen.
Grieven
Eerste onderdeel
In haar "aanvullende en syntheseconclusie in beroep" had de eiseres in hoofdorde vergoeding gevraagd van alle schade die zij tengevolge van het foutief optreden van de overheid tijdens de dioxinecrisis had opgelopen. In het kader hiervan had de eiseres de geldigheid van de door haar ondertekende bedingen van afstand van recht in ruil voor een vergoeding op grond van artikel 16 van de Dioxinewet betwist wegens de onwettigheid van
de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 waarop die afstand was gesteund, minstens
wegens bedrog, dwaling of gekwalificeerde benadeling.
In diezelfde conclusie (p. 156 t/m 160) had de eiseres in totaal ondergeschikte orde, en
dus voor het qeval de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 toch wettig zouden worden geacht en de door de eiseres ondertekende bedingen van afstand van recht toch geldig
zouden worden verklaard, gevorderd dat haar hoe dan ook een vergoeding voor de indirecte schade uit het foutief overheidsoptreden tijdens de dioxinecrisis zou worden toegekend.
In dat kader had de eiseres aangevoerd dat de door haar ondertekende afstand van verhaal in ruil voor een vergoeding op grond van artikel 16 van de Dioxinewet immers enkel
betrekking kon hebben op de schade die rechtstreeks verbonden was aan de verloren ge-
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gane voedingsmiddelen, met name de waarde van de producten en de kosten van stockage, transport en destructie, maar niet op andere schade zoals omzetdaling, reputatieschade,
enz.
De eiseres steunde zich hiervoor op de tekst en het doel van artikel 16 van de Dioxinewet en van haar uitvoeringsbesluiten van 25 januari 2000, waaruit de rechtstreekse band
bleek tussen de voedingsmiddelen en de vergoeding (de eiseres' aanvullende en syntheseconclusie in beroep p. 156 t/m 160).
Het bestreden arrest onderzoekt enkel of het kan ingaan op de hoofdvordering van de
eiseres strekkende tot volledige schadeloosstelling door de geldigheid van de kwestieuze
afstand van verhaal te onderzoeken in het licht van de door de eiseres opgeworpen onwettigheid van de koninklijke besluiten, enerzijds, en van de door de eiseres aangevoerde
wilsvernietigende gebreken, anderzijds.
Het bestreden arrest onderzoekt echter geenszins in welke mate de afstand van verhaal
slechts aan een gedeeltelijke schadeloosstelling zou kunnen worden gekoppeld en in welke mate de eiseres bijgevolg nog aanspraak zou kunnen maken op de vergoeding van andere schade dan deze die rechtstreeks aan het verlies van de voedingswaren kan worden
gekoppeld.
Het bestreden arrest laat aldus na uitspaak te doen over de in totaal ondergeschikte orde
geformuleerde vordering van de eiseres tot vergoeding van indirecte schade, zodat het
schendinq inhoudt van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Minstens geeft het bestreden arrest geen motieven op waarom die vordering van de eiseres wordt verworpen, noch antwoordt het op het door de eiseres gemaakte onderscheid
tussen de directe en indirecte schade op grond waarvan zij haar totaal ondergeschikte vordering liet steunen. Hierdoor is het bestreden arrest minstens niet regelmatig gemotiveerd
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Tweede onderdeel
Krachtens het terzake geldend algemeen rechtsbeginsel, dient afstand van recht strikt
uitgelegd en kan zij slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn (zie ook de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek).
Dit is niet anders voor de afstand van verhaal die aan de begunstigde van de in artikel
16 van de Dioxinewet bedoelde steun wordt opgedragen krachtens artikel 5, inzonderheid
lid 4, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch
grondgebied bevinden en krachtens artikel 7, inzonderheid lid 1, van het koninklijk besluit
van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
De draagwijdte van de verzaking aan het verhaalsrecht tegen de Staat moet bijgevolg
bepaald worden in functie van het doel en de omvang van de vergoeding waaraan die verzaking is gekoppeld.
De steun aan ondernemingen waarin artikel 16 van de Dioxinewet van 3 december
1999 voorziet, beoogt enkel het verlies van producten van dierlijke oorsprong tengevolge
van maatregelen van vernietiging, beslag of het uit de handel nemen te compenseren.
In de uitvoeringsbesluiten van 25 januari 2000 wordt nader gepreciseerd dat de ondernemingen op grond van artikel 16 van de Dioxinewet enkel aanspraak kunnen maken op
een (gedeeltelijke) vergoeding van de waarde van de verloren gegane voedingsmiddelen
en op een (volledige) vergoeding van de opslagkosten, de vernietigingskosten, de laboratoriumkosten en de transportkosten (de artikelen 2, 3, en 4 van het koninklijk besluit van
25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en de artikelen
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3, en 4 van het koninklijk besluit. van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong).
De bepalingen die de verzaking aan elk verhaalsrecht tegen de overheid voorschrijven,
spreken uitdrukkelijk van een afstand van verhaal door de eigenaar van de voedingsmiddelen "met betrekking tot de voedingsmiddelen waarvoor hij de vergoeding ontvangt" (artikel 5, lid 4, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het
Belgisch grondgebied bevinden en artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 25 januari 2000 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis
voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong).
Uit dit alles volgt dat de afstand van verhaal waartoe de eigenaar van de verloren gegane voedingsmiddelen moet overgaan om de voormelde vergoeding te ontvangen, enkel
betrekking heeft op aanspraken tot vergoeding van schade die rechtstreeks verbonden is
aan het verlies van de voedingsmiddelen, en niet op andere (onrechtstreekse) schade tengevolge van een mogelijk foutief overheidsoptreden tijdens de dioxinecrisis.
Het is niet betwist dat de vergoeding die de eiseres ontving, gesteund was op artikel 16
van de Dioxinewet en slechts betrekking had op de schade verbonden aan de vernietiging
van haar vleeswaren.
De verklaringen van afstand van verhaal, ondertekend op 19 september 2001 en 12
april 2002, waren ook uitdrukkelijk in die zin opgesteld dat de eiseres verklaarde afstand
te doen van elk verhaal in rechte tegen de Belgische Staat en het Instituut voor Veterinaire
Keuring "met betrekking tot de voedingsmiddelen waarvoor (zij) de vergoeding (ontvangt) in toepassing van dit besluit" (zie bijgevoegde stukken).
De door de eiseres ondertekende bedingen van afstand van recht kunnen dan ook enkel
betrekking hebben op aanspraken voor de schade verbonden aan de vernietiging van haar
producten en niet voor andere, indirecte schade.
In de mate het bestreden arrest steunt op de door de eiseres ondertekende verklaringen
van afstand van verhaal om elke vordering van eiseres te verwerpen, ook deze strekkende
tot vergoeding van andere schade dan deze rechtsreeks verbonden aan de vernietiging van
haar producten, geeft het bestreden arrest aan de verzaking van recht waartoe eiseres op
grond van de koninklijke besluiten van 25 januari 2000 is overgegaan, een draagwijdte die
in strijd is met de Dioxinewetgeving zelf (schending van alle in het middel aangeduide
wetbepalingen uit de dioxinewet en haar uitvoeringsbesluiten), met de strikte uitlegging
van afstand van recht (schending van het terzake geldend algemeen rechtsbeginsel van de
artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek), en zelfs met de bewoordingen van
de kwestieuze verklaringen van afstand van recht (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 1108, 1109 t/m 1118, 1131 t/m 1133, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en verwerpt
de door haar tegen de verweerders ingestelde vordering tot schadeloosstelling omwille
van de afstand van verhaalsrecht die de eiseres op 19 september 2001 en 12 april 2002
had ondertekend dit na de door de eiseres ingeroepen dwaling, bedrog en gekwalificeerde
benadeling te hebben verworpen op grond van volgende motieven:
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"3° Aangaande de beweerde nietigheid van de afstand van verhaal
29. (De eiseres) stelt dat indien zij kennis had gehad van het bestaan van het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie van 5 oktober 1999 en van de brief van
22 mei 2001 van de Belgische Staat aan de Europese Commissie op het ogenblik van de
ondertekening van de verklaringen van afstand van verhaal, zij dan deze verklaringen niet
zou hebben ondertekend. De verklaringen van afstand van recht werden volgens (de eiseres) daarentegen bekomen door bedrog doordat de Belgische Staat opzettelijk verkeerde
informatie verschafte. Minstens zou er sprake zijn van gekwalificeerde benadeling.
30. Het met redenen omkleed advies van 5 oktober 1999 van de Europese Commissie
besluit dat de Belgische Staat de Commissie te laat in kennis heeft gesteld van de dioxineverontreiniging en een overtreding op artikel 10 van het Verdrag heeft gepleegd.
De brief van de Belgische Staat van 22 mei 2001 kadert in de procedure van beroep wegens niet-nakoming tegen een lidstaat in de zin van artikel 226 (ex artikel 169) van het
EG-Verdrag. In deze brief verklaarde de Belgische Staat "thans te verklaren" akkoord te
gaan met het standpunt van de Commissie i.v.m. de interpretatie van de bepalingen van de
Richtlijnen 89/662 en 90/425 (de voorwaarden van de meldingsplicht door de lidstaten).
Deze brief is volgens (de eiseres) een duidelijk "mea culpa" en een erkenning van inbreuk
op de meldingsplicht, minstens een toegeving van de Belgische Staat die verklaarde zich
"thans" te scharen achter de interpretatie van de Europese Commissie nopens de voorwaarden waarin de lidstaten melding dienen te maken van een contaminatie, dit is bij een
zelfs potentieel risico van contaminatie.
31. (De eiseres) benadrukt dat de Belgische Staat nog bij brieven van 9 juli 2001 en latere datum iedere fout ontkende en zelfs bij deze brief van 9 juli 2001 geschreven heeft:
De Europese Commissie heeft recent beslist af te zien van vorderingen tegen de Belgische Staat naar aanleiding van de dioxinecrisis.
Goldmeat besluit dat zij aldus bedrieglijk ertoe aangezet werd om de verklaringen van
afstand van verhaal te ondertekenen. De door de Belgische Staat verstrekte verkeerde informatie zou haar immers hebben overtuigd dat een aansprakelijkheidsprocedure tegen de
overheid geen kansen op welslagen vertoonde zodat zij besliste de afstandsverklaringen te
ondertekenen.
32. De informatie in de brief van 9 juli 2001 was strikt gezien niet verkeerd: objectief
gezien, had de Europese Commissie inderdaad verzaakt aan een procedure van beroep
wegens niet-nakoming tegen België. Dit impliceert echter niet dat de Commissie oordeelde dat er geen verwijt was te richten tegen deze lidstaat m.b.t. de naleving van de meldingsplicht.
(De eiseres) houdt echter terecht voor dat deze informatie misleidend was, in die zin dat
Goldmeat hieruit verkeerd kon afleiden dat de Commissie had besloten dat de Belgische
Staat geen inbreuk had gepleegd. Ten andere heeft Goldmeat ook nagelaten informatie in
te winnen bij de Europese Commissie naar de redenen van de verzaking aan de procedure
voor het Hof van Justitie.
33. Het komt echter niet geloofwaardig voor dat Goldmeat haar beslissing om afstand
te doen van verhaal in rechte tegen de overheid op grond van deze misleidende informatie
nam.
Op dit ogenblik had Goldmeat immers kennis genomen via de pers van de door de Europese Commissie ingestelde procedure, wat zij zelf in haar conclusie toegeeft. Zij moest
aldus op de hoogte zijn van de verweten inbreuk, o.m. van laattijdige melding van de dioxineproblematiek. De briefwisseling tussen partijen bevestigt dat Goldmeat goed op de
hoogte was van de discussies op Communautair vlak.
Goldmeat had in deze periode bovendien kennis genomen, minstens moeten nemen,
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van de bekendgemaakte besluiten van het parlementair onderzoek m.b.t. de dioxinecrisis
en van het besluit van de parlementaire commissie m.b.t. sommige "ernstige tekortkomingen" van het bestuur en sommige ambtenaren, o.m. i.v.m. de meldingsplicht:
(...)
Het gegeven dat de Belgische Staat bij brief van 22 mei 2001 zijn foutief handelen zou
hebben toegegeven kon in deze omstandigheden onmogelijk (de eiseres) ertoe aanzetten
geen verklaring van afstand te ondertekenen. Zulke beslissing heeft een vennootschap met
internationale structuur als Goldmeat kennelijk in het licht van veel meer elementen genomen.
Er wordt hierbij rekening gehouden met de omstandigheid dat Goldmeat aanvankelijk
expliciet voorbehoud had uitgedrukt over het instellen van een procedure "tegen de Belgische Staat, het IVK en/of het Ministerie van Landbouw" en dat zij al lang veel informatie
had verzameld over de dioxinecrisis en haar oorzaken.
Het is in deze omstandigheden dat (de eiseres) in kennis van zaken besliste een aanvraag tot overheidssteun in te dienen en om in zeer duidelijke woorden en zonder enig
voorbehoud definitief afstand van verhaal tegen de overheid te doen. Goldmeat was zich
ook duidelijk bewust van de gevolgen van haar afstand van verhaal.
De brief van 9 juli 2001 van de Belgische Staat of de houding van deze partij vóór de
ondertekening van deze verklaringen heeft geen beslissende rol gespeeld. Noch deze
brief, noch de algemene berichtgeving van de Belgische Staat in zijn voorafgaande contacten met (de eiseres) waren doorslaggevend voor het ondertekenen van de verklaringen
van afstand van verhaal tegen de overheid.
De Belgische Staat heeft, met andere woorden, geen kunstgrepen aangewend die (de eiseres) in dwaling hebben gebracht. Het wordt alleszins in de concrete context van de zaak
niet aangetoond dat Goldmeat haar toestemming om deze verklaringen te ondertekenen,
niet zou hebben gegeven indien de Belgische Staat kennis had gegeven van de litigieuze
informatie. Noch het bedrog in hoofde van de Belgische Staat, noch de dwaling in hoofde
van Goldmeat worden bewezen."
(arrest p. 18 t/m 21).
Grieven
Bedrog is oorzaak van nietigheid wanneer er sprake is van kunstgrepen door een contractpartij en die kunstgrepen een invloed hebben gehad op de wilsovereenstemming van
de wederpartij (artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk Wetboek).
Gekwalificeerde benadeling leidt tot nietigheid van de overeenkomst of tot schadeloosstelling wanneer er sprake is van misbruik door een contractpartij van de omstandigheden
van inferioriteit waarin zijn wederpartij zich bevindt en dat misbruik de wederpartij gedetermineerd heeft om te contracteren (zie de artikelen 1382 en 1382 die de culpa in contrahendo beheersen, de artikelen 1109 t/m 1118 van het Burgerlijk Wetboek inzake de wilsgebreken, en de artikelen 1108, 1131 t/m 1133 over de ongeoorloofde oorzaak).
De vraag of er sprake is van bedrog met invloed op de wilsovereenstemming van de
wederpartij of van misbruik van de omstandigheden van inferioriteit met determinerend
effect op de contractsluiting, is afhankelijk van de aard van de omstandigheden waarin
partijen hebben gecontracteerd.
Zonder acht te slaan op alle concrete omstandigheden waarin de contractpartijen hebben gehandeld, kan de rechter zich geen oordeel vellen noch over het bestaan van kunstgrepen of misbruik van omstandigheden, noch over de invloed ervan op de contractsluiting.
Eerste onderdeel
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In haar "aanvullende en syntheseconclusie in beroep" had de eiseres aangevoerd dat er
in hoofde van de overheid wel degelijk sprake was van bedrieglijke kunstgrepen, minstens
van misbruik van de eiseres' onwetendheid over de toegeving van de Belgische Staat ten
aanzien van de Europese Commissie en van de eiseres' nood aan liquide middelen, en dat
die kunstgrepen of dat misbruik eiseres ertoe had aangezet de bedingen van afstand van
recht in ruil voor vergoeding te ondertekenen.
Tot staving van haar stelling had de eiseres niet alleen aangevoerd dat de Belgische
Staat bij brief van 9 juli 2001 had meegedeeld dat de Europese Commissie beslist had af
te zien van vorderingen tegen de Belgische Staat naar aanleiding van de dioxinecrisis,
zonder hierbij te preciseren dat die beslissing het gevolg was van het feit dat de Belgische
Staat zich bij brief van 21 mei 2001 had geschikt naar het met redenen omkleed advies
van de Europese Commissie. Tevens had eiseres aangevoerd dat, op het ogenblik dat de
litigieuze brief naar eiseres werd verstuurd, verweerders op de hoogte waren van de zeer
precaire financiële toetstand waarin eiseres zich bevond (de eiseres' aanvullende en syntheseconclusie in beroep p. 93, al. 5 en 6 en p. 102), de verweerders de omvang van de
door de eiseres geleden schade via het verslag van deskundige Abrams kenden (p. 93, al.
3 en p. 102), en de verweerders tenslotte ook wisten dat de eiseres tot dan toe een afwachtende houding had aangenomen in functie van de resultaten van de lopende onderzoeken
inzake het overheidsoptreden in de dioxinecrisis (p. 102, al. 3).
Het bestreden arrest verwijst naar de kennis die de eiseres uit persartikelen en uit het
parlementair onderzoek had of moest hebben, naar haar internationale structuur en naar
"veel meer elementen", niet nader gepreciseerd, die eiseres bij haar beslissing zou hebben
betrokken, doch zonder ook maar met één woord te reppen over de hoger vermelde omstandigheden, namelijk de kennis die de verweerders hadden van de precaire financiële
toestand van de eiseres, van de omvang van de door de eiseres geleden schade en van het
belang van de resultaten van de lopende onderzoeken op de houding van de eiseres.
Bij gebrek aan antwoord op dit verweer uit de conclusie van de eiseres, is het bestreden
arrest niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet).
Tweede onderdeel
Zonder acht te slaan op alle concrete omstandigheden waarin de eiseres en de verweerders handelden vooraleer de steunregeling met afstand van recht definitief af te sluiten,
konden de appelrechters zich geen oordeel vellen noch over het bestaan van kunstgrepen
of misbruik van omstandigheden, noch over de invloed of de rol ervan op de door de eiseres ondertekende verzaking aan elk verhaalsrecht tegen de overheid.
Door desondanks toch te oordelen dat de beslissing van de eiseres om aan elk verhaalsrecht tegen de overheid te verzaken niet door enige kunstgreep of misbruik van omstandigheden was beïnvloed of gedetermineerd, is het bestreden arrest niet wettig verantwoord
(miskenning van het wettelijk begrip bedrog en dus schending van de artikelen 1109 en
1116 van het Burgerlijk Wetboek, en miskenning van het rechtsbegrip gekwalificeerde
benadeling en dus schending van de artikelen 1108, 1109 t/m 1118, 1131 t/m 1133, 1382
en1383 van het Burgerlijk Wetboek).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
In hoofdstuk II van de wet van 3 december 1999 betreffende de steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis, hierna
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de Dioxinewet, wordt de "schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen
door de dioxinecrisis" geregeld.
Artikel 4, eerste lid, van dit hoofdstuk bepaalt: binnen de grenzen toegestaan
door de Commissie krachtens artikel 87 van het Verdrag en tegen de voorwaarden bepaald bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, kan de Staat
steun toekennen aan landbouwbedrijven teneinde alle of een deel van de schade
te dekken die deze bedrijven geleden hebben tengevolge van de dioxinecrisis, in
de mate waarin deze schade niet wordt gedekt door andere of federale overheidssteun.
Het in dit hoofdstuk II voorkomende artikel 7, eerste lid, bepaalt: steun met
toepassing van artikel 4 kan niet worden uitgekeerd vooraleer de begunstigde
schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft verzaakt aan elk recht en
aan elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden tengevolge van de
dioxinecrisis, noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen de Staat een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde afstand van rechtsvordering heeft betekend aan de Staat.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt: de eventuele verzaking gebeurt op het
ogenblik dat de begunstigde volledig inzicht heeft in het bedrag van de steun die
hem door de Staat wordt aangeboden.
Hoofdstuk IV van de Dioxinewet regelt de "andere steunmaatregelen".
In dit hoofdstuk IV bepaalt artikel 16: binnen de grenzen toegestaan door de
Commissie krachtens artikel 87 van het Verdrag en tegen de voorwaarden bepaald bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, kan de Staat voorschotten of vergoedingen toekennen aan ondernemingen wier producten van dierlijke
oorsprong zijn vernietigd, in beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis.
Noch artikel 4, eerste lid, noch artikel 16 van de Dioxinewet leggen de Koning
de verplichting op de schade te vergoeden, maar bieden Hem hiertoe de mogelijkheid.
Artikel 4 laat de Koning toe, door een bij een in de ministerraad overlegd besluit, voor landbouwbedrijven alle of een deel van de schade te vergoeden en artikel 16 laat enkel toe de schade van ondernemingen te vergoeden wegens verlies
van hun producten.
Deze artikelen laten de Koning toe, bij een in de ministerraad overlegd besluit,
zelf alle voorwaarden van de vergoedingen te bepalen, mits naleving van artikel
87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en mits voor
de landbouwbedrijven alle of een deel van de schade kan worden vergoed en
voor de andere ondernemingen enkel de vernietigde, in beslag genomen of uit de
handel genomen producten.
Deze artikelen sluiten niet uit dat de Koning, met het oog op de budgettaire
mogelijkheden en om overcompensatie door artikel 87 verboden te vermijden, de
vergoeding afhankelijk stelt van een onherroepelijke verzaking zonder voorbehoud aan elk recht en aan elke vordering tegen de Staat omwille van schade gele-
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den tengevolge van de dioxinecrisis.
Het feit dat de Dioxinewet de meer uitgewerkte vergoedingsregeling in hoofdstuk II, en in het bijzonder in artikel 5 van die wet, in artikel 7 uitdrukkelijk de
vergoeding afhankelijk stelt van de voormelde verzaking en die vereiste van verzaking niet uitdrukkelijk in artikel 16 voorkomt, sluit niet uit dat de Koning, de
bevoegdheid heeft zelf de modaliteiten van de mogelijke vergoeding te regelen,
ook voor de van de landbouwbedrijven onderscheiden ondernemingen, rekening
houdende met de budgettaire gevolgen en het vermijden van de door de Europese Commissie verboden overcompensatie, en voor het toekennen van vergoeding, de voorwaarde op te leggen van een onherroepelijke verzaking zonder
voorbehoud aan elk recht en aan elke vordering tegen de Staat wegens de door
de dioxinecrisis geleden schade.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar
recht.
De voormelde regeling in de in het onderdeel bekritiseerde in een ministerraad
overlegde koninklijke besluiten van 25 januari 2000 houden niet in dat de ondernemingen, die vrij zijn al dan niet de op de geboden schaderegeling in te gaan, de
toegang tot de rechter wordt ontzegd of het recht op volledige schadevergoeding
wordt ontnomen.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest steunt bij zijn uitlegging van artikel 16 van de Dioxinewet en van de
daarop gesteunde koninklijke besluiten van 25 januari 2000 niet op artikel 3 van
de Dioxinewet, maar op de vrijheid van de Koning om de modaliteiten van de
schadevergoeding zelf te regelen zoals hierboven gezegd onder randnummer 3.
In zoverre het onderdeel van de onderstelling uitgaat dat het arrest wel op dit
artikel 3 steunt, mist het feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat het arrest steunt op het gelijkheidsbeginsel.
Het arrest oordeelt op bladzijde 16 onder randnummer 23: "een verschillende
behandeling van de begunstigden in het kader van resp. artikel 4 en artikel 16
van de Dioxinewet, waarbij de koppeling van de steun aan de voorwaarde van
afstand in rechte uitsluitend voor de landbouwbedrijven zou worden toegepast,
zou 'bovendien' indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel".
Het onderdeel komt op tegen een overtollige reden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Op de bladzijden 7 en 8 van het arrest, onder randnummer 5, stelt het arrest
vast dat de eiseres de in het onderdeel bedoelde meer ondergeschikte vordering
heeft gesteld. Op bladzijde 11, stelt het arrest onder randnummer 13 vast dat de
eiseres definitieve en onvoorwaardelijke afstand heeft gedaan van elk verhaal in
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rechte tegen de Belgische Staat en de derde verweerster.
Het arrest oordeelt op bladzijde 17, onder randnummer 28:
de eiseres had kennis van het verslag van 8 mei 2000 van de gerechtsdeskundige Abrams die de volledige schade, zowel de directe als de indirecte schade, omstandig had beschreven en begroot;
de eiseres had bijgevolg een volledig inzicht in de door haar geleden schade;
de eiseres was bijgevolg bij machte om de schade te vergelijken met het bedrag van de tegemoetkoming die zij in het kader van de steunregeling zou ontvangen;
de eiseres kon dus met kennis van zaken beslissen of zij al dan niet de afstandverklaring zou ondertekenen.
Het arrest beslist aldus over de in het onderdeel bedoelde meer ondergeschikte
vordering en verwerpt die met opgave van redenen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De Dioxinewet en de uitvoeringsbesluiten moeten gekaderd worden in het
door de Europese Commissie opgelegde verbod van overcompensatie en de budgettaire mogelijkheden van de Belgische Staat.
Aldus sluit het feit dat slechts bepaalde schade van de ondernemingen wordt
vergoed, niet uit dat de vergoeding afhankelijk wordt gesteld van verzaking aan
alle schade die van de Belgische Staat zou kunnen gevorderd worden.
In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat de beperking van de vergoedbare
schade, inhoudt dat de bedoelde verzakingen door de eiseres beperkt zouden
moeten worden tot het vorderen van dergelijke schade, kan het niet worden aangenomen.
Door de bedoelde verzakingen van de eiseres in die zin uit te leggen dat zij alle
schade betreffen die tegenover de Belgische Staat kan gevorderd worden, geeft
het arrest van die verzakingen een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Uit de antwoorden in de randnummers 12 en 13 volgt dat het arrest met de in
het middel bekritiseerde uitlegging van de verzakingen, het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht beperkend moet worden uitgelegd, niet miskent.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
De appelrechters geven met de in randnummer 33 op de bladzijden 19, 20 en
21 van het arrest vermelde redenen de feitelijke gegevens aan op grond waarvan
zij bedrog door de verweerders en dwaling door de eiseres bij de verzakingen
verwerpen.
Door aldus de feitelijke gegevens aan te geven waarop zij hun beslissing laten
steunen, verwerpen zij de daarmee strijdige en andere bij conclusie door de eise-
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res aangevoerde feitelijke gegevens.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Anders dan het onderdeel aanvoert, slaan de appelrechters met de in voormeld
randnummer 17 vermelde redenen acht op de in het onderdeel bedoelde omstandigheden waarin de eiseres met de verzakingen heeft ingestemd.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters op die omstandigheden
geen acht slaan, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Woûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Baets en Nelissen Grade.

Nr. 323
1° KAMER - 15 mei 2009

1º KOOP - LEVERINGSPLICHT - NIET-CONFORME LEVERING - SANCTIE - RECHTEN VAN DE KOPER
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - KOOP - LEVERINGSPLICHT - NIET-CONFORME LEVERING - SANCTIE RECHTEN VAN DE KOPER
1º en 2° De koper die zich op de niet-conforme levering van de verkochte zaak beroept en,
ook al kan hij de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk opschorten op grond van
de exceptie van niet-uitvoering, de ontbinding van de overeenkomst niet vordert, vermag
niet én de verkoopprijs niet te betalen én tezelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot
herstel van de geleverde zaak. (Artt. 1184, 1604 en 1650, B.W.)
(J. JANSSENS EN ZONEN nv T. SPRANCO bvba)

ARREST

(AR C.08.0531.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 mei 2008 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, in wederkerige contracten,
- de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend is begrepen, voor het geval dat
een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt;
- in dit geval het contract niet van rechtswege ontbonden is;
- de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met
schadevergoeding.
Daaruit volgt dat koper die zich op de niet-conforme levering van de verkochte
zaak beroept en, ook al kan hij de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk opschorten op grond van de in dit artikel begrepen exceptie van niet-uitvoering, de ontbinding van de overeenkomst niet vordert, niet vermag én de verkoopprijs niet te betalen én terzelfdertijd schadevergoeding te vorderen tot herstel van de geleverde zaak.
2. Het arrest oordeelt dat de stelling van de eiseres dat zij dubbele schade lijdt
doordat zij, eensdeels, haar factuur niet toegekend ziet en, anderdeels, de schade
moet vergoeden onjuist is.
Het oordeelt dienvolgens dat het, eensdeels, vaststaat dat de eiseres niet conform de bestelling heeft geleverd, zodat zij geen aanspraak kan maken op de
prijs en dat, anderdeels, zij moet instaan voor de kosten om het geleverde beton
geschikt te maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
Het arrest dat op die gronden de vordering van de eiseres tot betaling van de
bedoelde factuur voor de geleverde beton ongegrond verklaart en tevens de eiseres veroordeelt tot herstel van de schade die de verweerster door de niet-conforme levering heeft geleden, schendt aldus artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vorderingen tussen de partijen en hun 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.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Woûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 324
1° KAMER - 15 mei 2009

1º ONVERDEELDHEID - BOEDELBESCHRIJVING - EED - WEIGERING - VREDERECHTER EISER - NOTARIS - BELANG - PARTIJEN - TUSSENKOMST - MOGELIJKHEID
2º ERFENISSEN - ONVERDEELDHEID - BOEDELBESCHRIJVING - EED - WEIGERING VREDERECHTER - EISER - NOTARIS - BELANG - PARTIJEN - TUSSENKOMST - MOGELIJKHEID
3º ONVERDEELDHEID - BOEDELBESCHRIJVING - EED - WEIGERING - VREDERECHTER PARTIJEN - TUSSENKOMST - VERKLARINGEN - AARD
4º ERFENISSEN - ONVERDEELDHEID - BOEDELBESCHRIJVING - EED - WEIGERING VREDERECHTER - PARTIJEN - TUSSENKOMST - VERKLARINGEN - AARD
1º en 2° In het geval dat een in het artikel 1183/11° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
persoon weigert de eed bij de boedelbeschrijving af te leggen, wendt de notaris zich tot
de vrederechter om een beschikking te verkrijgen waarbij de eedaflegging wordt
opgelegd; de notaris treedt daarbij niet op in eigen belang, maar in het belang van de
partijen bij een exacte samenstelling van de onverdeelde boedel1; de bij de
onverdeeldheid betrokken partijen hebben er belang bij in de procedure tussen te komen
om de vordering van de notaris te ondersteunen of te bestrijden, ook al kunnen zij zelf de
eedaflegging niet vorderen; artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek sluit een
tussenkomst in de door de notaris voor de vrederechter ingestelde procedure niet uit.
(Artt. 1175, 1183, aanhef, en 11°, en 1184, eerste lid, Ger.W.)
3º en 4° De in een rechtspleging overeenkomstig artikel 1184 van het Gerechtelijk
Wetboek, door de partijen die reeds de eed hebben afgelegd, gevoerde verweer of de
door hen in die rechtspleging afgelegde verklaringen zijn geen verklaringen in de zin van
artikel 1183/8° van het Gerechtelijk Wetboek; hun tussenkomst laat hen niet toe
bijkomende verklaringen in verband met de boedelbeschrijving af te leggen. (Artt. 1175,
1183, 8°, en 1184, Ger.W.)
(D. T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0140.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 november 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
1 Zie Th. VAN SINAY, Commentaar bij artikel 1184 Ger.W., in Gerechtelijk recht; artikelsgewijze
commentaar, Kluwer, 2005, randnrs 2, 6 en 9; C. ENGELS, Artikel 1184 Ger. W.; het enig geval waarin
alleen de notaris bevoegd is om zich tot de vrederechter te wenden, T. Not., 1975, 4-11; Th. V AN
SINAY, noot onder Vred. Brasschaat, 11 april 2006, Afsluiting van inventaris en eedaflegging, T. Not.,
2007, 90, nr I.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 15, 17, 811, 812, 813, 814, 1183, 11° en 1184, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vrijwillige tussenkomst van de verweerders 2 tot 6 in
de procedure op derdenverzet ontvankelijk en bevestigt het aangevochten vonnis op derdenverzet in alle beschikkingen, op grond van de hiernavolgende overwegingen:
"Overeenkomstig artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de vrijwillige tussenkomst geschieden voor alle gerechten, ongeachte (sic) de vorm van de rechtspleging met
de enige beperking dat deze vrijwillige tussenkomst geen afbreuk kan doen aan reeds bevolen onderzoeksmaatregelen, de behandeling van de hoofdvordering niet mag vertragen
en niet voor het eerste (sic) kan in graad van beroep indien deze strekt tot het bekomen
van een veroordeling.
De vrijwillige tussenkomst van (de verweerders 2 tot 6), zoals gesteld in eerste aanleg,
voldoet aan de vereisten van artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek.
Overeenkomstig artikel 17-18 van het Gerechtelijk Wetboek, dat van openbare orde is,
kan een vrijwillige tussenkomst slechts ontvankelijk zijn wanneer de vrijwillig tussenkomende partij blijk geeft van een belang en een hoedanigheid.
Nu (de verweerders 2 tot 6) samen met (de eiseres) de kinderen zijn van de decujus
D.M. en aldus een belang hebben bij afhandeling der inventaris, geven zij blijk van een
hoedanigheid en een belang overeenkomstig artikel 17-18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Hun vrijwillige tussenkomst was derhalve ontvankelijk".
"Aan deze vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat (de verweerders 2
tot 6) reeds de eed hadden afgelegd en derhalve geen bijkomende verklaringen meer zouden kunnen afleggen bij het afsluiten van de inventaris. Alleen reeds door het feit dat zij
bij deze inventaris werden betrokken en dienaangaande reeds de eed overeenkomstig artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek hadden afgelegd blijkt voldoende dat zij een
belang hebben bij de discussie nopens de vraag indien (de eiseres) eveneens diende de eed
af te leggen.
Evenmin kan (de eiseres) worden bijgetreden waar zij zich gegriefd weet door het feit
dat (de verweerders 2 tot 6) naar aanleiding van hun vrijwillige tussenkomst bepaalde feitelijke gegevens zouden hebben aangevoerd, hetgeen een inbreuk zou uitmaken op bovenvermelde principe dat na de eedaflegging geen bijkomende verklaringen meer kunnen afgelegd worden.
De verklaringen die (de verweerders 2 tot 6) lopende hun vrijwillige tussenkomst zouden hebben naar voor gebracht zijn geen verklaringen die werden of worden geacteerd bij
de afhandeling der inventaris en vallen aldus niet onder de reeds afgelegde eed van (de
verweerders 2 tot 6). Nu uit de overwegingen van het aangevochten vonnis duidelijk blijkt
dat de eerste rechter zich niet heeft gesteund op eventuele nieuw aangevoerde feitelijke
omstandigheden terwijl de besluiten van (de verweerders 2 tot 6) niet worden opgenomen
in het proces-verbaal der inventaris dat wordt opgesteld door (de eerste verweerder), kan
geen enkel onontvankelijkheid van de vrijwillige tussenkomst worden weerhouden op
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grond van het feit dat de vrijwillig tussenkomende partij bepaalde feitelijke gegevens zou
hebben aangevoerd binnen de procedure derdenverzet van (de eiseres)".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 15, 17, 811-814 (in het bijzonder 812 en 813), 1183, 11° en
1184, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden
toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.
Ook een vordering in tussenkomst in de zin van de artikelen 811 tot 814, in het bijzonder de artikelen 812 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek, moet voldoen aan de van elkaar onderscheiden vereisten van hoedanigheid en belang.
Krachtens artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek bevat de boedelbeschrijving,
behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, ook: (...) 11°, de eed van
degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis
dragen.
Indien moeilijkheden rijzen in verband met de boedelbeschrijving, is het de notaris die
zich krachtens artikel 1184, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek tot de vrederechter
wendt, die zijn beschikking stelt op de minuut van het proces-verbaal.
Krachtens artikel 1184, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is het derhalve enkel
de notaris die de vereiste hoedanigheid heeft om een vordering in te stellen voor de vrederechter, indien er een probleem rijst in verband met de boedelbeschrijving.
Het recht om een betwisting nopens een eedaflegging in de zin van artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek aan de vrederechter voor te leggen werd aldus bij wet uitdrukkelijk toevertrouwd aan een ander persoon (de notaris) dan diegenen die mogelijks
een belang hebben bij het opstellen van de boedelbeschrijving (de erfgenamen, zoals in
casu de eiseres en de verweerders 2 tot 6).
Uit het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van de verweerders 2 tot 6 blijkt dat
dit ertoe strekte de beschikking van de vrederechter van 8 augustus 2006 waarbij de eiseres ertoe veroordeeld werd om de eed van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek
af te leggen onder verbeurte van een dwangsom, te horen bevestigen ("Notaris beging dan
ook geen enkele fout - wanneer hij haar vroeg de eed af te leggen in de gegeven omstandigheden ..." - "Dwangsom is eveneens terecht - in de gegeven omstandigheden - en de
rechtspraak en rechtsleer zijn quasi unaniem dat de heer Vrederechter - de weigerachtige
partijen kan verplichten tot de eedaflegging en dit verbeurte (sic) van een dwangsom",
verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst de verweerders 2 tot 6, p. 2). In graad van beroep vorderden zij tevens dat eiseres veroordeeld zou worden tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de verweerders 2 tot 6 de vereiste hoedanigheid hebben op grond van de vaststelling dat zij als kinderen van de decujus een belang hebben bij
de afhandeling van de inventaris.
Aldus schendt het vonnis de wettelijke begrippen "belang" en "hoedanigheid" door aan
te nemen dat de verweerders 2 tot 6 de vereiste hoedanigheid hebben op grond van de
vaststelling dat zij een belang hebben bij het instellen van de rechtsvordering in tussenkomst (schending van de artikelen 15 en 17 van het Gerechtelijk Wetboek).
Aangezien enkel de eerste verweerder de vereiste hoedanigheid bezit om een vordering
op grond van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek in te stellen, vermocht het
vonnis evenmin wettig te oordelen dat de verweerders 2 tot 6 de vereiste hoedanigheid be-
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zitten om vrijwillig tussen te komen in dit geding en dat hun tussenkomst derhalve ontvankelijk was (schending van alle in dit onderdeel aangeduide wetsbepalingen).
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 1183, 11° en 1184, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Bij verzoekschrift van 26 juli 2006 vatte de eerste verweerder de vrederechter teneinde
eiseres te horen verplichten tot het afleggen van de eed in de zin van artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek.
In het kader van de vereffening van een nalatenschap kan de eed immers enkel worden
opgedragen aan de personen die beantwoorden aan de wettelijke kwalificatie, hetgeen
door de vrederechter in alle objectiviteit dient onderzocht en beoordeeld te worden.
Door enkel de notaris toe te laten een dergelijke vordering in te stellen, heeft de wetgever anderen, waaronder de overige erfgenamen die mogelijks een belang hebben bij het
horen afleggen van de eed, uitdrukkelijk geweerd uit deze procedure.
Enkel ten aanzien van een procespartij zal de gerechtelijke beslissing met gezag van gewijsde bekleed zijn en een onweerlegbaar vermoeden van waarheid inter partes opleveren
indien tegen de uitspraak geen rechtsmiddelen meer kunnen worden aangewend.
Door de tussenkomst van de verweerders 2 tot 6 ontvankelijk te verklaren, werden zij
procespartij. Zij kregen hierdoor de gelegenheid hun visie op het geschil kenbaar te maken en het ter ondersteuning van hun argumentatie noodzakelijk of nuttig geachte feitenmateriaal aan het oordeel van de rechter voor te leggen, daar waar artikel 1184 van het
Gerechtelijk Wetboek zulks uitsluit.
Aldus kregen zij de gelegenheid nog verklaringen af te leggen in verband met de boedelbeschrijving, hoewel zij de eed van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek
reeds hadden afgelegd en geen bijkomende verklaringen meer mogen worden afgelegd.
Het vonnis oordeelt evenwel dat er geen bezwaar is tegen deze bijkomende verklaringen omdat de verweerders 2 tot 6 "een belang hebben bij de discussie nopens de vraag indien (de eiseres) eveneens de eed dient af te leggen", "(de) verklaringen die (de verweerders 2 tot 6) lopende hun vrijwillige tussenkomst zouden hebben naar voor gebracht (...)
geen verklaringen (zijn) die werden of worden geacteerd bij de afhandeling der inventaris
en (...) aldus niet (vallen) onder de reeds afgelegde eed van (de verweerders 2 tot 6)" en
"(...) uit de overwegingen van het aangevochten vonnis duidelijk blijkt dat de eerste rechter zich niet heeft gesteund op eventuele nieuw aangevoerde feitelijke omstandigheden
terwijl de besluiten van (de verweerders 2 tot 6) niet worden opgenomen in het procesverbaal der inventaris dat wordt opgesteld door (de eerste verweerder)". Geen van deze
gegevens is van aard om aan erfgenamen die niet de vereiste hoedanigheid hebben om
tussen te komen in een procedure in verband met een boedelbeschrijving en die reeds de
bij artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek geviseerde eed hebben afgelegd, toe te
laten bijkomende verklaringen in het kader van een proces af te leggen.
Door de verweerders 2 tot 6 als procespartijen toe te laten in het geschil tussen de eiseres en de instrumenterende notaris, en hen aldus de gelegenheid te geven bijkomende verklaringen af te leggen nadat zij reeds de eed hadden afgelegd, schendt het vonnis alle in
het onderdeel geviseerde wetsbepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 870, 1138, 2°, 1183, 11° en 1184 van het Gerechtelijk Wetboek;
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het algemeen rechtsbeginsel van het "beschikkingsbeginsel".
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis oordeelt dat de eiseres wel degelijk onder de toepassing van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek valt en gehouden is de eed af te leggen, op
straffe van verbeurte van een dwangsom, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:
"De verplichting overeenkomstig artikel. 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek opzichtens eenieder die in het bezit is geweest van voorwerpen van de decujus of die de
plaatsen hebben bewoond dient zeer ruim te worden geïnterpreteerd en is toepasselijk op
alle personen die zich in de mogelijkheid zouden geweten hebben om voorwerpen van de
decujus in bezit te hebben gehad of de plaatsen te hebben betreden of eventueel kennis te
hebben van verduistering, weze het door derden (...).
Waar (de eiseres) een dochter was van de decujus is zij bij uitstek één der personen die
in het bezit kan geweest zijn van goederen van haar moeder of die de plaatsen waar zij
woonde kan hebben betreden. Weliswaar beweert (de eiseres) dat zij 38 jaren geleden
werd verstoten en dat zij sindsdien alle contact met haar moeder had verbroken, doch deze
eenzijdige bewering gaat van (de eiseres) zelf uit en wordt door geen enkel feitelijk en verifieerbaar element gestaafd. Deze verklaringen kunnen derhalve niet worden aangenomen
als het bewijs naar recht dat (de eiseres) niet zou vallen onder toepassing van artikel 1183,
11°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Alleen door dienaangaande de eed af te leggen overeenkomstig artikel 1183, 11°, van
het Gerechtelijk Wetboek kan aan deze eenzijdige verklaring geloofwaardigheid worden
verleend vermits deze onder de garantie van de plechtmatige eed zou gelden tot bewijs
van het tegendeel en onder de wetenschap dat ernstige sancties gelden mocht blijken dat
terzake een valse eed zou zijn afgelegd.
Waar aldus de eed overeenkomstig artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek
wordt gevorderd van (de eiseres) als dochter van de decujus wiens nalatenschap wordt geïnventariseerd kan geenszins aangenomen worden dat de eed op lichtzinnige wijze zou
worden opgelegd. Dit geldt des te meer nu juist (de eiseres) reeds onmiddellijk na het
overlijden van haar moeder de zegellegging had gevorderd, hiermede aanvoerend dat zij
twijfels heeft nopens de eerlijkheid waarop de nalatenschap zou worden afgehandeld."
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 1183, 11° en 1184
van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, bevat de boedelbeschrijving ook:
(...)
11° de eed van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen".
Niet iedereen die bij de boedelbeschrijving is betrokken, is ertoe gehouden deze eed af
te leggen, doch enkel diegenen die "in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de
plaatsen bewoond hebben".
Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek rust de bewijslast om aan te tonen dat de eiseres aan deze begripsomschrijving
beantwoordt op de notaris die de eedaflegging in de zin van artikel 1183, 11°, van het Ge-
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rechtelijk Wetboek vordert krachtens artikel 1184, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Het loutere gegeven "een afstammeling", meer bepaald de dochter, te zijn van de decujus impliceert niet per definitie dat men "in het bezit geweest is van de voorwerpen of de
plaatsen bewoond heeft".
Het bestreden vonnis oordeelt dat de eiseres onder de toepassing van artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek valt omdat zij "een dochter is van de decujus" en enkel om
die reden "bij uitstek één der personen (is) die in het bezit kan geweest zijn van goederen
van haar moeder of die de plaatsen waar zij woonde kan hebben betreden. Weliswaar beweert (de eiseres) dat zij 38 jaren geleden werd verstoten en dat zij sindsdien alle contact
met haar moeder had verbroken, doch deze eenzijdige bewering gaat van (de eiseres) zelf
uit en wordt door geen enkel feitelijk en verifieerbaar element gestaafd. Deze verklaringen kunnen derhalve niet worden aangenomen als het bewijs naar recht dat (de eiseres)
niet zou vallen onder toepassing van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek".
Door louter op grond van de vaststelling dat eiseres de dochter is van de decujus te oordelen dat zij "bij uitstek" beantwoordt aan de voorwaarde van artikel 1183, 11°, van het
Gerechtelijk Wetboek, zonder na te gaan of zij in concreto in het bezit geweest is van de
voorwerpen of de plaatsen bewoond heeft, schendt het vonnis artikel 1183, 11°, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Door aan te nemen dat de eiseres als dochter van de decujus "bij uitstek" of "per definitie" valt onder de toepassing van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek en vervolgens van de eiseres het tegenbewijs te vereisen dat zij niet in het bezit is geweest van
de voorwerpen of de plaatsen bewoond heeft in de zin van die bepaling, keert het vonnis
de wettelijke bewijslast die op de notaris rust om en schendt het mitsdien de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 en 1184, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van het beschikkingsbeginsel.
Zoals de eiseres in conclusie uitdrukkelijk liet gelden is zij "sedert 38 jaar verstoten
door haar moeder, zijnde de decujus wijlen D.M., met wie zij sedertdien geen enkel contact meer heeft onderhouden noch met haar broers en zusters (zijnde de andere erfgenamen).
Dit werd niet betwist door de andere erfgenamen in de inventaris" (besluiten de eiseres,
p. 4).
De uitdrukkelijke vaststelling van de eiseres dat het feit van haar verstoting en de afwezigheid van enig contact sedert 38 jaar door de verweerders 2 tot 6 niet werd betwist,
wordt inderdaad nergens tegengesproken in de door de verweerders 2 tot 6 neergelegde
besluiten of akte van vrijwillige tussenkomst.
Het bestreden vonnis stelt evenwel dat "deze eenzijdige bewering (...) van (de eiseres)
zelf (uitgaat) en (...) door geen enkel feitelijk en verifieerbaar element (wordt) gestaafd".
Door op deze grond vervolgens te oordelen dat deze verklaring niet kan worden aangenomen als bewijs naar recht dat de eiseres niet zou vallen onder de toepassing van artikel
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek, werpt het vonnis een betwisting op waarvan de
conclusies van partijen het bestaan uitsloten en schendt het mitsdien artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek evenals het beschikkingsbeginsel.
Derde onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet, artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en de artikelen 870 en 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek kadert in de bijzondere procedure van
boedelbeschrijving (hoofdstuk II van boek IV bijzondere rechtsplegingen van het Gerechtelijk Wetboek) en heeft verder geen uitstaans met de gemeenrechtelijke bepalingen inzake het bewijs zoals vervat in de artikelen 1315 tot 1379 van het Burgerlijk Wetboek.
De eiseres voerde aan dat zij niet beantwoordde aan de begripsomschrijving van artikel
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek omdat zij sedert 38 jaar verstoten werd door haar
moeder, de decujus, "met wie zij sedertdien geen enkel contact meer heeft onderhouden
noch met haar broers en zusters (zijnde de andere erfgenamen).
Dit werd niet betwist door de andere erfgenamen in de inventaris. Sedertdien heeft (de
eiseres) wijlen haar moeder niet meer gehoord noch gezien en dan ook nooit haar woonst
betreden, noch op het vorige adres, noch op het huidige adres van het sterfhuis. De reden
hier is, dat toen (de eiseres) 20 jaar was, zij vroeg om te huwen en dat werd onthaald met
een weigering van haar moeder, waarop zij door haar moeder op straat werd gezet zonder
middelen van bestaan (...)".
Het bestreden vonnis oordeelt dat aan deze eenzijdige (doch door de tegenpartij niet betwiste, cfr. supra tweede onderdeel) verklaring alleen geloofwaardigheid kan worden verleend, indien de eiseres "dienaangaande de eed (aflegt) overeenkomstig artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek vermits deze onder de garantie van de rechtmatige eed zou
gelden tot bewijs van het tegendeel en onder de wetenschap dat ernstige sancties gelden
mocht blijken dat terzake een valse eed zou zijn afgelegd".
Aldus geeft het vonnis te kennen dat de eiseres het feit dat zij aanvoerde tot staving van
haar stelling dat zij niet beantwoordde aan de voorwaarden tot eedaflegging, met name dat
zij verstoten was en sinds meer dan 38 jaar geen contact meer met haar moeder had, laat
staan de woning zou betreden hebben of voorwerpen in haar bezit hebben, enkel door het
afleggen van de bij artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde eed, kan bewijzen, of minstens "geloofwaardiger" maken.
De 'verhoogde geloofwaardigheid' van eiseres' stelling dat zij 38 jaren geleden werd
verstoten en sindsdien alle contact met haar moeder heeft verbroken, kan echter enkel leiden tot de vaststelling dat zij haar stelling staaft dat zij niet beantwoordde aan de voorwaarden van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek en dus niet tot eedaflegging
gehouden kan zijn.
Het vonnis dat aanneemt dat de eiseres haar middel tot staving dat zij niet tot eedaflegging gehouden is enkel geloofwaardig kan maken, indien zij tot de eedaflegging van artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek overgaat, en aldus te kennen te geeft dat men
door de eed af te leggen zijn stelling dat men niet tot eedaflegging gehouden is kan staven, berust op tegenstrijdige motieven en schendt mitsdien artikel 149 van de Grondwet.
Tevens schendt het artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de wettelijke bepalingen inzake het bewijs van feiten, met name de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het te kennen geeft dat de
eiseres om een bepaald feit (haar verstoting) te bewijzen ertoe gehouden is dit feit onder
eed in het kader van de bij artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek te verklaren,
daar waar zij enkel tot eedaflegging gehouden kan zijn indien zij de wettelijke voorwaarden hiertoe vervult.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de boedelbeschrijving
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ten doel heeft de omvang van de nalatenschap, van de gemeenschap of van de
onverdeeldheid vast te stellen.
Artikel 1183, aanhef en 11°, van dit wetboek bepaalt dat de boedelbeschrijving, behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, ook de
eed bevat van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de
plaatsen hebben bewoond, dat zij niets hebben verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen.
Artikel 1184, eerste lid, van dit wetboek bepaalt onder meer dat, indien moeilijkheden rijzen, de notaris zich tot de vrederechter wendt, die zijn beschikking
stelt op de minuut van het proces-verbaal.
Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat:
in het geval dat een in artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde persoon weigert de eed af te leggen, de notaris zich tot de vrederechter wendt
om een beschikking te verkrijgen waarbij de eedaflegging wordt opgelegd;
de notaris daarbij niet optreedt in eigen belang, maar in het belang van de partijen bij een exacte samenstelling van de onverdeelde boedel;
de bij de onverdeeldheid betrokken partijen er belang bij hebben in de procedure tussen te komen om de vordering van de notaris te ondersteunen of te bestrijden, ook al kunnen zij zelf de eedaflegging niet vorderen.
artikel 1184 een tussenkomst in de door de notaris voor de vrederechter ingestelde procedure niet uitsluit;
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel, in zoverre
het ervan uitgaat dat artikel 1184 van het Gerechtelijk wetboek andere procespartijen dan de notaris uitsluit uit de procedure tot het verkrijgen van een beschikking tot eedaflegging, faalt naar recht.
De in een rechtspleging overeenkomstig artikel 1184 van het Gerechtelijk wetboek, door de partijen die reeds de eed hebben afgelegd, gevoerde verweer of de
door hen in die rechtspleging afgelegde verklaringen, zijn geen verklaringen in
de zin van artikel 1183, 8°, van het Gerechtelijk wetboek.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de tussenkomst van de partijen bij
de boedelbeschrijving in de procedure overeenkomstig artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek, hen toelaat na de eedaflegging bijkomende verklaringen in
verband met de boedelbeschrijving af te leggen, faalt het naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Woûters, afdelingsvoorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Lefèbvre.

Nr. 325
3° KAMER - 18 mei 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— ALGEMEEN - VREDERECHTER - BESLISSING INZAKE ONTVANGSTMACHTIGING - DRINGENDE
EN VOORLOPIGE MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN DE GOEDEREN - NADERHAND
INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT TOT ECHTSCHEIDING OF TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLG
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - GENOT
VAN DE GEZINSWONING - BESLISSING VAN DE VREDERECHTER - GELDING
3º VREDERECHTER - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - TOEKENNING VAN HET
UITSLUITEND GENOT VAN DE GEZINSWONING AAN ÉÉN DER ECHTGENOTEN - AARD VAN DE
MAATREGEL

4º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - ONTBINDING VAN HET HUWELIJKSSTELSEL - GEVOLG
5º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - HUWELIJKSGEMEENSCHAP
- MEDE-EIGENAAR - EXCLUSIEF GENOT VAN EEN ONVERDEELD GOED - GEVOLG
6º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - VEREFFENING EN VERDELING - HUWELIJKSVERMOGENSRECHT ONDERHOUDSGELD - ALIMENTATIE - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGEL - GENOT VAN DE
GEZINSWONING - UITWERKING EN AARD
1º Uit de aard en de samenhang van artikel 221, zesde lid, B.W. en artikel 223, eerste lid,
B.W. volgt dat de regel van het zesde lid van artikel 221 ook toepasselijk is op
beslissingen van de vrederechter die uitspraak doet in het kader van de hem bij artikel
223 toegekende bevoegdheid, tenzij echter de door de vrederechter bevolen
maatregelen een einde hebben genomen door het verstrijken van de door hem
vastgestelde tijd. (Artt. 221, zesde lid en 223, eerste lid, B.W.)
2º Een krachtens het eerste en tweede lid van artikel 223, B.W. bevolen maatregel van
toekenning van het uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten
blijft, wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel
en bed wordt ingediend, gelden tot aan de beslissing van de rechtbank of van de
voorzitter van de rechtbank in kort geding, in zoverre de bevolen maatregel nog niet is
vervallen door het verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan 1. (Artt.
221, zesde lid en 223, eerste lid, B.W.)
3º De krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, B.W. opgelegde maatregel van
uitsluitend genot van de gezinswoning kan, naargelang van het geval, zijn opgelegd als
loutere bestuursmaatregel of als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen de
echtgenoten tijdens het huwelijk, waarbij er in dit laatste geval, naargelang hetgeen
waarmee de vrederechter rekening heeft gehouden, aanleiding is tot verrekening van dit
genot van de echtgenoot op zijn aandeel in de inkomsten van de onverdeelde goederen
en, ingeval het aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de onverdeelde
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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inkomsten hoger is dan het genoten voordeel, dit genot in zoverre aanzien wordt als een
voorschot op dit aandeel2. (Art. 223, eerste en tweede lid, B.W.)
4º Door de ontbinding van het huwelijksstelsel ontstaat tussen de partijen een
postcommunautaire onverdeeldheid, die de goederen bevat die aanwezig waren op het
ogenblik waarop de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt,
evenals de vruchten die deze goederen nadien hebben opgebracht3. (Art. 1278, tweede
lid, Ger.W.)
5º Uit de bepaling van artikel 577-2, §3, B.W. volgt dat de deelgenoot die alleen het genot
van een onverdeeld goed heeft gehad, voor dit uitsluitend genot aan de deelgenoten een
vergoeding verschuldigd is. (Art. 577-2, §3, B.W.)
6º De gevolgen van de krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, B.W. toegekende
maatregel van uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten, die
ook blijft gelden na het inleiden van de echtscheiding tot aan de beslissing van de
rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding en nog niet is vervallen
door het verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan, zijn verschillend
naargelang die maatregel bestaat als uitvoering van de alimentatieverplichting in natura
dan wel als loutere bestuursmaatregel, waarbij de aard van de maatregel evenwel niet
verandert door de enkele omstandigheid van het inleiden van de eis tot echtscheiding 4.
(Art. 223, eerste en tweede lid, B.W.; Art. 1278, tweede lid, Ger.W.; Art. 577-2, §3, B.W.)
(C. T. S.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
Voorliggende zaak belicht de relatie tussen twee aspecten van het
huwelijksvermogensrecht.
Enerzijds de doorwerking in de echtscheidingsprocedure van een beschikking tot
verbijf in de gezinswoning genomen door de vrederechter op grond van artikel 223 BW
en anderzijds de weerslag hiervan op de vereffening-verdeling, meer bepaald het
verschuldigd zijn van een woonstvergoeding.
Artikel 1278, lid 1 Ger.W. bepaalt dat het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding
werd uitgesproken ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg heeft vanaf de
dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden.
De hulpverplichting tussen echtgenoten, als persoonlijk gevolg van het huwelijk, neemt
bijgevolg pas een einde bij het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis of arrest
waarbij de echtscheiding werd uitgesproken.
Met betrekking tot de goederen van de echtgenoten bepaalt het tweede lid van dit
artikel dat dit vonnis of arrest terugwerkt tot op de dag waarop de eerste vordering tot
echtscheiding is ingesteld.
Te dezen had de vrederechter op grond van artikel 223 BW dringende en voorlopige
maatregelen bevolen en eiseres het verblijf in de echtelijke woning toegekend.
Deze door de vrederechter getroffen beslissing vervalt enkel wanneer ze op verzoek
van één der partijen gewijzigd of ingetrokken wordt of wanneer, eens de echtscheiding
ingezet, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding een
andere beslissing neemt.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 22 oktober 1981 5 dat de dringende voorlopige maatregelen die de vrederechter bevolen heeft in het kader van de hem bij artikel 223 BW toege2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Cass., 22 okt. 1981, AR 6414, AC 1981-82, nr.134.
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kende bevoegdheid, niettegenstaande de indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, uitvoerbaar blijven totdat de rechtbank of de voorzitter van de rechtbank in kort geding een beslissing heeft gewezen, tenzij die maatregelen
een einde hadden genomen door het verstrijken van de door de vrederechter vastgestelde
termijn.
Zolang het huwelijk niet ontbonden is blijft de hulpverplichting waarvan sprake in
artikel 213 BW gelden. Vermits ze een gevolg is van het huwelijk wat de persoon van de
echtgenoten betreft en ze dus geenszins hun vermogensrechtelijke verhouding aanbelangt,
wordt de hulpverplichting niet retroactief tenietgedaan tot op de dag waarop de eerste
vordering in echtscheiding is ingesteld.
Dit staat er evenwel niet aan in de weg dat de echtgenoot die gedurende de
echtscheidingsprocedure en tot aan de vereffening-verdeling het genot heeft gehad van de
gezinswoning, zijnde een van de post-communautaire onverdeeldheid afhangend goed,
een bedrag gelijk aan de genotswaarde van het goed, in de massa moet inbrengen. Deze
verplichting drukt immers op iedere mede eigenaar die het exclusieve genot van een
onverdeeld goed heeft. Het principe dat met alle vruchten van de onverdeeldheid moet
rekening gehouden worden, deze genotswaarde inbegrepen, wordt toegepast zodat de
onderhoudsgerechtigde die geen onderhoudsgeld bekomt maar wel het genot van de
onverdeelde gezinswoning, de genotswaarde hiervan moet in rekening brengen.
Indien de genotswaarde gelijk aan of hoger is dan de hem toekomende netto - helft van
alle onverdeelde vruchten, moet de onderhoudsgerechtigde niets terugbetalen. De
onderhoudsplichtige draagt het verschil definitief als persoonlijke schuld. Artikel 213 BW
belet dat de onderhoudsplichtige dit verschil kan terugeisen.
Indien de genotswaarde lager ligt dan de hem toekomende netto-helft, kan de
onderhoudsgerechtigde enkel aanspraak maken op het resterend saldo.
De onderhoudsgerechtigde zal dus geconfronteerd worden met een aanrekening van
hetgeen hij reeds genoten heeft6.
De vrederechter kan echter in geen geval beschikkingen nemen die rechtstreeks
inwerken op de vereffening-verdeling. Het komt niet aan de vrederechter toe in het kader
van zijn bevoegdheid tot het bevelen van dringende en voorlopige maatregelen om te
beslissen of er al dan niet een woonstvergoeding verschuldigd is en de hoegrootheid ervan
te bepalen. Die vergoeding kan slechts gevorderd worden ter gelegenheid van de
vereffening-verdeling en het is enkel de vereffenaar (hetzij de notaris, hetzij ingeval van
zwarigheden de rechtbank van eerste aanleg) die naar aanleiding van het opstellen van de
beheersrekening kan uitmaken of een vergoeding verschuldigd is, dan wel of de gratis
bewoning van de gewezen echtelijke woonst aanzien wordt als de uitvoering van de
hulpverplichting, waarbij de interpretatie van de beschikking gegeven door de
vrederechter een belangrijk gegeven uitmaakt.
In die optiek komt het provisionele dan wel het alimentaire karakter van de
genotswaarde tot uiting. In de mate ze het netto-aandeel van de onderhoudsgerechtigde
echtgenoot in de vruchten van de post-communautaire onverdeeldheid overlapt heeft de
genotswaarde een provisioneel karakter; in de mate dat ze dit netto-aandeel overstijgt
heeft de genotswaarde een alimentair karakter.
De hulpverplichting neergelegd in artikel 213 BW staat er dus niet aan in de weg dat
een woonstvergoeding moet berekend worden.
Er moet dus hoe dan ook een beheersrekening gemaakt worden. De berekening moet te
6 Zie S. MOSSELMANS, “De hulpverplichting van (gewezen) echtgenoten en de vereffening-verdeling
van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding op grond van bepaalde feiten in P. S ENAEVE(ed.) Onderhoudsgelden, Acco, Leuven, 2001.
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dezen gebeuren door de rechter die belast is met de vereffening-verdeling.
De appelrechters overwegen dat het hen voorkomt dat het gratis woonstvoordeel in de
periode voorafgaand aan de procedure echtscheiding een component was in natura van de
tussen partijen bestaande hulpverplichting voor de duur van het huwelijk.
Zij oordelen dat de eerste rechter terecht stelde dat de woonstvergoeding verschuldigd
is vanaf de datum van inleiding van de procedure echtscheiding.
Zij oordelen dat eiseres gratis en exclusief een onverdeeld onroerend goed bewoond
heeft en uit dien hoofde een woonstvergoeding verschuldigd is. Zij heeft immers dezelde
verplichting als iedere mede-eigenaar die een onverdeeld goed exclusief in gebruik heeft.
Louter op grond van deze overweging en zonder na te gaan of het genot van de
gezinswoning voor de periode na het instellen van de eis tot echtscheiding een uitvoering
is van de tussen partijen bestaande hulpverplichting, dan wel een loutere
bestuursmaatregel konden zij niet wettig tot het besluit komen dat een woonstvergoeding
verschuldigd is.
Het middel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING
ARREST

(AR C.07.0517.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 april 2009 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 221, zesde lid, 223, 577-2, 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek.
- de artikelen 1223, 1278, eerste en tweede lid, en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het incidenteel hoger beroep van de eiseres ongegrond,
en bevestigt het vonnis a quo van 26 april 2005 waarin de staat van vereffening verdeling
opgesteld door de boedelnotaris wordt gehomologeerd voor wat betreft de woonstvergoeding hierin voorzien met ingang van 29 maart 1996, datum inleiding van de echtscheidingsprocedure, op grond van volgende overwegingen:
"Wat betreft de woonstvergoeding
21. In het proces verbaal van zwarigheden van 11 december 2003 laat (de verweerder)
opmerken dat de woonstvergoeding
'dient te worden berekend vanaf de beschikking van de vrederechter van het 2de kanton
Leuven van 18 maart 1991, rekening houdende met het feit dat in genoemde beschikking
werd bepaald dat de vrederechter het onderhoudsgeld voor de kinderen heeft bepaald rekening houdende met het feit dat (de verweerder) geen kosteloos bewoningsrecht aan-
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bood. (De verweerder) laat tevens opmerken dat (de eiseres) wel degelijk een persoonlijk
onderhoudsgeld heeft gevorderd en overhandigt aan ondergetekende notaris de bewijzen
hiervan (zie bladzijde 6 van de staat van actief en passief)'.
(De eiseres) gaf te kennen dat
'in de berekening van de woonstvergoeding en de hoegrootheid ervan geen rekening
werd gehouden met het feit dat de kinderen bij haar inwonen en dat dus deze woonstvergoeding dan ook dient verminderd'.
22. In zijn conclusie van 9 februari 2006 verwijst (de verweerder) naar de beschikking
van de vrederechter van 18 maart 1991 waarin uitdrukkelijk staat opgenomen dat 'de verweerder geen kosteloos bewoningsrecht aanbiedt in de echtelijke woonst, onverdeeldheid
van partijen'.
Hij argumenteert dat derhalve zijn ex-echtgenote een woonstvergoeding verschuldigd is
vanaf het ogenblik dat partijen afzonderlijk dienden te wonen en aldus vanaf datum der
feitelijke scheiding omdat vanaf die datum hij op zoek is moeten gaan naar een afzonderlijke verblijfplaats.
23. In haar conclusie van 9 januari 2006 verduidelijkt (de eiseres) dat ten vroegste vanaf 10 juli 2001, dit is de datum van overschrijving van het arrest van 27 februari 2001 in
het register van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Aarschot, een woonstvergoeding
kan worden toegestaan aan (de verweerder). Zij merkt verder op dat de vrederechter in
haar vonnis van 18 maart 1991 niet uitdrukkelijk aangaf of en in welke mate zij haar beslissing om haar te machtigen om de gezinswoning op exclusieve wijze te gebruiken, bepaalde ten titel van onderhoudsbijdrage dan wel bij wijze van (beheers)regeling.
24. Het komt het (hof van beroep) voor dat het gratis woonstvoordeel in de periode
voorafgaand aan de procedure echtscheiding een component was in natura van de tussen
partijen bestaande hulpverplichting voor de duur van het huwelijk.
25. De eerste rechter oordeelde terecht dat de woonstvergoeding verschuldigd is vanaf
datum van de inleiding van de procedure echtscheiding.
(Eiseres) heeft gratis en exclusief een onverdeeld onroerend goed bewoond en is uit
dien hoofde een woonstvergoeding verschuldigd. Zij heeft immers dezelfde verplichting
als iedere mede-eigenaar die een onverdeeld goed exclusief in gebruik heeft.
Het hoger beroep van (de verweerder) en het incidenteel beroep van (de eiseres) is wat
dit onderdeel betreft ongegrond" (arrest pp. 10-11).
De eerste rechter beoordeelde het geschil over de woonstvergoeding op grond van volgende overwegingen:
"De echtgenoot die gratis een onverdeeld onroerend goed heeft bewoond is een woonstvergoeding aan de onverdeelde massa verschuldigd. Die echtgenoot heeft immers dezelfde verplichting als iedere mede-eigenaar die een onverdeeld goed exclusief in gebruik
heeft (artikel 577bis, §5, van het Burgerlijk Wetboek). De verschuldigde vergoeding bedraagt in principe de huurwaarde van het betrokken goed.
De aldus uit te voeren beheersrekening, die het gevolg is van de terugwerkende kracht
van de echtscheiding tussen de echtgenoten wat hun goederen betreft tot op de dag van
het instellen van de vordering tot echtscheiding is dan ook beperkt tot deze periode.
In geval evenwel het exclusief genot van de gemeenschappelijke woning toegewezen
wordt aan een onderhoudsgerechtigde echtgenoot kan geen woonstvergoeding worden opgeëist door de onderhoudsplichtige wanneer het bedrag van het onderhoudgeld en de helft
van de huurwaarde hoger ligt dan het aandeel van de onderhoudsgerechtigde in de vruchten van de onverdeelde massa. Het gratis woonstvoordeel wordt in die omstandigheden
als een component in natura beschouwd van de tussen echtgenoten bestaande hulpver-
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plichting (art 213 van het Burgerlijk Wetboek).
Het wordt niet betwist dat (de eiseres) na het instellen van de procedure in echtscheiding in de gezinswoning is blijven wonen en zij geen onderhoudsgeld heeft gevorderd,
noch bekomen.
De aanwending van de gemeenschappelijke inkomsten in de periode van de post communautaire onverdeeldheid ten behoeve van de kosten is zonder enige invloed op de beheerrekening van de onverdeeldheid tussen de echtgenoten en het verschuldigd zijn van
een woonstvergoeding.
De verplichting van de ouders aan hun kinderen levensonderhoud te verschaffen is geen
wederzijdse hulpverplichting en dus totaal vreemd aan de vermogensrechterlijke verhouding van de gewezen echtgenoten ontstaan ingevolge de retroactieve ontbinding van het
huwelijksvermogenstelsel.
De boedelnotaris heeft derhalve terecht bij de beheersrekening een woonstvergoeding
toegekend vanaf de dagvaarding in echtscheiding, zijnde 29 maart 1996" (vonnis a quo
van 26 april 2005, p. 5-6, sub 3.3., a).
Grieven
1. Naar luid van artikel 1278, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft het vonnis
of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van de
echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden.
Naar luid van het tweede lid van dezelfde wetsbepaling werkt het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan
één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
2. Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen ontstaat tussen de echtgenoten een onverdeeldheid, de zogenaamde "post-communautaire onverdeeldheid", die in de regel beheerst wordt door het gemene recht van gewone mede-eigendom in artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek.
Die onverdeeldheid bevat de goederen die aanwezig waren op het ogenblik waarop de
ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de vruchten die deze goederen nadien
hebben opgebracht.
Krachtens artikel 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek, heeft iedere mede-eigenaar
deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn
aandeel.
Hieruit volgt dat de deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschuldigd is die aan de deelgenoten
toekomt en die gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed.
3. De vrederechter kan, op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, bij grovelijk plichtsverzuim of bij ernstige verstoring van de verstandhouding tussen partijen,
dringende en voorlopige maatregelen bevelen betreffende de persoon en de goederen van
de echtgenoten en de kinderen.
Deze dringende voorlopige maatregelen blijven, niettegenstaande de indiening van een
echtscheidingsvordering, uitvoerbaar totdat de rechtbank, of de voorzitter van de rechtbank in kort geding op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
een beslissing heeft gewezen, tenzij die maatregelen een einde hadden genomen door het
verstrijken van de door de vrederechter vastgestelde termijn. De regel in dit verband uitdrukkelijk voorzien door artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, geldt eveneens voor de beslissingen genomen op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek.
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Bij afwezigheid van een beslissing van de rechtbank, of de voorzitter van de rechtbank in
kort geding op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, blijft de
beschikking van de vrederechter waarin het onderhoud tussen de echtgenoten werd geregeld, verder gelden lopende het echtscheidingsgeding totdat het huwelijk in de persoonlijke verhoudingen tussen de echtgenoten wordt ontbonden.
De vrederechter kan ondermeer het gebruik van de gezinswoning aan een der echtgenoten toewijzen als voorlopige maatregel ter uitvoering van de in artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek vervatte hulpverplichting tussen echtgenoten, al dan niet samen met de toekenning van een onderhoudsgeld. Hij kan dit gebruik echter ook louter als een bestuursmaatregel toewijzen zonder verband met de hulpverplichting tussen de echtgenoten.
4. De opbrengstwaarde die een echtgenoot genoten heeft van een tot de postcommunautaire onverdeeldheid behorend goed, zal moeten aangerekend worden op het aandeel van
de gewezen echtgenoot in de netto-vruchten en -inkomsten van de postcommunautaire onverdeeldheid, en zal, in zoverre ze, samen met een eventueel genoten onderhoudsbijdrage,
het aandeel van de echtgenoot in de vruchten van de onverdeeldheid niet overtreffen, een
voorschot vormen op dit aandeel.
In de mate dat, na voornoemde aanrekening, blijkt dat de echtgenoot, lopende het echtscheidingsgeding, meer ontvangen heeft dan zijn aandeel in de netto-vruchten en -inkomsten van de postcommunautaire onverdeeldheid, hebben het alimentair karakter van zowel
het onderhoudsgeld als de genotswaarde van het goed, tot gevolg dat geen vergoeding
verschuldigd is aan de andere echtgenoot. De in natura, in uitvoering van de hulpplicht,
genoten voordelen, zijn, net zoals de onderhoudsbijdrage zelf, niet terugbetaalbaar.
De rechter die uitspraak doet over de vereffening verdeling zal moeten nagaan of de onderhoudsrechter - weze het de vrederechter waarvan de op grond van artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek genomen beschikking verder uitwerking had lopende het echtscheidingsgeding, weze het de voorzitter in kort geding op grond van artikel 1280, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek - het gebruik van de gezinswoning aan een echtgenoot toewees als voorlopige maatregel ter uitvoering van de hulpverplichting tussen echtgenoten,
dan wel louter als een bestuursmaatregel.
5. Te dezen behoorde de gezinswoning van partijen tot hun gemeenschappelijk vermogen, en had de eiseres het exclusieve genot ervan sinds de feitelijke scheiding van partijen
in februari 1991.
De eiseres werd, voorafgaand aan het inleiden van de echtscheidingsprocedure op 29
maart 1996, reeds bij beschikking van de Vrederechter van het tweede kanton Leuven van
18 maart 1991, gewezen op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, gemachtigd tot afzonderlijk verblijf in de echtelijke woonst.
Verweerder maakte in het kader van de vereffening en verdeling na echtscheiding aanspraak op een woonstvergoeding sinds het tijdstip van de feitelijke scheiding, m.n. februari 1991, minstens sedert 18 maart 1991, datum van de beschikking van de vrederechter
waarbij partijen tot afzonderlijke woonst werden gemachtigd (synthese-beroepsbesluiten
verweerder, p. 7, onderaan).
Eiseres voerde aan slechts een woonstvergoeding verschuldigd te zijn vanaf het in
kracht van gewijsde treden van het echtscheidingsarrest van 27 februari 2001 (beroepsbesluiten de eiseres, p. 5, onderaan en p. 6, onderaan; zie ook arrest p. 10, sub 23).
Beide partijen concludeerden over de vraag of het exclusief verblijf van de eiseres in de
echtelijke woonst al dan niet als een maatregel ter uitvoering van de hulpverplichting tussen echtgenoten diende te worden beschouwd, dan wel louter als een bestuursmaatregel,
steunend op de draagwijdte van de tussen hen gewezen beschikking van de vrederechter
van 18 maart 1991. Zij maakten geen melding van enige beschikking gewezen door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280, eerste lid, van
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het Gerechtelijk Wetboek, na het inleiden van het echtscheidingsgeding, betreffende hun
persoon, hun levensonderhoud of hun goederen lopende het echtscheidingsgeding.
Volgens de verweerder betrof het door de vrederechter op 18 maart 1991 toegestane exclusief gebruik van de gezinswoning door de eiseres louter een bestuursmaatregel (syntheseberoepsbesluiten verweerder, p. 9, in medio).
Naar de eiseres werd het gebruik van de gezinswoning op 18 maart 1991 aan haar toegewezen als voorlopige maatregel ter uitvoering van de hulpverplichting tussen echtgenoten (beroepsbesluiten eiseres, p. 5, onderaan en p. 6).
De eiseres benadrukte in conclusie voor de appelrechters in dit verband ondermeer:
- dat in het vonnis van de vrederechter van 18 maart 1991 de verweerder ook werd veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsgeld voor de kinderen (totaal 24.000 frank),
maar geen persoonlijk onderhoudsgeld diende te betalen aan de eiseres (ibid., p. 5, derde
en vierde alinea);
- dat de vrederechter in de beschikking van 18 maart 1991 "echter niet uitdrukkelijk
(aangaf) of en in welke mate (hij) zijn beslissing om (de eiseres) te machtigen om de gezinswoning op exclusieve wijze te gebruiken, bepaalde ten titel van onderhoudsbijdrage,
dan wel bij wijze van (beheers)regeling", hoewel dit onderscheid van belang is om te kunnen uitmaken of zij een woonstvergoeding verschuldigd is (ibid., p. 5, zesde en zevende
alinea).;
- "(dat) volgens (de eiseres) door de vrederechter geen persoonlijk onderhoudsgeld
(werd) toegekend juist omdat haar al het exclusieve gebruik van de gezinswoning werd
toegewezen" (ibid., p. 5, voorlaatste alinea);
- dat indien men de beslissing van de vrederechter inderdaad zou interpreteren als een
loutere beheersmaatregel, dit zou betekenen dat niets aan de eiseres werd toegekend door
de vrederechter, m.n. geen persoonlijk onderhoudsgeld, en ook geen kosteloos gebruik
van de gezinswoning; dat deze interpretatie onhoudbaar is aangezien de eiseres toen werkloos was, zodat haar enig inkomen haar werkloosheidsuitkering betrof, terwijl de verweerder wel werk had en opvallend meer inkomsten (ibid., p. 6, bovenaan).
6. Het bestreden arrest oordeelt dat het het hof (van beroep) "voorkomt" dat het gratis
woonstvoordeel in de periode voorafgaand aan de procedure echtscheiding "een component was in natura van de tussen partijen bestaande hulpverplichting voor de duur van het
huwelijk".
Aldus geeft het te kennen dat het exclusief verblijf van de eiseres in de gezinswoning
niet zomaar als een bestuursmaatregel tussen partijen kan worden beschouwd, maar daadwerkelijk een maatregel was ter uitvoering van de hulpverplichting tussen partijen. Het
bestreden arrest spreekt niet tegen, of sluit minstens niet uit dat dit exclusief verblijf, zoals
door beide partijen aangevoerd, steunt op de beschikking van de vrederechter van 18
maart 1991.
Het bestreden arrest oordeelt niettemin dat de eiseres woonstvergoeding verschuldigd is
vanaf het inleiden van de echtscheidingsprocedure, omdat de eiseres vanaf dan, gelet op
de retroactieve ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel ingevolge de echtscheiding,
als onverdeelde mede-eigenaar het exclusief genot van het goed heeft gehad en hiervoor
verantwoording verschuldigd is.
Hierbij neemt het de redengeving van de beslissing a quo over, waarin werd overwogen
"(dat) niet betwist (wordt) dat (de eiseres) na het instellen van de procedure in echtscheiding in de gezinswoning is blijven wonen en zij geen onderhoudsgeld heeft gevorderd,
noch bekomen".
Het "niet vorderen" noch "bekomen" van enig onderhoudsgeld na het inleiden van de
echtscheidingsprocedure doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat het reeds vóór het in-
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leiden van de echtscheidingsprocedure van de vrederechter op grond van artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek bekomen verblijf in de echtelijke woonst ter uitvoering van de
hulpverplichting tussen echtgenoten, uitwerking behoudt totdat de rechtbank, of de voorzitter van de rechtbank in kort geding op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een beslissing heeft gewezen, tenzij die maatregelen een einde hadden genomen door het verstrijken van de door de vrederechter vastgestelde termijn. De
hulpverplichting tussen de echtgenoten eindigt pas bij het in kracht van gewijsde gaan van
de echtscheidingsbeslissing, en wordt geenszins beïnvloed door het enkele feit dat een
echtscheidingsvordering aanhangig wordt gemaakt.
7. Nu het bestreden arrest (1) niet uitsluit dat het exclusief verblijf van de eiseres in de
gezinswoning, zoals door beide partijen aangevoerd in conclusie, steunt op de beschikking van de vrederechter van 18 maart 1991, (2) noch uitsluit dat, zoals door de eiseres
aangevoerd, uit deze beschikking voortvloeit dat het verblijf als een maatregel ter uitvoerig van de hulpplicht moet worden beschouwd, (3) noch vaststelt dat deze beschikking
van 18 maart 1991 onderworpen was aan een door de vrederechter vastgestelde termijn,
en (4) evenmin vaststelt dat de rechtbank, of de voorzitter van de rechtbank in kort geding
op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een beslissing heeft
gewezen betreffende de persoon en de goederen van partijen, en (5) bovendien aanneemt
dat het verblijf in de echtelijke woonst vóór het inleiden van de echtscheidingsprocedure
een "component in natura (was) van de tussen partijen bestaande hulpverplichting voor de
duur van het huwelijk", kon het, op grond van de enkele vaststellingen en overwegingen
die het bevat, niet wettig oordelen dat sinds het inleiden van de echtscheidingsprocedure
het verblijf plots geen "component in natura van de tussen partijen bestaande hulpverplichting voor de duur van het huwelijk" meer was, en de eiseres reeds vanaf het inleiden
van de echtscheidingprocedure, en niet pas vanaf het definitief worden van de echtscheiding tussen partijen, een woonstvergoeding verschuldigd is.
Op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat sluit het bestreden arrest
immers niet of alleszins niet wettig uit dat het verblijf van de eiseres in de gezinswoning,
ook na het inleiden van de echtscheidingsprocedure tot aan het in kracht van gewijsde
gaan van het echtscheidingsarrest tussen partijen van 27 februari 2001, en zoals door de
eiseres in conclusie aangevoerd, een uitvoering was van de hulpverplichting tussen partijen (schending van de artikelen 213, 221, zesde lid, 223, 577-2, en 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek, en de artikelen 1278, eerste en tweede lid, en 1280, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek). Het kon dienvolgens ook niet wettig de staat van vereffening en
verdeling homologeren wat betreft de woonstvergoeding (schending van artikel 1223 van
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de door de
vrederechter krachtens dit artikel verleende ontvangstmachtiging, wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed
wordt ingediend, niettemin uitvoerbaar blijft tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Artikel 223, eerste lid, van dit wetboek bepaalt dat, indien een der echtgenoten
grovelijk zijn plicht verzuimt, de vrederechter, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen beveelt.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat hetzelfde geschiedt op verzoek van
een der echtgenoten, indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is.
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2. Uit de aard en de samenhang van die bepalingen volgt dat de regel van het
zesde lid van voormeld artikel 221 ook toepasselijk is op beslissingen van de
vrederechter die uitspraak doet in het kader van de hem bij artikel 223 toegekende bevoegdheid, tenzij echter de door de vrederechter bevolen maatregelen een
einde hebben genomen door het verstrijken van de door hem vastgestelde tijd.
Aldus blijft, wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed wordt ingediend, een krachtens het eerste en tweede
lid van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek bevolen maatregel van toekenning van het uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten
gelden tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding, in zoverre de bevolen maatregel nog niet is vervallen door
het verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan.
3. De krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, opgelegde maatregel van uitsluitend genot van de gezinswoning kan, naargelang van het geval, zijn opgelegd
als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen de echtgenoten tijdens het
huwelijk of als loutere bestuursmaatregel.
4. Wordt het uitsluitend genot van de gezinswoning toegekend als uitvoering
in natura van de hulpverplichting tussen de echtgenoten, dan is er, naargelang
hetgeen waarmee de vrederechter heeft rekening gehouden, aanleiding tot verrekening van dit genot van de echtgenoot op zijn aandeel in de inkomsten van de
onverdeelde goederen en wordt, in het geval het aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de onverdeelde inkomsten hoger is dan het genoten voordeel, dit genot in zoverre aangezien als een voorschot op dit aandeel.
5. Krachtens artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, werkt het
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de
echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering
is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de
eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
Door de ontbinding van het huwelijksstelsel ontstaat tussen de partijen een
postcommunautaire onverdeeldheid, die de goederen bevat die aanwezig waren
op het ogenblik waarop de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt, evenals de vruchten die deze goederen nadien hebben opgebracht.
Krachtens artikel 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek, heeft de mede-eigenaar deel in de rechten en draagt hij bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel.
Hieruit volgt dat de deelgenoot die alleen het genot van een onverdeeld goed
heeft gehad, voor dit uitsluitend genot aan de deelgenoten een vergoeding verschuldigd is.
6. Uit het voorgaande volgt dat de gevolgen van de krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toegekende maatregel van uitsluitend genot van de gezinswoning aan een van de echtgenoten, die ook blijft gelden na het inleiden van de echtscheiding tot aan de beslissing van de rechtbank
of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding en nog niet is vervallen door
het verstrijken van de door de vrederechter bepaalde duur ervan, verschillend
zijn naargelang die maatregel bestaat als uitvoering van de alimentatieverplich-
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ting in natura dan wel als loutere bestuursmaatregel.
De aard van de maatregel verandert evenwel niet door de enkele omstandigheid van het inleiden van de eis tot echtscheiding.
7. Het arrest oordeelt dat de toekenning door de vrederechter, ten titel van
dringende en voorlopige maatregel, van het genot van de gezinswoning aan de
eiseres voor de periode voorafgaand aan de procedure echtscheiding, een component was in natura van de tussen de partijen bestaande hulpverplichting voor de
duur van het huwelijk.
Het arrest kon voor het genot van de gezinswoning dat de eiseres op grond van
diezelfde maatregel van de vrederechter na het inleiden van de echtscheiding
bleef hebben, dan ook niet meer zonder meer een woonstvergoeding toekennen
aan de verweerder, maar hoogstens overgaan tot een verrekening, zoals in randnummer 4 gesteld.
Het arrest dat na voormelde vaststelling aan de verweerder zonder meer een
woonstvergoeding toekent voor het genot van de gezinswoning door de eiseres
na het inleiden van de echtscheiding, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de toekenning
van een woonstvergoeding in de vereffening en verdeling en uitspraak doet over
de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
18 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Woûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 326
3° KAMER - 18 mei 2009

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN —
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN - MINIMUMKAPITAAL - NIET TIJDIGE
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 20 JULI 1991 - GEVOLG
Noch uit artikel 168 van de wet van 20 juli 1991, noch uit de overige als geschonden
aangewezen bepalingen volgt dat het niet aanpassen van de statuten van een bestaande
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan het door de wet van 20
juli 1991 ingevoerd minimum bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal van dergelijke vennootschap, het verlies van het voordeel van de beperkte
aansprakelijkheid tot gevolg heeft. (Art. 168, Wet 20 juli 1991 houdende sociale en
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diverse bepalingen; Art. 141, §3 (nà de wijziging bij wet 13 april 1995),
Vennootschappenwet; Art. 141, §4 (vóór de wijziging bij wet 13 april 1995),
Vennootschappenwet; Art. 147bis, Vennootschappenwet)
(RSZ T. V.)

ARREST

(AR S.08.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 17 december 2004 en 16
juni 2006 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De verweerder stelde in zijn appelconclusie van 17 september 2004 dat het
niet wijzigen van de statuten en het niet optrekken van het minimumkapitaal tot
750.000 frank niet tot gevolg kan hebben dat de vennootschap plots verandert
van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot een vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid.
2. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters, door in het tussenarrest van 17 december 2004 te oordelen dat het nalaten de statuten aan te
passen niet tot gevolg had dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid er automatisch een werd met onbeperkte aansprakelijkheid en dat
het niet naar recht aangetoond is dat de oorspronkelijke coöperatieve vennootschap rechtsgeldig werd verder gezet als een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, een betwisting opwierpen waarover tussen partijen
geen geschil bestond, mist het feitelijke grondslag.
3. In zoverre het onderdeel miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en schending van het artikel 774, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voert het geen zelfstandige grief aan maar is
het volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het beschikkingsbeginsel en van het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
4. Krachtens artikel 168 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, worden, bij gebrek van aanpassing van de statuten voordat de
in artikel 165 gestelde termijn is verstreken, de statutaire bepalingen die strijdig
zijn met deze wet voor niet geschreven gehouden en zijn de bepalingen van
dwingend recht van deze wet toepasselijk. Indien de werking van de vennoot-
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schap daardoor onmogelijk wordt, kan iedere belanghebbende in rechte de ontbinding vorderen.
Noch uit dit artikel, noch uit de overige als geschonden aangewezen bepalingen van het Wetboek van Koophandel, volgt dat het niet aanpassen van de statuten van een bestaande coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan het door de wet van 20 juli 1991 ingevoerd minimum bedrag van het
vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van dergelijke vennootschap, het
verlies van het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid tot gevolg heeft.
5. In zoverre het onderdeel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 327
2° KAMER - 19 mei 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - IN DE TIJD OPEENVOLGENDE WETTEN - ARTIKEL 2,
SW. - DRAAGWIJDTE
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - IN DE TIJD OPEENVOLGENDE WETTEN - ARTIKEL 2,
SW. - OPDRACHT VAN DE RECHTER
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - IN DE TIJD OPEENVOLGENDE WETTEN - GEWIJZIGDE
STRAF - TOEPASSING VAN DE MEEST GUNSTIGE STRAF - BEPALING VAN DE RESPECTIEVE ZWAARTE
VAN DE STRAFFEN - CRITERIUM
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - IN DE TIJD OPEENVOLGENDE WETTEN - GEWIJZIGDE
STRAF - NIEUWE WET DIE DE HOOFDGEVANGENISSTRAF VERMINDERT, DE GELDBOETE VERHOOGT EN
EEN NIEUWE BIJKOMENDE STRAF VOORZIET - INTEGRALE TOEPASSING VAN DE STRAFBEPALINGEN VAN
DE NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - HUISJESMELKERIJ - FEITEN GEPLEEGD
ONDER VIGEUR VAN ARTIKEL 77BIS, §1, VREEMDELINGENWET - FEITEN OP HET OGENBLIK VAN DE
UITSPRAAK STRAFBAAR GESTELD DOOR ARTIKEL 433DECIES EN 433TERDECIES, SW. - WET DIE DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF VERMINDERT, DE BOETE VERHOOGT EN EEN NIEUWE BIJKOMENDE STRAF
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- GEVOLG

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL
- HUISJESMELKERIJ - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - ZAKEN
DIE WERDEN VERVREEMD TUSSEN HET PLEGEN VAN DE FEITEN EN DE VEROORDELING - FEITEN
GEPLEEGD ONDER VIGEUR VAN ARTIKEL 77BIS, §1, VREEMDELINGENWET - FEITEN OP HET
OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK STRAFBAAR GESTELD DOOR ARTIKEL 433DECIES EN 433TERDECIES,
SW. - WET DIE DE HOOFDGEVANGENISSTRAF VERMINDERT, DE BOETE VERHOOGT EN EEN NIEUWE
BIJKOMENDE STRAF VOORZIET - NIEUWE MOGELIJKHEID TOT BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN
DE TEGENWAARDE - TOEPASSELIJKHEID
1º Artikel 2, Strafwetboek verbiedt aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft1.
2º Op grond van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek dient de rechter die vaststelt dat de
feiten volgens de oude wet een misdrijf vormen, vooreerst te onderzoeken of de nieuwe
wet aan de onder de oude wet als misdrijf omschreven gedraging niet haar strafbaar
karakter ontneemt of de strafbaarstelling ervan niet beperkt door de bestanddelen ervan
te wijzigen, om vervolgens de wet die de meest gunstige straf inhoudt, toe te passen2.
3º Wanneer twee wetten zowel hoofdgevangenisstraffen, als geldboeten en bijkomende
straffen bepalen en de maat van de hoofdgevangenisstraffen verschilt, worden voor de
bepaling van de respectieve zwaarte van de straffen enkel de hoofdgevangenisstraffen in
aanmerking genomen3.
4º Eens op basis van de relatieve zwaarte van de hoofdgevangenisstraffen bepaald is welk
van beide wettelijke stelsels, wat de strafmaat betreft, het meest gunstig is voor de
beklaagde, dienen de strafbepalingen van dit laatste stelsel integraal en in al hun
onderdelen te worden toegepast, ongeacht de omstandigheid dat bepaalde van die
onderdelen, afzonderlijk beschouwd, minder gunstig zijn voor de beklaagde of nog niet bij
de wet bepaald waren voordat het misdrijf werd gepleegd4.
5º en 6° Artikel 433decies, Strafwetboek, dat de voor het misdrijf "huisjesmelkerij" bepaalde
hoofdgevangenisstraf vermindert, is minder streng dan het vroegere artikel 77bis, §1,
Vreemdelingenwet, zonder dat rekening moet worden gehouden met de door artikel
433decies, Strafwetboek ingevoerde verplichte vermenigvuldiging van de geldboete met
het aantal slachtoffers en met de door artikel 433terdecies, Strafwetboek ingevoerde
mogelijkheid van bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed5 6.
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Het Hof beslist tot de ambtshalve gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest wegens de
schending van artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek, omdat de appelrechters er, door hun
oordeel dat "overeenkomstig artikel 433terdecies van het Strafwetboek (...) de verplichte
verbeurdverklaring van de tegenwaarde van de delen van het onroerend goed (...) (zich opdringt)",
ten onrechte lijken van uit te gaan dat de verbeurdverklaring van de tegenwaarde bij de vervreemding
van het onroerend goed tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de definitieve
uitspraak, steeds verplicht is. In zijn schriftelijke conclusie concludeerde het O.M. tot de verwerping
van het cassatieberoep. In zijn mondelinge toelichting van deze conclusie achtte het O.M.,
vertrekkende van een meer welwillende lezing van de verschillende overwegingen van het bestreden
arrest, het ambtshalve aanvoeren van de schending van artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek
weliswaar mogelijk, maar desalniettemin toch niet absoluut noodzakelijk. Toch blijft de door de
appelrechters gebruikte woordkeuze voor kritiek vatbaar en het standpunt van het Hof kan bijgevolg
worden onderschreven. Nu het Hof enkel beslist tot een gedeeltelijke vernietiging op het ambtshalve
aangevoerde middel van schending van artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek, diende het Hof
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(A.)

Conclusie van het openbaar ministerie:
1. Bij arrest van 19 juni 2008 werd de eiser door het hof van beroep te Antwerpen
veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes maand, met uitstel van de
tenuitvoerlegging gedurende een termijn van twee jaar, en tot een geldboete van achtmaal
vijfhonderd euro of vierduizend euro, vermeerderd met 45 opdeciemen of een
vervangende gevangenisstraf van drie maanden, wegens de vermengde feiten van
huisjesmelkerij, inbreuken op artikel 17 van het decreet van 4 februari 1997, houdende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en inbreuk op artikel
20 van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse Wooncode.
Tevens werd een som van 57.000 euro verbeurd verklaard, zijnde de tegenwaarde van
de delen van een onroerend goed, dat door de eiser na de feiten, gepleegd tussen 28
februari 2002 en 13 april 2004, werd verkocht op 4 mei 2005.
2. Ter staving van zijn cassatieberoep van 1 juli 2008, voert de eiser, in een memorie,
die op 11 september 2008 ter griffie van het Hof werd neergelegd, vijf middelen aan,
waarvan enkel het eerste een bijzondere rechtsvraag oproept.
Het tweede, derde, vierde en vijfde middel houden geen specifieke rechtsproblemen in
en zullen dan ook enkel in kort bestek worden behandeld.
3. In zijn eerste middel voert de eiser de schending aan van artikel 2 Strafwetboek en
van het daarin vervatte beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafwet.
De kritiek van de eiser is gericht tegen de beslissing van de appelrechters, waarbij de
verbeurdverklaring wordt bevolen van de som van 57.000 euro als tegenwaarde van (de
delen van) één van de onroerende goederen waarop de telastleggingen betrekking hadden.
Volgens de eiser is de verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het onroerend goed
pas mogelijk sinds de wijziging van artikel 433terdecies Strafwetboek door de wet van 9
februari 20067 en was deze straf niet voorzien in het artikel 77bis, §5 Vreemdelingenwet
(oud), zoals dit toepasselijk was op het ogenblik van het plegen van de laatste feiten op 13
april 2004.
Naar het oordeel van de eiser passen de appelrechters aldus, in strijd met artikel 2
Strafwetboek, een straf toe die de wet niet voorzag op het ogenblik van het plegen van de
feiten.
4. De oplossing voor dit rechtsprobleem ligt inderdaad besloten in artikel 2 Strafwetboek, dat bepaalt: “Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis
bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst
zware straf toegepast”.
Hoewel artikel 2 Strafwetboek samengesteld is uit twee afzonderlijke zinnen, moet men
zich ervoor hoeden deze wetsbepaling uit te splitsen in twee onderscheiden regels,
waarvan de eerste het verbod zou inhouden om een straf op te leggen die nog niet bestond
op het ogenblik van het plegen van de feiten, terwijl de tweede regel de verplichting zou
ook de door de eiser aangevoerde middelen te beantwoorden om aan te tonen dat deze middelen niet
tot een ruimere cassatie of een cassatie zonder verwijzing hadden kunnen leiden. Het gegrond
bevinden van het eerste middel had immers moeten leiden tot een cassatie zonder verwijzing. Het
antwoord op het eerste middel sluit aan bij het standpunt dat het O.M. ontwikkelde in de schriftelijke
conclusie, maar het O.M. oordeelde dat het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalde
naar recht.
7 Wet van 6 februari 2006 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de
strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers (BS, 28 februari 2006, p. 12140), in werking getreden
op 10 maart 2006.
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opleggen, bij wijziging van de wet, de meest gunstige wet toe te passen. Een dergelijke
interpretatie zou meebrengen dat een straf die nog niet bestond op het ogenblik van het
plegen van de feiten in geen enkel geval zou kunnen worden toegepast op deze feiten, ook
al ware deze nieuwe straf minder zwaar dan de oude straf die van toepassing was op het
ogenblik van het plegen van de feiten.
Deze wetsbepaling dient integendeel beschouwd te worden als één enkele regel, met
name deze van verplichte toepassing van de meest gunstige strafwet, die uiteenvalt in,
enerzijds, het verbod van retroactieve toepassing van de strafwet in het nadeel van de
beklaagde, en, anderzijds, de toepassing van de gunstigere latere wet.
Artikel 2 Strafwetboek verbiedt dus om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van
de wet die na het plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder
zwaar bestraft8: dit betekent dat zelfs een strafbepaling die niet bestond op het ogenblik
van het plegen van het misdrijf op dit laatste kan worden toegepast, op voorwaarde dat
deze strafbepaling milder is9.
Het is deze regel die Uw Hof kernachtig uitdrukt in zijn arresten van 8 januari 200310
en 12 maart 200311, waar het oordeelt dat artikel 2, eerste lid, Strafwetboek de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet onderwerpt aan
de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het
misdrijf.
Ook een “nieuwe” straf kan dus probleemloos worden toegepast op feiten die vóór de
inwerkingtreding van de wet werden gepleegd, wanneer zij milder is.
Wanneer deze regel wordt toegepast op de zaak die thans voorligt, zal moeten worden
vastgesteld (zie infra) dat het strafstelsel van de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek, ten opzichte van het strafstelsel van artikel 77bis, §§1bis en 5, Vreemdelingenwet (oud), wat de strafbepaling betreft, twee “nieuwe” aspecten inhoudt, met name de vermenigvuldiging van de geldboete met het aantal slachtoffers 12 en de mogelijkheid van de
bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed. Het enkele feit dat het
nieuwe wettelijk stelsel, wat de strafbepalingen betreft, “nieuwe” aspecten inhoudt, belet
evenwel niet dat dit stelsel toch kan worden toegepast op feiten die werden gepleegd onder vigeur van artikel 77bis, §§1bis en 5, Vreemdelingenwet (oud), op voorwaarde evenwel dat de strafbepalingen van het nieuwe wettelijk regime, in hun geheel genomen, milder zijn voor de inverdenkinggestelde.
De navolgende analyse zal aantonen dat dit inderdaad het geval is.
5. Er dient dus allereerst een vergelijking gemaakt te worden tussen het wettelijk stelsel
dat bestond ten tijde van het plegen van de feiten en het wettelijk stelsel dat van kracht
was op het ogenblik dat het bestreden arrest gewezen werd.
Zoals hoger uiteengezet werden de feiten gepleegd tussen 28 februari 2002 en 13 april
2004.
Op het ogenblik van het plegen van de (laatste) feiten waren de artikelen 77bis, §1bis,
8 Cass., 24 okt. 2007, AR P.06.0965.F, AC, 2007, nr. 499; DEPELCHIN, L., Considérations sur l'article 2
du code pénal, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van 1
sept. 1965, JT, 1965, blz. 478; HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz.
122, noot 4.
9 JACOBS, A., "L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail", Rev.dr.pén.,
2003, 537, noot onder Cass., 8 jan. 2003.
10 Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, AC, 2003, nr. 14.
11 Cass., 12 maart 2003, AR P.02.1670.F, AC, 2003, nr. 163.
12 De eiser werd overigens inderdaad veroordeeld tot een boete van 500 euro vermenigvuldigd met
het aantal slachtoffers, maar hij voert daartegen geen middel aan.
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en §5, Vreemdelingenwet (oud) van toepassing.
Artikel 77bis, §1bis Vreemdelingenwet (oud), zoals van toepassing op het ogenblik van
de feiten, bepaalt: “Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een geldboete
van vijfhonderd Belgische frank tot vijfentwintigduizend Belgische frank wordt gestraft
hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare
positie van een vreemdeling ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve
toestand door de verkoop, verhuur of ter beschikking stelling van enig onroerend goed of
kamers of enige andere ruimte met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.”
Artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet (oud), zoals van toepassing op het ogenblik van
de feiten, bepaalt: “De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van
het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking
heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn. Zij kan onder dezelfde voorwaarden
ook worden toegepast op het in § 1bis bedoelde onroerend goed, kamers of enige andere
ruimte.”
Op het ogenblik van het bestreden arrest waren de artikelen 433decies en 433terdecies
Strafwetboek in werking getreden.
Artikel 433decies Strafwetboek, zoals ingevoegd bij wet van 10 augustus 200513 - en
dus posterieur aan de feiten -, bepaalt: “ Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie
jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft
hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare
positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere
in artikel 479 bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.”
Artikel 433terdecies, tweede en derde lid, Strafwetboek, zoals ingevoegd bij wet van
10 augustus 2005 en gewijzigd bij wet van 9 februari 200614, bepalen: “De bijzondere
verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt toegepast op de schuldigen aan
het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking
heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring
evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd
zouden kunnen worden verklaard. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige andere
ruimte bedoeld in dat artikel.
Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de
definitieve rechterlijke beslissing.”
6. Het lijkt nuttig vooreerst de bepalingen met betrekking tot de bijzondere
verbeurdverklaring, zoals die in de twee opeenvolgende wettelijke stelsels is geregeld,
met elkaar te vergelijken, rekening houdend met de interpretatie van artikel 77bis, §5
Vreemdelingenwet (oud), door Uw Hof.
Uit deze interpretatie15 volgt dat de straf van de bijzondere verbeurdverklaring, die
voorzien was onder vigeur van artikel 77bis, §5 Vreemdelingenwet (oud), bestaat in de
13 Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van
de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (BS, 2
september 2005, eerste uitgave), in werking getreden op 12 september 2005.
14 Zie voetnoot 1.
15 Cass., 3 mei 2006, AR P.06.0220.F, AC, 2006, nr. 254 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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verplichte verbeurdverklaring van het onroerend goed, bedoeld in artikel 77bis, §1bis
Vreemdelingenwet (oud), dat gediend heeft tot het plegen van het misdrijf, wanneer dat
onroerend goed het eigendom van de veroordeelde is. De verbeurdverklaring van die onroerende goederen is enkel facultatief wanneer zij de veroordeelde niet toebehoren.
In zijn arrest van 25 november 200816 herhaalde het Hof deze stelling, waarbij bovendien nog gepreciseerd werd dat uit de bewoordingen van artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet (oud), niet blijkt dat de wetgever de verbeurdverklaring heeft willen afhankelijk
stellen van de voorwaarde dat de zaken waarop zij betrekking heeft, op het ogenblik van
de beslissing waarbij zij wordt uitgesproken, nog het eigendom van de veroordeelde moet
zijn. Het is bijgevolg vereist, maar het volstaat, dat de te verbeurdverklaren zaken het eigendom van de veroordeelde waren op het ogenblik van het plegen van het misdrijf.
Anders gesteld: de bijzondere verbeurdverklaring die de rechter in het kader van artikel
77bis, §5, Vreemdelingenwet (oud) met toepassing van artikel 42, 1°, Strafwetboek verplicht moet uitspreken, vereist weliswaar dat het goed, dat in aanmerking komt om te worden verbeurdverklaard, het eigendom van de veroordeelde is, maar om te bepalen of aan
die eigendomsvereiste is voldaan, moet de rechter zich plaatsen op het ogenblik van het
plegen van het misdrijf17.
In de zaak die ons thans aanbelangt, blijkt dat het pand, dat op 4 mei 2005 werd
vervreemd en waarvan de tegenwaarde werd verbeurdverklaard, inderdaad aan de eiser
toebehoorde op het ogenblik van het plegen van de feiten: de bijzondere
verbeurdverklaring van het (voor het misdrijf gebruikte deel van het) onroerend goed was
hier dus niet alleen perfect mogelijk, maar zelfs verplicht, bij toepassing van artikel 77bis,
§5, Vreemdelingenwet (oud).
De bijzondere verbeurdverklaring, zoals die thans geregeld wordt door artikel 433terdecies, tweede lid, Strafwetboek, heeft, als bijkomende straf voor de schuldigen aan het
misdrijf bedoeld in artikel 433decies, Strafwetboek, betrekking op de zaken, bedoeld in
artikel 42, 1°, van hetzelfde wetboek, zelfs wanneer deze zaken niet (of niet langer) het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk
kan doen aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het roerend
goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte bedoeld in dat
artikel.
Er moet dus worden vastgesteld dat in de thans voorliggende zaak, de bijzondere
verbeurdverklaring van datzelfde (voor het misdrijf gebruikte deel van het) onroerend
goed eveneens perfect mogelijk en verplicht was bij toepassing van artikel 433terdecies,
tweede lid, Strafwetboek.
De toestand van de eiser is bijgevolg, althans wat de bijzondere verbeurdverklaring van
het goed zelf betreft, identiek dezelfde onder het wettelijke stelsel van artikel 77bis, §5,
Vreemdelingenwet (oud), als onder het wettelijke stelsel van artikel 433terdecies, tweede
lid, Strafwetboek: in beide gevallen is de rechter verplicht deze bijkomende straf op te
leggen.
16 25 nov. 2008, AR P.08.0951.N, AC, 2008, nr. 664.
17 Zie Cass., 29 januari 1951, AC, 1951, 298; 13 juni 1955, AC, 1955, 839; 25 nov. 2008, AR
P.08.0951.N, AC, 2008, nr. 664;TROUSSE, P.E., Novelles, Droit pénal, Deel I, nr. 78; C ONSTANT, J.,
Traité élém. droit pénal, deel II, nr. 722, p. 775; D E NAUW, A., Inleiding tot het algemeen strafrecht,
2006, p. 149; STESSENS, G., De verbeurdverklaring, Strafrecht en Strafprocesrecht, XXXIIste
postuniversitaire cyclus W. DELVA, 2005-2006, p. 338; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek
Belgisch Strafrecht, p. 378, nr. 692; ROZIE, J., Voordeelsontneming. De wisselwerking tussen de
toepassingsvoorwaarden en het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale
vermogensvoordelen, Antwerpen, Intersentia 2005, p. 265; VAN MUYLEM, E., Commentaar Strafrecht
en Strafvordering, (Bijzondere) Verbeurdverklaring, nr. 41 p. 18.
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In zoverre het de mogelijkheid en de verplichting om het goed zelf verbeurd te
verklaren betreft, is er derhalve, - gelet op de concrete feitelijke situatie (met name het feit
dat het onroerend goed aan de eiser toebehoorde) -, alleszins geen sprake van enige
retroactieve toepassing van een “nieuwe” straf in het nadeel van de beklaagde.
Het middel voert nu evenwel aan dat het “nieuwe” aspect vervat ligt in artikel
433terdecies, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt: “(De bijzondere verbeurdverklaring)
kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende goederen
die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de
definitieve rechterlijke beslissing”.
De reden waarom de wetgever geoordeeld heeft deze wetswijziging van 9 februari 2006
te moeten doorvoeren, ligt in de bescherming van de derde die, in de periode tussen de
feiten en de eindveroordeling en te goeder trouw, het goed, dat normalerwijze verplicht
diende te worden verbeurd verklaard, verworven heeft
Het nieuwe derde lid van artikel 433terdecies Strafwetboek werd door de wet van 9 februari 2006 in dit artikel ingevoerd als gevolg van een amendement van de regering op
het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat er aanvankelijk enkel toe strekte artikel 43quater,
§1, 2bis, Strafwetboek aan te vullen. De regering verantwoordde dit amendement als
volgt: “Deze verbeurdverklaring moet facultatief blijven om het aan de rechter mogelijk
te maken te beoordelen of er een reden is om het gebouw dat zich in handen bevindt van
een derde (bijvoorbeeld: het gebouw werd verkocht aan een verwante tegen een belachelijke prijs) of het geld dat werd bekomen als gevolg van de verkoop (het gebouw werd te
goeder trouw verworven door een derde) verbeurd te verklaren”18.
De rechter heeft thans dus, ingevolge de invoeging door de wet van 9 februari 2006 van
een derde lid in artikel 433terdecies, Strafwetboek, de keuze tussen de verbeurdverklaring
van het goed zelf (artikel 433terdecies, tweede lid) of de verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed, dat vervreemd werd tussen het tijdstip van het plegen van het misdrijf en de definitieve rechterlijke beslissing (artikel 433terdecies, derde lid).
De vraag zou kunnen rijzen of de nieuwe mogelijkheid om de tegenwaarde van het
goed verbeurd te verklaren, die thans door de rechter facultatief kan worden toegepast ,
niet dient aanzien te worden als niet meer dan een alternatieve uitvoeringswijze of
uitvoeringsmodaliteit van dezelfde, reeds eerder bestaande straf.
Er dient in elk geval te worden vastgesteld dat de veroordeelde, zowel volgens de oude
wet als volgens de nieuwe wet, in precies dezelfde mate in zijn patrimonium wordt
getroffen: ofwel verliest hij het verbeurdverklaarde goed zelf, ofwel verliest hij de
tegenwaarde ervan, dit is de gelijke waarde, uitgedrukt in geld.
In beide gevallen blijft het nettoresultaat wat de impact van de straf betreft dus ongewijzigd: zijn toestand wordt noch verzwaard, noch gemilderd. De eiser kon bijgevolg, nog
vóór het plegen van de feiten, weten wat de uiteindelijke totale impact van de (in casu
verplichte) bijzondere verbeurdverklaring op zijn patrimonium zou zijn, in geval van veroordeling voor deze feiten, zodat ook aan de regel “moneat lex priusquam feriat”, die inhoudt dat de dader moet kunnen weten wat hem bij overtreding van de norm te wachten
kan staan19, is voldaan.
7. Na deze eerste vergelijking van de bijzondere verbeurdverklaring in beide wettelijke
18 verantwoording van het door de Regering ingediende amendement nr. 1, Parl. St. Kamer 2005-06,
nr. 51 1901/002, p. 2; zie hiervoor ook: BEERNAERT, M.A en LE COCQ, P., “La loi du 10 août 2005
modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres
humains et contre les pratiques des marchands de sommeil", RDP 2006, (335) 388; CLESSE, C.E., "La
répression des marchands de sommeil", in MASSET, A., Actualités de droit pénale et de procédure
pénale, CUP 12/2006, Brussel, Larcier, 2006, (243) 281).
19 VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, Deel I, 1968, p. 162, nr. 336
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stelsels dient deze vergelijking thans uitgebreid te worden tot de constitutieve
bestanddelen en tot de strafbepalingen.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, waarvan de hoofdprincipes ook terug te vinden zijn
in de artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR20, bepaalt: “Indien de straf, ten tijde van het
vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de
minst zware straf toegepast”.
Op grond van deze regel moet niet alleen onderzocht worden welke wet de meest gunstige strafbepalingen inhoudt, maar dient in de eerste plaats te worden nagegaan of de
nieuwe wet aan de onder de oude wet als misdrijf omschreven gedraging niet haar strafbaar karakter ontneemt of de strafbaarstelling ervan niet beperkt door de bestanddelen ervan te wijzigen21.
De rechter dient dus eerst op basis van de oude wet na te gaan of er sprake is van een
misdrijf, vervolgens of de feiten ook volgens de nieuwe wet nog strafbaar zijn, om tenslotte, toepassing te maken van de wet die de meest gunstige strafmaat inhoudt22.
Wanneer het artikel 77bis, §1bis, Vreemdelingenwet (oud) vergeleken wordt met het
(nieuwe) artikel 433decies Strafwetboek, blijkt dat het toepassingsgebied van het misdrijf
van huisjesmelkerij vanuit een dubbel opzicht werd verruimd 23: thans komen ook Belgische slachtoffers in aanmerking (en niet enkel meer vreemdelingen) en maakt de wet ook
melding van roerende goederen (en niet enkel meer van onroerende goederen).
Dit betekent dat het nieuwe artikel 433decies Strafwetboek niet kan worden toegepast
op feiten die gepleegd werden vóór de inwerkingtreding van dit artikel op 12 september
2005 en die betrekking hebben op Belgische slachtoffers of roerende goederen.
Dit probleem stelt zich evenwel niet in de zaak die ons thans aanbelangt: de feiten
waarvoor de eiser wordt vervolgd hebben enkel betrekking op vreemdelingen en op
onroerende goederen.
Artikel 433decies Strafwetboek is daarnaast ook strenger voor de vervolgende partij, en
dus gunstiger voor de beklaagde, in de mate dat dit artikel thans ook in een bijkomend
constitutief element voorziet: het roerend of onroerend goed moet immers verhuurd, verkocht of ter beschikking gesteld zijn “in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid”.
De feiten waarvoor de eiser wordt vervolgd,- die, zoals gemeld, enkel vreemdelingen
en onroerende goederen betreffen -, die reeds strafbaar waren onder vigeur van artikel 77bis, §1bis, Vreemdelingenwet (oud), zullen dat dus nog steeds zijn onder het regime van
artikel 433decies Strafwetboek, op voorwaarde dat ook aan het nieuwe constitutieve element van “omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid” is voldaan.
Dit laatste lijkt inderdaad het geval te zijn, aangezien de appelrechters oordelen: “Deze
panden en de erin vervatte woonruimtes waren volstrekt onaangepast voor een menswaardige bewoning (…)”.
Nu vastgesteld werd dat voldaan is aan de vereiste dat de feiten een misdrijf vormen
20 COISNE, S., “Les enjeux du principe de la rétroactivité in mitius consacré dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques", RDP,2006, p. 6
21 Cass., 17 nov. 1993, AR 417, AC, 1993, 957; 24 okt. 2007, AR P.06.0965.F, AC, 2007, nr. 499;
DE NAUW, A., Inleiding tot het algemeen strafrecht, die keure 2006, p. 21, nr. 47; SPRIET, B., “Het
strafrechtelijk retroactiviteitsbeginsel toegepast op een gunstige wijziging van de
uitvoeringsreglementering”, in Om deze redenen, Liber Amicorum A. Vandeplas, 351; VAN DEN
WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, 6de ed. , 2006, p. 106
22 POPELIER, P., Toepassing van de wet in de tijd, APR, 1999, p. 64, nr. 98
23 BEERNAERT, M.A en LE COCQ, P., “La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de
renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de
sommeil", RDP 2006, p. 389.
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onder de oude wetgeving en dat deze feiten thans nog steeds strafbaar zijn onder de
gelding van de nieuwe wet, dient nog te worden nagegaan welke straffen dienen te
worden toegepast.
Onder het regime van artikel 77bis, §1bis en §5 Vreemdelingenwet waren de feiten
strafbaar met een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een geldboete van
vijfhonderd tot vijfentwintigduizend Belgische frank en diende de bijzondere
verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, Strafwetboek verplicht te worden
toegepast op het onroerend goed dat toebehoorde aan de veroordeelde op het ogenblik van
het plegen van de feiten (en dit ongeacht de latere vervreemding ervan).
Onder het stelsel van de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek zijn de feiten
strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van
vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro, waarbij de boete zo veel keer wordt toegepast
als er slachtoffers zijn, terwijl ook hier de bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in
artikel 42, 1°, Strafwetboek verplicht moet worden toegepast, zonder dat deze
verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de derden. De
bijzondere verbeurdverklaring kan bovendien facultatief ook worden toegepast op de
tegenwaarde van de roerende of onroerende goederen die werden vervreemd tussen het
tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing.
Het Hof heeft sinds zijn ontstaan door zijn rechtspraak een bijzonder coherente regeling
uitgewerkt betreffende de hiërarchie van de straffen en betreffende de systematiek die
dient gevolgd te worden om de relatieve zwaarte van elke straf te bepalen.
Deze regeling is een uitermate belangrijke waarborg voor de rechtszekerheid en vormt
als het ware het verlengstuk van het reeds aangehaalde adagium “moneat lex priusquam
feriat”, door aan de beklaagde toe te laten, door toepassing van de door het Hof
uitgewerkte regels, te bepalen tot welke straf(fen) hij in geval van wetswijziging kan
veroordeeld worden en door hem aldus toe te laten hieromtrent zijn verweer te voeren.
Het is bovendien een regeling die vertrekt van zuiver objectieve criteria, die voor
eenieder toegankelijk zijn. Het lijkt dan ook niet zonder gevaar zomaar afbreuk te doen
aan de fundamentele regels die dit systeem, dat zonder twijfel zijn waarde reeds heeft
bewezen, schragen.
Een aantal van deze regels zijn ook toepasselijk in de thans voorliggende zaak.
Zo wordt, volgens de vaststaande rechtspraak van Uw Hof, bij de afweging van de relatieve zwaarte van de straffen, wanneer het correctionele of politiestraffen betreft, vooreerst enkel rekening gehouden met de hoofdstraffen en niet met de bijkomende straffen24.
Als volgende regel geldt dat een hoofdgevangenisstraf steeds zwaarder is dan een geldboete van dezelfde aard (correctionele of politiestraf)25.
Wanneer de hoofdgevangenisstraffen gelijkwaardig zijn, dienen de maxima van de
straffen vergeleken te worden, waarbij de straf met het hoogste maximum de zwaarste is,
en dit ongeacht het minimum26.
Met de bijkomende straffen wordt enkel rekening gehouden om de zwaarste straf te bepalen, indien de hoofdstraffen van dezelfde aard zijn en daarenboven een gelijk maximum
hebben: wanneer twee wetten zowel hoofdstraffen als bijkomende straffen bepalen en de
24 Cass.,14 juni 1937, Pas, 1937, I, 183; 15 jan. 1968, AC, 1968, 666; 1 april 1968, AC, 1968, 1003;
27 mei 1968, AC, 1968, 1177; 20 juni 1979, AC, 1978-79, 1262; 11 feb. 1986, AR 9379, AC, 198586, nr. 375.
25 Cass., 31 jan. 1984, AC, 1983-84, 652; 5 okt. 1988, JLMB, 1989, 287; 3 okt. 1990, AC 1990-91,
119); DE NAUW, A., Inleiding tot het algemeen strafrecht, die keure, 2006, p. 21, nr. 46
26 DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, p. 136, nr. 188; T ROUSSE,
P.E., “Les principes généraux du droit pénal positif belge", Les Novelles, Droit pénal, I, 1, 1956, nrs.
246-260.
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maat van de hoofdstraffen verschilt, worden voor de bepaling van de respectieve zwaarte
van de straffen dus enkel en alleen de hoofdstraffen in aanmerking genomen27.
De bijzondere verbeurdverklaring wordt beschouwd als een bijkomende straf28.
Om vast te stellen welke wet de mildste straf bepaalt, wordt algemeen 29 aangenomen
dat deze verschillende opeenvolgende criteria in abstracto worden toegepast.
Bij toepassing van deze principes blijkt dat, ook voor wat de strafmaat betreft, de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek milder zijn dan artikel 77bis, §§1bis en 5
Vreemdelingenwet (oud).
Wat de strafmaat betreft, dienen de strafbepalingen van de meest gunstige wet integraal
en in hun geheel moeten worden toegepast30.
Dit is ook logisch, vermits de onderscheiden criteria voor het afwegen van de relatieve
zwaarte van correctionele straffen of politiestraffen, die in verschillende in de tijd opeenvolgende wetten zijn voorzien, volgens een “cascade”-systeem worden toegepast: een volgend criterium komt pas aan bod, wanneer beide straffen met toepassing van het vorige
criterium evenwaardig bleken31.
Zo oordeelde Uw Hof op 27 oktober 200432 dat de nieuwe wet die de voor een misdrijf
bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, minder streng is, zonder dat er rekening moet gehouden worden met de verhoging van het minimum- en maximumbedrag van de nieuwe
geldboete en met het feit dat de nieuwe wet ook in de verplichte vervallenverklaring van
het recht tot sturen voorziet.
Hetzelfde geldt uiteraard ook wanneer, zoals in de zaak die ons thans aanbelangt, de gevangenisstraf door de nieuwe wet verminderd wordt: de nieuwe wet is dan minder streng
en ook hier dient geen rekening meer gehouden te worden met het gegeven dat de geldboete zwaarder kan zijn (door de vermenigvuldiging met het aantal slachtoffers) of dat in
een nieuwe mogelijkheid van bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde wordt
voorzien33.
Het door Uw Hof uitgewerkte systeem laat bijgevolg geen “panachage” toe, waarbij de
meest gunstige aspecten van elk van de onderscheiden strafbepalingen van de
verschillende wetten gecombineerd zouden worden toegepast. Eens één criterium van de
verschillende opeenvolgende criteria volstaat om te bepalen welke strafmaat de meest
gunstige is, is de vraag naar de toepasselijke wet (wat de strafmaat betreft) definitief
opgelost, en wordt niet verder nagegaan, aan de hand van de daaropvolgende criteria, of
die meest gunstige wet eventueel ook nog andere strengere bepalingen bevat.
27 Cass., 11 feb. 1986, AR 9379, AC, 1985-86, nr. 375, RW, 1986-87, 1083, noot DE NAUW, A.
28 Cass., 21 maart 1989, AR 3181, AC, 1988-89, nr; 417; 27 maart 1990, AR 3602, AC, 1989-90, nr.
452; 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, AC, 2002, nr. 158; 28 nov. 2006, AR P.06.1086.N, AC, 2006,
nr. 605.
29 Soms wordt evenwel ook andere stellingen verdedigd: CLOSSET-MARCHAL, L’application dans le
temps des lois de droit judiciaire civil, Brussel, Bruylant, 1983, p. 27; KNIGGE, G.,Verandering van
wetgeving,, p. 267; ROUBIER, P., Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, Parijs,
Dalloz/Sirey, tweede uitgave, 1960, p.499; COISNE, S., “Les enjeux du principe de la rétroactivité in
mitius consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques", RDP,2006, p. 6
30 POPELIER, P., Toepassing van de wet in de tijd, APR, 1999, p. 64, nr. 98; MEYNNE, A., Essai sur la
rétroactivité des lois répressives”, in Annales des Universités de Belgique, Brussel, 1863, p. 20;
HAUS, J., Principes généraux du droit pénal belge, 1879, I, p.132; BRAAS, A., Précis de droit pénal,
1946, p. 71.
31 Cass., 17 maart 1924, Pas, 1924, I, 252.
32 Cass., 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, AC, 2004, nr. 511
33 Zie voor de specifieke toepassing van deze regel inzake huisjesmelkerij Corr.Dendermonde, 3
april 2006, T. Strafr., 2007, p. 71; Corr. Gent, 13 juni 2006, T. Strafr., 2007, p. 76; Corr. Gent, 5 feb.
2007, T. Strafr., 2007, p. 267.
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Het verbod van “panachage” wat de strafmaat34 betreft, kan ook worden uitgelegd door
het feit dat een dergelijk systeem uiteindelijk erop zou neerkomen dat de rechter, precies
door de gelijktijdige toepassing van (sommige strafbepalingen uit) twee in de tijd opeenvolgende wetten, een “derde” wet creëert die op geen enkel ogenblik heeft bestaan35.
Op grond van de bovenstaande elementen moet dus worden besloten dat (al) de strafbepalingen van de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek (integraal) moeten worden toegepast: aangezien artikel 433decies Strafwetboek de vroeger door artikel 77bis,
§1bis, Vreemdelingenwet voorziene straf van 1 jaar tot vijf jaar gevangenisstraf herleidt
tot een gevangenisstraf van 6 maand tot 3 jaar, moeten ook de andere (en eventueel zelfs
zwaardere) aspecten van de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek (mede)
worden toegepast. Dat geldt niet alleen voor de verplichte vermenigvuldiging36 van de
geldboete met het aantal slachtoffers (artikel 433decies Strafwetboek), die vroeger niet
voorzien was, maar ook voor de mogelijkheid van de bijzondere verbeurdverklaring van
de tegenwaarde van het goed (artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek), die vroeger
evenmin voorzien was.
De omstandigheid dat de verplichte vermenigvuldiging van de geldboete en de mogelijkheid van de bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde straffen zijn “die bij de
wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd” belet dus niet dat deze straffen
ook dienen te worden toegepast op feiten die gepleegd werden vóór de wet deze “nieuwe”
straffen voorzag, op voorwaarde nochtans dat deze laatste wet, in haar geheel beschouwd,
de meest gunstige straf inhoudt, wat hier het geval is.
Niets belette bijgevolg de appelrechters om toepassing te maken van de mogelijkheid
om de tegenwaarde van de vervreemde panden (of delen ervan) verbeurd te verklaren.
Het eerste middel faalt bijgevolg naar recht.
8. Wanneer Uw Hof deze analyse niet zou volgen en dus zou beslissen om zich aan te
sluiten bij de visie van de eiser door het eerste middel gegrond te verklaren, dan lijkt een
dergelijke beslissing te impliceren dat het Hof zijn redenering steunt op een uitgangspunt
dat, hoe dan ook, afwijkt van zijn vroegere rechtspraak.
a) ofwel impliceert een dergelijke beslissing dat het Hof de twee leden van artikel 2
Strafwetboek op een geïsoleerde wijze bekijkt en bij de toepassing van artikel 2, eerste
lid, Strafwetboek abstractie maakt van het tweede lid.
Dergelijk uitgangspunt wijkt af van het standpunt van het Hof dat de twee leden van artikel 2 Strafwetboek moeten geïnterpreteerd worden, het ene in het licht van het andere37.
Deze interpretatie houdt in dat artikel 2 Strafwetboek verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de inverdenkinggestelde, maar integendeel de
toepassing oplegt van de wet die na het plegen van het misdrijf in werking is getreden en
dat misdrijf minder zwaar bestraft38.
In deze laatste interpretatie blijft de mogelijkheid dus bestaan om een latere
strafbepaling toe te passen op vóór de inwerkingtreding ervan gepleegde feiten, wanneer
deze latere strafbepaling milder is voor de beklaagde.
34 Zoals uiteengezet is een combinatie van de constitutieve bestanddelen van beide opeenvolgende
wetten wél nodig om na te gaan of de feiten nog strafbaar zijn.
35 RUBBRECHT, J. en DECLERCQ, R., “Het niet-terugwerken van strafwetten”, Ann. de Droit, 1950, p.
133.
36 BEERNAERT, M.A en LE COCQ, P., “La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de
renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands
de sommeil", RDP 2006, p. 390.
37 JACOBS, A., "L’application dans le temps de la loi introduisant la peine de travail", Rev.dr.pén.,
2003, 537, noot onder Cass., 8 jan. 2003.
38 Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, AC, 2003, nr. 14.
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Behoudens het feit dat de hogervermelde “geïsoleerde” interpretatie van beide leden
van artikel 2 Strafwetboek afwijkt van de vroegere rechtspraak, lijkt de cassatie op het
eerste middel bovendien ook te impliceren dat de Hof dan van oordeel zou zijn dat niet
alleen de toepassing van een “nieuwe” straf die zwaarder is moet worden uitgesloten,
maar dat ook een “nieuwe” straf, die qua omvang, repercussie en zwaarte precies
overeenstemt met de oude straf, niet kan worden toegepast. Hiervoor werd immers reeds
uiteengezet dat de toestand van de beklaagde noch verzwaard, noch gemilderd wordt door
de invoering van de mogelijkheid van verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het
goed: hij wordt precies in dezelfde mate in zijn patrimonium getroffen, aangezien hij
ofwel het goed zelf verliest, ofwel de tegenwaarde ervan.
Terloops moge erop gewezen worden dat artikel 433terdecies, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring geen afbreuk kan doen aan de
rechten van de derden op de goederen die verbeurd worden verklaard, niet eraan in de
weg staat dat de rechter die verbeurdverklaring toch kan bevelen: deze derde dient in toepassing van artikel 5ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering op de hoogte gebracht te worden van de rechtsdag voor het gerecht dat over de grond van de zaak zal beslissen en zal daar zijn rechten laten gelden. De rechter zal dan hetzij toch de verbeurdverklaring van het goed zelf bevelen, hetzij de verbeurdverklaring van de tegenwaarde ervan.
b) ofwel impliceert de cassatie op het eerste middel dat het Hof afwijkt van het
coherente systeem van afweging van de relatieve zwaarte van de straffen die het door zijn
rechtspraak heeft opgebouwd, door toe te laten dat de opeenvolgende criteria, die thans
volgens het “cascade”-systeem worden toegepast, toch achtereenvolgens, het ene na het
andere, zouden worden toegepast. In een dergelijk systeem zou, in afwijking van de
vaststaande rechtspraak, zowel de hoofdgevangenisstraffen, als de geldboeten en de
bijkomende straffen, per categorie, tegen elkaar afgewogen worden, waarbij dan telkens
de meest gunstige straf voor de beklaagde zou weerhouden worden. Er zou dan, per soort
van strafbepaling, dienen “gepanacheerd” te worden tussen de verschillende wettelijke
stelsels.
Wat er ook van zij, in beide gevallen, - enerzijds, de “geïsoleerde” interpretatie van
artikel 2, eerste lid, Strafwetboek en, anderzijds, het systeem van panacheren -, kan het
Hof niet volstaan met de vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het een bedrag
van 57.000 euro verbeurdverklaart als tegenwaarde van (de voor het misdrijf gebruikte
delen van) het onroerend goed, waarbij overigens de vraag nog zou rijzen of deze cassatie
moet gebeuren met verwijzing (die dan de rechter op verwijzing zou verplichten het goed
toch verbeurd te verklaren) of zonder verwijzing (waarbij dan rekening zou worden
gehouden met het gegeven dat de bijzondere verbeurdverklaring van het onroerend goed
geen afbreuk kan doen aan de rechten van de derde-verkrijger die het goed kocht).
Er dient immers te worden vastgesteld dat de eiser, die hiertegen evenwel niet opkomt,
ook veroordeeld werd tot een geldboete van 500 euro die vermenigvuldigd werd met het
aantal slachtoffers.
Zowel in de “geïsoleerde” interpretatie van artikel 2, eerste lid, Strafwetboek, als in het
systeem waarbij gepanacheerd zou moeten worden, zou de cassatie, op het ambtshalve
aan te voeren middel van schending van artikel 2 Strafwetboek, verder moeten uitgebreid
worden tot de vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het deze
(vermenigvuldigde) geldboete uitspreekt en dus tot de gehele straf, aangezien de
gevangenisstraf en de geldboete samen worden opgelegd en de hoegrootheid van de ene
straf een invloed heeft (of kan hebben) op de hoegrootheid van de andere straf. In dit
geval kan er uiteraard alleen maar sprake zijn van een cassatie met verwijzing.
De verplichting om de geldboete zo veel keer toe te passen als er slachtoffers zijn, is
immers ook een nieuwigheid ten opzichte van artikel 77bis, §1bis Vreemdelingenwet

1332

HOF VAN CASSATIE

19.5.09 - Nr. 327

(oud).
In de “geïsoleerde” interpretatie van artikel 2, eerste lid, Strafwetboek, zou dit dienen te
worden beschouwd als een “nieuwe” straf, die niet bestond op het ogenblik van het plegen
van de feiten en die bovendien zwaarder is en dus in het nadeel van de beklaagde wordt
opgelegd: deze straf zou bijgevolg, in deze interpretatie, niet kunnen worden opgelegd,
zodat zou moeten besloten worden dat de appelrechters, die deze nieuwe straf toch
opleggen, artikel 2, eerste lid, Strafwetboek schenden.
In het systeem waarbij zou dienen gepanacheerd te worden is de geldboete van artikel
433decies Strafwetboek, die (verplicht) moet worden vermenigvuldigd met het aantal
slachtoffers, uiteraard zwaarder dan de (in numerieke waarde) gelijke geldboete van artikel 77bis, §1bis Vreemdelingenwet (oud), die niet diende vermenigvuldigd te worden met
het aantal slachtoffers.
In dit systeem zou de rechter dus dienen te panacheren tussen de twee wetten, waarbij
als uiteindelijke mogelijke straffen de gevangenisstraffen van artikel 433decies Strafwetboek, de geldboete van artikel 77bis, §1bis Vreemdelingenwet (oud) en (eventueel, in zoverre die als “minder zwaar” zou worden aanzien) de bijzondere verbeurdverklaring van
artikel 77bis, §5 Vreemdelingenwet (oud), als mildste straffen, zouden dienen te worden
weerhouden. In dat geval zou de op te leggen geldboete dus evenmin kunnen worden vermenigvuldigd en zou bijgevolg moeten besloten worden dat de appelrechters, die dit toch
doen, artikel 2, tweede lid, Strafwetboek schenden
Ik meen evenwel dat er geen enkele reden is om terug te keren op de vroegere
rechtspraak van het Hof, noch wat de interpretatie van artikel 2 Strafwetboek betreft, noch
wat de door het Hof uitgewerkte regels inzake de hiërarchie van de straffen en de
afweging van hun relatieve zwaarte betreft.
9. De overige middelen worden hier slechts kort besproken.
Het tweede middel voert de schending aan van “het principe van de personaliteit der
bestraffingen” omdat uit de dossierstukken zou blijken dat de verschillende panden, waarop de telastleggingen betrekking hadden, niet zijn eigendom waren of dat hij er slechts
mede-eigenaar van was, of nog, dat hij niet instond voor de verhuring ervan.
Dit middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd
is.
Het middel is dan ook niet ontvankelijk.
Het derde middel voert de schending aan van “het principe van de niet-omkering van
de bewijslast”. Volgens de eiser keren de appelrechters de bewijslast om door, in strijd
met de dossierstukken, te stellen dat niet bewezen zou zijn dat de mensonwaardige toestand van de bewuste panden ook door de bewoners werd veroorzaakt, zodat zij hun beslissing niet op regelmatige wijze motiveren.
Ik meen dat de appelrechters met hun overweging “het is verder niet bewezen dat de
mensonwaardige toestand van de betrokken woningen door derden, en met name de huurders zelf, zou zijn veroorzaakt “, enkel het verweer van de eiser als ongeloofwaardig verwerpen, zonder daarbij de bewijslast om te keren.
Het middel mist bijgevolg allereerst al feitelijke grondslag.
Bovendien komt het middel, in zoverre het ook een motiveringsgebrek aanvoert, in
werkelijkheid op tegen de beoordeling van de feiten door de rechter.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Het vierde middel voert de schending aan van “het principe van de gelijkwaardigheid
van de bewijskracht van de dossierstukken en foutieve interpretatie ervan”. De kritiek van
de eiser komt erop neer dat de appelrechters geen rekening houden met dossierstukken,

Nr. 327 - 19.5.09

HOF VAN CASSATIE

1333

die gunstig zijn voor hem, maar enkel met ongunstige elementen, zodat zij hun beslissing
niet op regelmatige wijze motiveren.
Dit middel faalt naar recht in zoverre het veronderstelt dat een miskenning van de
inhoud van een akte een motiveringsgebrek oplevert.
Het middel is bovendien opnieuw niet ontvankelijk in zoverre het formeel een
motiveringsgebrek aanvoert, maar in feite geheel opkomt tegen de beoordeling van de
feiten door de rechter.
Dat laatste geldt ook voor het vijfde middel dat de schending aanvoert van “de correcte
interpretatie van de draagwijdte van de gerechtelijke antecedenten” van de eiser, omdat
de appelrechters uit deze antecedenten een verkeerde conclusie trekken.
CONCLUSIE: verwerping
ARREST

(AR P.08.1164.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 19 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 2 Strafwetboek en van het daarin
vervatte beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafwet: de appelrechters bevelen de verbeurdverklaring van de tegenwaarde van delen van het onroerend
goed, gelegen te A, B, op grond van artikel 433terdecies Strafwetboek dat pas
werd ingevoerd bij wet van 9 februari 2006; in deze straf was niet voorzien door
artikel 77bis Vreemdelingenwet dat van toepassing was op 13 april 2004, datum
van het plegen van het feit van de telastlegging A.III.
2. Artikel 2 Strafwetboek bepaalt: "Geen misdrijf kan worden gestraft met
straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde
van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware wet toegepast."
3. Deze wetsbepaling verbiedt aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de beklaagde. Ze legt de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft.
4. Op grond van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek dient de rechter die vaststelt dat de feiten volgens de oude wet een misdrijf vormen, vooreerst te onderzoeken of de nieuwe wet aan de onder de oude wet als misdrijf omschreven gedraging niet haar strafbaar karakter ontneemt of de strafbaarstelling ervan niet
beperkt door de bestanddelen ervan te wijzigen, om vervolgens de wet die de
meest gunstige straf inhoudt, toe te passen.
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5. Artikel 77bis, §1bis Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalt: "Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met
een geldboete van vijfhonderd Belgische frank tot vijfentwintigduizend Belgische frank wordt gestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik
maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een vreemdeling ten gevolge van
zijn onwettige of precaire administratieve toestand door de verkoop, verhuur of
ter beschikkingstelling van enig onroerend goed of kamers of enige andere ruimte met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren."
Artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op het ogenblik
van de feiten bepaalt: "De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel
42, 1°, van het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn. Zij kan onder dezelfde voorwaarden ook worden toegepast op het in §1bis bedoelde onroerend goed, kamers of enige andere ruimte."
6. Artikel 433decies Strafwetboek, zoals ingevoegd bij wet van 10 augustus
2005 bepaalt: "Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die
rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed,
een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren
of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel
keer toegepast als er slachtoffers zijn."
Artikel 433terdecies, tweede en derde lid, Strafwetboek, zoals ingevoegd bij
wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij wet van 9 februari 2006, bepaalt: "De
bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt toegepast op
de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de
derden op de goederen die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. Zij moet
in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het roerend goed, het deel
ervan, het onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte bedoeld in dat artikel. Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf
werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing."
7. Wanneer twee wetten zowel hoofdgevangenisstraffen als geldboeten en bijkomende straffen bepalen en de maat van de hoofdgevangenisstraffen verschilt,
worden voor de bepaling van de respectieve zwaarte van de straffen enkel de
hoofdgevangenisstraffen in aanmerking genomen. De nieuwe wet die de voor
een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf vermindert, is bijgevolg minder
streng, zonder dat rekening moet worden gehouden met de verplichte vermenigvuldiging van de geldboete met het aantal slachtoffers en met de mogelijkheid
van bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het goed, die door de
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wet worden ingevoerd.
Eens op basis van de relatieve zwaarte van de hoofdgevangenisstraffen bepaald is welk van beide wettelijke stelsels, wat de strafmaat betreft, het meest
gunstig is voor de beklaagde, dienen de strafbepalingen van dit laatste stelsel integraal en in al hun onderdelen te worden toegepast, ongeacht de omstandigheid
dat bepaalde van die onderdelen, afzonderlijk beschouwd, minder gunstig zijn
voor de beklaagde of nog niet bij de wet bepaald waren voordat het misdrijf
werd gepleegd.
Hieruit volgt dat de artikelen 433decies en 433terdecies Strafwetboek, voor
wat de strafmaat betreft, voor de beklaagde een gunstiger regime inhouden dan
het oud artikel 77bis, §§1bis en 5, Vreemdelingenwet.
8. De appelrechters dienden bijgevolg de straf bepaald door artikel 433decies
Strafwetboek en de bijzondere verbeurdverklaring bepaald door artikel 433terdecies Strafwetboek toe te passen, hierin begrepen de mogelijkheid om de tegenwaarde van de goederen verbeurd te verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek.
19. Artikel 433terdecies, tweede en derde lid, Strafwetboek, zoals hier van toepassing bepaalt: "De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42,
1°, wordt toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de
veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen
aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op
het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige andere
ruimte bedoeld in dat artikel.
Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf
werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing."
20. Aldus is de verbeurdverklaring van de tegenwaarde van het onroerend
goed dat werd vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd
en de definitieve rechterlijke beslissing, een facultatieve bijkomende straf.
21. De appelrechters oordelen: "Overeenkomstig artikel 433terdecies van het
Strafwetboek dringt de verplichte verbeurdverklaring van de tegenwaarde van de
delen van het onroerend goed, gelegen B te A, zoals aangeduid in de aangehouden misdrijven sub A.III en met name de woongelegenheden B en C, zich op."
Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit een bedrag van 57.000 euro verbeurd verklaart, zijnde de tegenwaarde van de woongelegenheden B en C van het
pand, gelegen te A, B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in vier vijfden van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat een vijfde daarvan ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
19 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gedeeltelijk andersluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Mul, Antwerpen.

Nr. 328
2° KAMER - 19 mei 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID - ALLERLEI – INBREUK OP ARTIKEL 12,1° A) EN 2°, A)
BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTENWET 1999 – STRAFBARE DEELNEMING - OMVANG
2º MISDRIJF - DEELNEMING – SOCIALE ZEKERHEID – INBREUK OP ARTIKEL 12,1° A) EN 2°, A)
BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTENWET 1999 – OMVANG
3° SOCIALE ZEKERHEID - ALLERLEI – INBREUK OP ARTIKEL 12BIS, §1,1°DIMONAAANGIFTEBESLUIT – STRAFBARE DEELNEMING - OMVANG
4° MISDRIJF - DEELNEMING – SOCIALE ZEKERHEID – INBREUK OP ARTIKEL 12BIS,
§1,1°DIMONA-AANGIFTEBESLUIT – OMVANG
5° SOCIALE ZEKERHEID - ALLERLEI – INBREUK OP ARTIKEL 35, §1, EERSTE LID, 1°, RSZWET – STRAFBARE DEELNEMING – OMVANG
6° MISDRIJF - DEELNEMING – SOCIALE ZEKERHEID – INBREUK OP ARTIKEL 35, §1, EERSTE LID,
1°, RSZ-WET – OMVANG
7° SOCIALE ZEKERHEID - ALLERLEI – INBREUK OP ARTIKEL 91QUATER –
ARBEIDSONGEVALLENWET - STRAFBARE DEELNEMING – OMVANG
8° MISDRIJF - DEELNEMING – SOCIALE ZEKERHEID – INBREUK OP ARTIKEL 91QUATER, 1°,
ARBEIDSONGEVALLENWET - OMVANG
1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° Alleen de in de artikelen 12,1°, a) en 2°, a) Buitenlandse
Arbeidskrachtenwet 1999, 12bis, §1, 1° Dimona-aangiftebesluit, 35, §1, eerste lid, 1°,
RSZ-Wet en 91quater, 1°, Arbeidsongevallenwet vermelde personen en derden aan de
onderneming, kunnen worden veroordeeld als mededader van of medeplichtige aan de in
deze artikelen bedoelde misdrijven1.
1 Cass., 20 jan. 2009, AR P.08.0650.N, AC, 2009, nr. 46 met concl. Eerste adv.-gen. DE SWAEF;
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(P. e.a.)

(AR P.08.1528.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
19 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Bouzoumita, Gent.

Nr. 329
2° KAMER - 19 mei 2009

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL HUISJESMELKERIJ - ARTIKEL 433DECIES, STRAFWETBOEK - VEREISTE DAT HET SLACHTOFFER
GEEN ANDERE KEUZE HEEFT DAN ZICH TE LATEN MISBRUIKEN - DRAAGWIJDTE
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - BEGROTING VAN DE TOTALE VERBEURD TE VERKLAREN SOM VERBEURDVERKLARING VAN EEN VERMOGENSVOORDEEL UIT EEN MISDRIJF ONDANKS DE VRIJSPRAAK
VOOR DAT MISDRIJF - VERNIETIGING MET INKORTING
1º De bewoordingen "zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken" zijn bij wet van 10 augustus
2005 in artikel 433decies, Strafwetboek ingevoegd teneinde het misbruik van de
kwetsbaarheid nader te omschrijven, zonder dat de invoeging van deze precisering ertoe
strekte het toepassingsgebied dat het misdrijf voordien had, in te perken.
2º Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing bij de begroting van het totaal van
de bijzondere verbeurdverklaring, ten onrechte een bepaald bedrag als
vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen, mede verbeurd
verklaart, alhoewel het de beklaagde voor dat misdrijf vrijspreekt, vernietigt het Hof de
bestreden beslissing enkel in zoverre dat bedrag werd verbeurd verklaard en zegt het dat
er geen grond is tot verwijzing1.
(T.)

ARREST

(AR P.09.0064.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 9 december 2008.
BOSLY, H.-D., “Dix années de droit penal social 1971-1981”, JTT, 1983, 140, nr. 44; KEFER, F., Le
droit pénal du travail, Brussel, La Charte, 1997, 342, nr. 305; LEGROS, R., “La responsabilité pénale
des dirigeants des sociétés et le droit pénal général”. Rev.dr.pén.crim. 1963-64, (3) 22-23; RUELENS, F.
en CARLIER, K., “Materieel sociaal strafrecht”, in VAN STEENWINCKEL, J. en WAETERINCKX, P., (eds.),
Strafrecht in de onderneming, praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, 228-229.
1 Zie Cass, 9 mei 2007, AR P.06.1673.F, AC, 2007, nr 239; 12 feb. 2008, AR P.07.1546.N, AC,
2008, nr 104.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 433decies Strafwetboek: met betrekking tot de telastlegging B1 stellen de appelrechters ten onrechte dat de in artikel 433decies Strafwetboek opgenomen vereiste
van "misbruik van huurders die in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze
hebben dan zich te laten misbruiken", uitgaat van de veronderstelling dat het gaat
om personen die geen andere keuze hebben, gesteld dat zij ervoor kiezen in België te blijven; daardoor breiden de appelrechters het toepassingsgebied van de
strafbaarheid uit.
2. Het middel preciseert niet hoe het arrest artikel 149 Grondwet schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
3. De telastlegging B1 betreft het misdrijf bedoeld in artikel 433decies Strafwetboek. Deze wetsbepaling bestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een
roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 Strafwetboek bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.
4. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat de bewoordingen "zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere keuze heeft dan zich te laten
misbruiken" zijn ingevoerd teneinde het misbruik van de kwetsbaarheid nader te
omschrijven, door de bewoordingen van artikel 1, eerste lid, c), van het kaderbesluit van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van de mensenhandel, over
te nemen, zonder dat de invoeging van deze precisering ertoe strekte het toepassingsgebied dat het misdrijf voordien had, in te perken.
5. Met de bewoordingen "zodanig dat" wil de wetgever bijgevolg verduidelijken dat, omwille van het feit dat een persoon zich in een onwettige of precaire
administratieve toestand of precaire sociale toestand bevindt, deze persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.
6. Het arrest oordeelt:
- aan de stelling van de eiser, waarbij de "afwezigheid van een echte en aanvaardbare andere keuze dan zich te laten misbruiken" in hoofde van de huurder
M I betwist wordt, kan het hof van beroep geen ongunstig onthaal verlenen;
- de eiser verliest uit het oog dat het voor het slachtoffer gaat om een feitelijke
keuzemogelijkheid, niet om een juridische en dat de wetgever met de invoering
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van de voormelde bewoordingen in artikel 433decies Strafwetboek met het
woord "keuze" bedoelt een keuze voor zij die alhier, in België, willen verblijven;
- iedere andere uitlegging zou de nieuwe wetgeving uithollen en in strijd met
de bedoeling van de wetgever zijn, daar in dat geval een huisjesmelker niet meer
strafbaar zou zijn in geval van verhuring aan uitgewezen vreemdelingen;
- deze bijzonder kwetsbare groep van mensen zou dan meteen het uitgelezen
publiek worden aan wie de slechtste panden zouden mogen verhuurd worden.
7. Op die gronden besluit het arrest dat M I, uitgeprocedeerde asielzoeker die
alhier illegaal verbleef en aan wie een bevel was gegeven het grondgebied te verlaten, toen hij besliste hier desondanks te verblijven, geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich inzake huisvesting te laten misbruiken en verklaart
het de eiser schuldig aan de feiten van de telastlegging B1. Aldus breidt het arrest het toepassingsgebied van artikel 433decies Strafwetboek niet uit, maar verantwoordt het de beslissing naar recht.
Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 42
en 43bis Strafwetboek: de appelrechters hebben ten onrechte nagelaten de bijzondere verbeurdverklaring van ten onrechte ontvangen huurgelden ten laste van
de eiser te verminderen, ofschoon zij alle vrijspraken van de eerste rechters behielden en er nog één vrijspraak aan toevoegden.
9. Het arrest spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging B2 en beslist dat het
onroerend goed gelegen te Gent, T 44, dat betrekking heeft op die telastlegging,
niet verbeurd verklaard wordt.
Tevens oordeelt het arrest dat de berekening van het totale vermogensvoordeel, rechtstreeks verkregen uit de in hoofde van de eiser bewezen gebleven feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.4, A.6 tot en met A.13, B.1 en B.3 tot
en met B.12, C, D.1 tot en met D.7, E en F.1 tot en met F.12 "en zoals bepaald
op het drieëntwintigste blad van het bestreden vonnis adequaat en als dusdanig te
bevestigen" is.
Het beroepen vonnis (p. 23) bepaalt dat "het illegaal vermogensvoordeel in
hoofde van [eiser] dan ook (dient) te worden begroot op 70.125 EUR, zijnde
9.500 (woning B) + 6.800 EUR (woning R. W) + 33.850 EUR (woningen T 3846) + 20.245 EUR (woningen T 48-56)".
10. Blijkens de overname door het arrest van de berekening van de gevorderde
bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen werd in die berekening het bedrag van de huuropbrengst van de woning gelegen T 44, geraamd op
9.100 euro opgenomen.
Hierdoor verklaart het arrest het vermogensvoordeel van 9.100 euro dat voortkomt uit het misdrijf voorwerp van de telastlegging B2 verbeurd, alhoewel het de
eiser voor die telastlegging vrijspreekt. Aldus is de bijzondere verbeurdverklaring van dat bedrag niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
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Ambtshalve onderzoek
11. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre in de bijzondere verbeurdverklaring
van de vermogensvoordelen verkregen uit de bewezen verklaarde misdrijven, het
bedrag van 9.100 euro begrepen is.
Zegt voor recht dat de bijzondere verbeurdverklaring waartoe de eiser is veroordeeld, beperkt is tot (70.125 - 9.100 =) 61.025 euro.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
19 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Waeterinckx, Antwerpen en T. Van hoogenbemt, Antwerpen.

Nr. 330
2° KAMER - 19 mei 2009

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - UITSPRAAK OP DE STRAFVORDERING MOTIVERING - LOUTERE VERWIJZING NAAR DE VERKLARING VAN DE JURY - AFWEZIGHEID VAN
MOTIVERING VAN DE AFWIJZING VAN DE AANGEVOERDE VERSCHONINGSGROND VAN UITLOKKING

-

GEVOLG
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - EINDARREST - UITSPRAAK OP DE STRAFVORDERING MOTIVERING - LOUTERE VERWIJZING NAAR DE VERKLARING VAN DE JURY - AFWEZIGHEID VAN
MOTIVERING VAN DE AFWIJZING VAN DE AANGEVOERDE VERSCHONINGSGROND VAN UITLOKKING GEVOLG
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN EINDARREST - UITSPRAAK OP DE STRAFVORDERING - MOTIVERING - LOUTERE VERWIJZING NAAR DE
VERKLARING VAN DE JURY - AFWEZIGHEID VAN MOTIVERING VAN DE AFWIJZING VAN DE
AANGEVOERDE VERSCHONINGSGROND VAN UITLOKKING - GEVOLG
1º, 2° en 3° Het arrest van het hof van assisen dat de beschuldigde tot straf wegens
doodslag veroordeelt "gezien de verklaring van de rechtsprekende jury op de haar
gestelde vragen", motiveert aldus niet waarom de beschuldigde schuldig wordt verklaard
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aan doodslag en waarom de door hem aangevoerde verschoningsgrond van de
uitlokking niet werd aangenomen; dergelijke schuldigverklaring beantwoordt niet aan de
vereisten van artikel 6.1, EVRM1.
(Z. T. M. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen:
- het arrest nr. 2 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 16
januari 2009 dat uitspraak doet op de tegen de eiser ingestelde strafvordering; (I)
- het arrest nr. 2 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 16
januari 2009 dat uitspraak doet op de tegen de eiser ingestelde strafvordering;
(II)
- het arrest nr. 3 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 16
januari 2009 dat uitspraak doet op de tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; (III)
- het verwijzingsarrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 januari 2007; (IV)
- het tussenarrest van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 15
januari 2009; (V)
- het tussenarrest van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 9 januari 2009 (VI).
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In strafzaken is een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing niet
ontvankelijk ingevolge artikel 438 Wetboek van Strafvordering.
2. De eiser heeft op 19 januari 2009 in de strafinrichting een cassatieberoep (I)
ingesteld tegen het arrest nr. 2 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 16 januari 2009. Zijn raadsman heeft op 27 januari 2009 eveneens tegen
datzelfde arrest een cassatieberoep (II) ingesteld.
Het cassatieberoep II is niet ontvankelijk.
3. Het arrest nr. 3 van het hof van assisen van de provincie Antwerpen van 16
januari 2009 verklaart de rechtsvorderingen van de verweerders 2 tot en met 5
ongegrond.
In zoverre het cassatieberoep III ook tegen die beslissingen is gericht, is het bij
1 EHRM, 13 jan. 2009, Taxquet v. Belgium, 2009.
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gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel in zijn geheel
4. Het middel is gericht tegen het tussenarrest van het hof van assisen van de
provincie Antwerpen van 15 januari 2009 en het arrest nr. 2 van hetzelfde hof
van 16 januari 2009.
Het voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, de artikelen 10, 11
en 149 Grondwet, artikel 411 Strafwetboek en artikel 342 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het recht op een eerlijk proces: de eiser heeft ter
rechtszitting een schriftelijke conclusie neergelegd waarin hij verzocht om een
gemotiveerde beslissing met betrekking tot de schuldvraag; de bestreden arresten
oordelen dat hij geen recht heeft op een gemotiveerde beslissing en geven op
geen enkele wijze de gronden voor zijn veroordeling en de afwijzing van de uitlokking weer; aldus is zijn schuldigverklaring niet afdoende met redenen omkleed en wordt zijn recht op een eerlijk proces miskend.
5. Het recht op een eerlijk proces vereist dat de rechter zijn beslissing motiveert.
6. Bij schriftelijke conclusie, neergelegd ter rechtszitting van het hof van assisen van 15 januari 2009, heeft de eiser het hof verzocht een bijkomende vraag
voor te leggen aan de jury, namelijk "staat het vast dat de doodslag onmiddellijk
werd uitgelokt, zoals voorzien in artikel 411 Strafwetboek?" Tevens heeft hij in
dezelfde conclusie het hof verzocht de jury van het hof van assisen te verzoeken
om zijn gebeurlijke schuldigverklaring te motiveren.
In het tussenarrest van 15 januari 2009 oordeelt het hof dat er "geen rechtsgrond voorhanden is om de jury te verzoeken buiten het antwoord op de in uitvoering van de wet te stellen vraag enige mondelinge of schriftelijke motivering
naar voor te brengen".
In het arrest nr. 2 veroordeelt het hof van assisen vervolgens de eiser tot straf
wegens doodslag, "gezien de verklaring van de rechtsprekende jury op de haar
gestelde vragen".
Aldus motiveert het arrest nr. 2 niet waarom de eiser schuldig wordt verklaard
aan doodslag en waarom de door hem aangevoerde verschoningsgrond van de
uitlokking niet werd aangenomen.
Eisers schuldigverklaring beantwoordt niet aan de vereisten van artikel 6.1
EVRM.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
7. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering
tegen de eiser brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hem door
de verweerder 1 ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg van is.
Ambtshalve onderzoek van de verwijzingsbeslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 15 januari 2009 en 16 januari 2009 (nr. 2)
en van 16 januari 2009 (nr. 3) in zoverre dit laatste de eiser veroordeelt tot schadevergoeding aan de verweerder 1 M M.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten van 15 januari 2009 en 16 januari 2009 (nr. 2) en van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 16 januari 2009 (nr. 3).
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoepen en
laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie
Limburg.
19 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Vercraeye, Antwerpen en M. Souidi, Antwerpen.

Nr. 331
2° KAMER - 20 mei 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BENADEELDE BESLAG - VERZOEK TOT OPHEFFING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWERPING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BENADEELDE BESLAG - VERZOEK TOT OPHEFFING - VERWERPING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Het cassatieberoep van de persoon die is benadeeld door een onderzoeksdaad
met betrekking tot zijn goederen, in casu een beslag, dat gericht is tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoekschrift verwerpt, is niet ontvankelijk
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet heeft uitgesproken over de
regelmatigheid van het beslag maar heeft geoordeeld dat de persoon met onvoldoende
zekerheid aantoonde dat het inbeslaggenomen en opgeëiste geld hem toebehoorde 1.
(Artt. 61quater en 416, Sv.)
(D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0214.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 januari 2009.
De eiseressen voeren in een memorie die op 10 februari 2009 op de griffie is
1 Zie Cass., 1 dec. 1998, AR P.98.1394.F, AC, 1998, nr 499.
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ingekomen, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest verwerpt het verzoekschrift van de eiseressen tot teruggave van een bij een derde, naar aanleiding van een huiszoeking, inbeslaggenomen
bedrag, waarvan zij de eigendom opeisen. De kamer van inbeschuldigingstelling
heeft zich niet uitgesproken over de regelmatigheid van het beslag maar heeft geoordeeld dat de eiseressen met onvoldoende zekerheid aantoonden dat het opgeëiste geld hen toebehoorde.
Door het arrest, dat met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering is gewezen, oefent de rechter niet zijn gehele rechtsmacht over alle punten
van de strafvordering uit. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, van het voormelde wetboek, staat cassatieberoep tegen dergelijke beslissingen eerst open na
het eindarrest.
Artikel 416, tweede lid, dat de enige zich hier niet voordoende gevallen opsomt waarin de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek, staat een derde die beweert te zijn benadeeld
door de handhaving van het beslag en die alleen de grondslag ervan betwist, niet
toe deze beslissing rechtstreeks aan het toezicht van het Hof te onderwerpen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Het Hof vermag bijgevolg geen acht te slaan op het middel dat door de eiseressen is aangevoerd.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
20 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. F. Collette, Bergen.

Nr. 332
2° KAMER - 20 mei 2009

VERLATING VAN FAMILIE - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BURGERRECHTELIJKE
BESLISSING - KRACHT VAN GEWIJSDE - NIET-UITVOERING - NIET-INTREKKING VAN HET
ONDERHOUDSGELD - GEVOLG - MISDRIJF
Art. 391bis Sw. is toepasselijk op de onderhoudsplichtige die meer dan twee maanden in
gebreke blijft de burgerrechtelijke beslissing uit te voeren, waartegen geen verzet of
hoger beroep openstaat en waarbij hij is veroordeeld om een uitkering tot
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levensonderhoud te betalen, zolang hij daarvan geen intrekking heeft verkregen op grond
van een nieuwe beslissing van de burgerlijke rechter1. (Art. 391bis, Sw.; Artt. 203 en 209,
B.W.)
(L. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 14 januari 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Eerste en tweede middel samen
Bij arrest van 26 juni 1984 werd de eiser veroordeeld om de verweerster, zijn
toenmalige echtgenote, een uitkering tot levensonderhoud te betalen als bijdrage
in de onderhouds- en opvoedingskosten van hun gemeenschappelijk kind.
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot een straf, met name wegens het
feit dat hij van 1 mei 1994 tot 1 oktober 2000 opzettelijk in gebreke is gebleven
om aan deze verplichting te voldoen.
De middelen verwijten de appelrechters dat zij artikel 391bis Strafwetboek
schenden. Volgens de eiser sorteerde het arrest van 26 juni 1984 niet langer effect om tweeërlei reden. De eerste vloeit voort uit het feit dat de echtbreuk vóór
de incriminatieperiode heeft plaatsgevonden. De tweede voert aan dat het kind
ondertussen meerderjarig was geworden zodat de schuldeiser vanaf dan haar
goederen niet meer beheert, en geen enkele wet overigens vereist dat de schuldenaar in rechte optreedt om de verplichting tot het betalen van levensonderhoud
op te heffen of te herzien.
De voormelde bepaling straft de schuldenaar die langer dan twee maanden in
gebreke blijft om de gerechtelijke beslissing uit te voeren waarbij hij wordt veroordeeld om zijn echtgenote en zijn verwanten in dalende en opgaande lijn een
uitkering tot levensonderhoud te betalen, zonder mogelijkheid tot verzet of hoger
beroep, zolang hij daarvan geen ontheffing of vermindering heeft verkregen op
grond van een nieuwe beslissing van de rechter volgens de voorwaarden die in
artikel 209 Burgerlijk Wetboek zijn bepaald.
Daaruit volgt dat deze verplichting niet ophoudt te bestaan door het feit alleen
1 Cass., 18 aug. 1970, AC, 1970, p. 1044, redenen.
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dat de partijen scheiden of de begunstigde meerderjarig wordt.
De middelen falen naar recht.
Derde middel
De eiser voert aan dat het arrest niet antwoordt op het middel volgens welk het
staat aan degene die aanspraak maakt op levensonderhoud, om in rechte op te
treden als hij wil aantonen dat de opleiding van het kind ook na de meerderjarigheid wordt voortgezet en het kind ten laste blijft.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt evenwel niet dat de eiser een conclusie voor de appelrechters zou hebben neergelegd.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. E. Gueulette, Brussel.

Nr. 333
2° KAMER - 20 mei 2009

JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - OUDERS - MAATREGELEN OUDERLIJK GEZAG - ONTZETTING - MAATSCHAPPELIJK ONDERZOEK - FACULTATIEF KARAKTER
Aan de rechtszitting over de door het parket gevorderde beschermende maatregelen moet
niet noodzakelijk een voorbereidende fase voorafgaan; het maatschappelijk onderzoek
verliest dus zijn facultatief karakter niet omdat de door het parket gevorderde
beschermingsmaatregel een ontzetting uit de ouderlijke macht is. (Artt. 32 en 50, tweede
lid, Jeugdbeschermingswet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0605.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-
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sel, jeugdkamer, van 16 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de vordering
tot ontzetting
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser voert de schending van het recht van verdediging aan omdat het afschrift van het vertrouwelijk dossier eerst in hoger beroep in het debat was gebracht.
Aangezien de appelrechter gedaan heeft wat hij behoorde te doen ingeval hij
het beroepen vonnis zou hebben nietig verklaard, is het onderdeel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Aangezien de eiser voor de appelrechter, op grond van dit dossier zijn verweer
heeft kunnen voeren, schendt het arrest het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak niet.
Het onderdeel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt de appelrechter dat hij de bewijskracht van zijn conclusie
heeft miskend, door te oordelen dat hij de eerste rechter niet om onderzoeksmaatregelen had verzocht.
In de voormelde conclusie wees de eiser erop "dat beslist dient opgemerkt te
worden dat de ontzetting uit het ouderlijk gezag een nauwgezette interpretatie
van de voorwaarden daartoe vereist" en dat "het een inmenging in het recht op
eerbiediging van het gezinsleven van de ouders betekent wat van de overheid een
bijzondere zorgvuldigheid bij de toepassing ervan vergt".
Door te oordelen dat de vader van het kind de rechtbank niet om de litigieuze
onderzoeken heeft verzocht, geeft het arrest van die conclusie geen interpretatie
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het oordeelt dat de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de jeugdrechtbank nergens de verplichting oplegt
om onderzoeksmaatregelen te treffen alvorens over vorderingen tot ontzetting uit
de ouderlijke macht te beslissen.
Hoewel artikel 52, vierde lid, van deze wet naar de in artikel 50 van dezelfde
wet bedoelde onderzoeksmaatregelen verwijst, geldt dit alleen voor de bewaringsmaatregelen die niet van toepassing zijn op de kinderen van personen wier
ontzetting uit het ouderlijk gezag wordt gevorderd.
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Zoals het arrest vermeldt, volgt uit de voormelde wet, inzonderheid uit artikel
50, tweede lid, dat aan de rechtszitting over de door het parket gevorderde beschermende maatregelen niet noodzakelijk een voorbereidende fase moet voorafgegaan.
Het maatschappelijk onderzoek verliest dus haar facultatief karakter niet omdat de gevorderde maatregel een ontzetting uit de ouderlijke macht is.
Ten slotte en in strijd met wat het middel aanvoert, is de wettigheid van het arrest dat een dergelijke maatregel beveelt, niet onderworpen aan de voorwaarde
dat in het beschikkend gedeelte melding wordt gemaakt van artikel 50, tweede
lid, aangezien dat artikel een regel van procesrecht is.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
De eiser verwijt de appelrechter dat deze oordeelt dat het niet aan hem staat
om kritiek uit te oefenen op de gevolgen van de richting die de jeugdrechtbank
aan het vertrouwelijk dossier heeft gegeven, hoewel de behandeling van de zaak
in eerste aanleg onherstelbare schade aan zijn fundamentele rechten heeft berokkend.
Het arrest stelt vast dat de feiten of gedragingen die als grondslag voor de
strafvordering dienen, tot het verleden behoren, en dat de gepastheid van de
maatregel van ontzetting die bij het rechtscollege aanhangig is gemaakt, op het
ogenblik van de uitspraak moet worden beoordeeld.
Om tot ontzetting te beslissen verwijst het arrest naar het verslag van het maatschappelijk onderzoek, naar de woorden van de afgevaardigde bij de jeugdbescherming voor het hof van beroep, naar het huidig belang van het kind, naar zijn
psychologisch en lichamelijk evenwicht en zijn nood aan stabiliteit en betrouwbaar houvast.
Zonder het recht van verdediging te miskennen, verantwoordt het arrest zijn
beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiser verwijt het arrest dat het de ontzetting uit de ouderlijke macht, vergeleken met de beslissing van de eerste rechter, heeft uitgebreid tot het recht om
toe te stemmen in de adoptie van het kind, zonder dat hij, na dagvaarding of op
vordering van het openbaar ministerie, werd gevraagd om apart op dat punt verweer te voeren.
Artikel 33 van de voormelde wet van 8 april 1965 bepaalt dat de ontzetting alleen slaat op het recht om toe te stemmen in de adoptie van een kind, wanneer
het vonnis dat uitdrukkelijk bepaalt.
De eiser was voor de jeugdrechtbank gedagvaard op grond van de artikelen 32
tot 35 van deze wet en het arrest bepaalt uitdrukkelijk dat de ontzetting slaat op
het recht om toe te stemmen in de adoptie van het kind en verwijst daarbij naar
de desbetreffende vordering van het openbaar ministerie.
Zonder het recht van verdediging van de eiser te miskennen, verantwoordt het
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arrest zijn beslissing aldus naar recht.
Het middel kan dus niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de uitspraak
aanhoudt over de aanwijzing van een toeziend voogd, een dienst aanwijst met het
oog op het voeren van een onderzoek en de zaak sine die uitstelt
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. A. Chateau, Brussel.

Nr. 334
1° KAMER - 22 mei 2009

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN - WET
17 APRIL 1835 - TOEPASSINGSGEBIED - WEDEROVERDRACHT
De wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
houdt een speciale regeling in inzake de onteigening van onroerende goederen waarvan
de inbezitneming door de onteigenende instantie onmiddellijk vereist is en regelt alle
fasen van de onteigeningsprocedure, zodat de bepalingen van de wet van 17 april 1835
op de onteigening ten algemenen nutte ter zake in beginsel niet toepasselijk zijn; dit sluit
evenwel niet uit dat de mogelijkheid van wederoverdracht van toepassing is bij een
onteigening bij hoogdringende omstandigheden1. (Art. 23, Wet 17 april 1835 op de
onteigening ten algemene nutte)
(V. e.a. T. GEMEENTE BRASSCHAAT)

Conclusie van de heer advocaat-generaal C. Vandewal:
1. Met hun vorderingen beogen eisers onder meer en vooral de wederoverdracht te
bekomen van de onroerende goederen die bij hoogdringendheid in september 1977
werden onteigend op grond van een Koninklijk Besluit van 7 december 1973. Hun
vordering tot wederoverdracht steunde op het feit dat de bestemming waarvoor hun
gronden bij hoogdringendheid werden onteigend, met name sociale woningbouw, niet
1 Zie de concl. van het O.M.
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werd gerealiseerd.
I. Eerste middel
2. In het eerste middel komen eisers op tegen de beslissing van de appelrechters dat de
door hen ingestelde vordering tot teruggave van het onteigend goed, gesteund op artikel
23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, ongegrond is. De
appelrechters gronden hun beslissing op de reden dat de bepalingen van de wet van 17
april 1835 op de onteigening ten algemene nutte ter zake niet toepasselijk zijn, nu uit de
stukken waarop het hof van beroep acht vermocht te slaan blijkt dat het Koninklijk Besluit
van 7 december 1973, dat tot de kwestieuze onteigening heeft beslist, deze uitdrukkelijk
aan de bijzondere regels van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten
algemene nutte en de concessie voor de bouw van de autosnelwegen heeft onderworpen.
3. In het derde onderdeel van dit eerste middel voeren eisers schending aan van artikel
23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, nu dit artikel, dat
voorziet in een recht op teruggave van het onteigend goed in bepaalde omstandigheden,
niet de rechtspleging zelf inzake de onteigening ten algemene nutte betreft en derhalve
ook van toepassing is wanneer de onteigening gebeurt op grond van voormelde wet van
26 juli 1962.
Dit onderdeel nodigt het Hof aldus uit tot het onderzoeken van een rechtsvraag
betreffende de verhouding tussen de wet van 17 april 1835 en de wet van 26 juli 1962,
met name of de bepalingen van de wet van 17 april 1835, waarvoor geen afwijkende
regeling is voorzien in de wet van 26 juli 1962, al dan niet van toepassing blijven in geval
van een onteigening volgens de procedure bij hoogdringendheid voorzien in deze laatste
wet.
4. De wet van 17 april 1835 vormt als het ware het gemeenrecht inzake onteigening. De
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte, die vervat is in artikel 5 van de wet van dezelfde
datum betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor de bouw
van de autosnelwegen, heeft voorzien in een procedure bij hoogdringendheid, met een van
de wet van 17 april 1835 afwijkende rechtspleging die toelaat de onteigeningsprocedure in
een sneller tempo af te ronden. Er wordt overigens vastgesteld dat in de meeste
onteigeningsprocedures deze procedure bij hoogdringendheid wordt gevolgd, zodat de
toepassing van de “gewone” procedure van de wet van 17 april 1835 eerder de
uitzondering is geworden.
Uit de samenlezing van beide wetten volgt naar mijn mening dat de wet van 26 juli
1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden een speciale
regeling inhoudt inzake de onteigening van onroerende goederen waarvan de
inbezitneming door de onteigenende instantie onmiddellijk vereist is en alle fasen van de
onteigeningsprocedure regelt.
Uit de wordingsgeschiedenis van de wet van 26 juli 1962 blijkt dat de wetgever, om
een vluggere inbezitneming door de onteigenaar van het onteigende goed mogelijk te
maken, een summiere procedure heeft ingevoerd en dat hij o.m. de vrederechter heeft
opgedragen:
- in een eerste, ten laatste achtenveertig uren na de verschijning van de partijen te wijzen vonnis, waartegen voor de onteigende geen rechtsmiddel openstaat, onder meer over
de regelmatigheid van de onteigening uitspraak te doen en, ingeval hij het verzoek van de
onteigenaar inwilligt, tegelijk bij wijze van ruwe schatting, het bedrag van de “provisionele” vergoedingen te bepalen die de onteigenaar aan de onteigende zal storten, waardoor de
inbezitneming van het onteigende goed mogelijk wordt, en
- na de neerlegging van het deskundigenverslag, in een tweede vonnis, dat niet voor beroep vatbaar is, het bedrag van de onteigeningsvergoeding “voorlopig” te bepalen.
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De wetgever heeft verder de mogelijkheid geboden om voor de rechtbank van eerste
aanleg een vordering tot herziening in te stellen nadat het tweede vonnis is gewezen door
de vrederechter, in het bijzonder om het bedrag van de door de onteigende geleden schade
juister te horen bepalen.
5. Uw Hof heeft ter zake twee belangrijke arresten geveld, met name op 12 januari
1990 en op 14 december 1995, waarin het oordeelde dat de bepalingen van de wet van 17
april 1835 op de onteigening ten algemene nutte ter zake niet toepasselijk zijn wanneer uit
de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat het Koninklijk Besluit dat tot de
onteigening heeft beslist, deze uitdrukkelijk aan de bijzondere regels van de voormelde
wet van 26 juli 1962 heeft onderworpen2.
Er dient echter vastgesteld te worden dat deze beide arresten betrekking hadden op
voorzieningen waarin o.m. schending werd aangevoerd van de artikelen 7, 9 en 9bis van
de wet van 17 april 1835. In de eerste zaak werd de bestreden beslissing aangevochten
omdat erin werd geoordeeld dat de rechtbank en het hof van beroep er niet toe verplicht
waren de door de eisers gevraagde expertise te bevelen en in de tweede zaak omdat de
bestreden beslissing op het verzoek van de onteigende om de onteigeningsvergoeding
opnieuw te onderzoeken niet was ingegaan en dit nochtans had dienen te doen volgens de
schattingsmethodes voorzien in deze artikelen.
6. Beide precedenten hadden dus betrekking op de procedure tot vaststelling van de
schadebegroting en meer bepaald de aanstelling van deskundigen. Er dient ter zake
vastgesteld te worden dat de wet van 17 april 1835 en de wet van 26 juli 1962
daaromtrent een volledig verschillende procedure voorzien.
Art. 7 van de wet van 17 april 1835 bepaalt immers dat, zo de rechtbank beslist dat de
bij de wet voorgeschreven vormen werden in acht genomen en dat er geen geschikte
stukken tot vaststelling van het bedrag der vergoeding werden voorgelegd, zij bij
hetzelfde vonnis zal verklaren dat de gronden of gebouwen binnen de kortste tijd
bezichtigd en geraamd zullen worden door drie experten die op staande voet en in
gemeenschappelijk overleg door de partijen aangesteld worden, zoniet van ambtswege
benoemd worden, en dat zij één der rechters zal gelasten zich met hen en de griffier ter
plaatse te begeven op dag en uur en plaats die bij hetzelfde vonnis aangeduid worden. Art.
9 bepaalt de wijze waarop de deskundigen hun opdracht vervullen.
Artikel 4 van de wet van 26 juli 1962 bevat een andere regeling, waarbij de rechter
binnen acht dagen na de indiening van het verzoekschrift dag en uur bepaalt van de
verschijning, die uiterlijk de 21e dag na de indiening plaatsheeft, en bij dezelfde
beschikking een deskundige aanstelt, belast met het opmaken van de plaatsbeschrijving en
de schatting van de onroerende goederen.
Het is duidelijk dat deze twee procedures van elkaar verschillend zijn en dat slechts één
ervan kan gevolgd worden; Uw Hof besliste aldus in de geciteerde arresten in geval van
een onteigening op grond van hoogdringende omstandigheden tot de primauteit en de
toepasselijkheid van de procedure voorzien in de wet van 26 juli 1962.
Deze precedenten hebben aldus geen betrekking op het aspect van de wederoverdracht.
7. In de onderwerpelijke zaak ligt de problematiek anders; er zijn in de twee voormelde
wetten geen verschillende rechtsplegingen voorhanden met betrekking tot de vordering tot
wederoverdracht; in de wet van 17 april 1835 is deze uitdrukkelijk voorzien in artikel 23,
terwijl in de wet van 26 juli 1962 helemaal geen bepaling omtrent de vordering tot
wederoverdracht is opgenomen.
Ik meen aldus dat de wet van 17 april 1835 blijft gelden voor de aspecten die in de
2 Cass., 12 jan. 1990, AR 6402, AC, 1989-90, nr. 295, en Cass., 14 dec. 1995, AR C.93.0122.N, AC,
1995, nr. 548.
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bijzondere onteigeningswetten, in casu deze van 26 juli 1962, niet zijn geregeld mits de
hoogdringendheid zich daar niet tegen verzet. Aldus lijkt de mogelijkheid een vordering
tot wederoverdracht in te stellen wanneer de voor werken van algemeen nut verworven
gronden die bestemming niet krijgen, zoals voorzien en uitgewerkt in artikel 23 van de
wet van 17 april 1835, mij niet onverenigbaar te zijn met een onteigening bij
hoogdringende omstandigheden volgens de procedure van de wet van 26 juli 1962.
8. De appelrechters die de vordering tot teruggave uitsluiten voor onteigende
onroerende goederen waarvan de bestemming tot algemeen nut nog niet werd gerealiseerd
omdat de onteigening diende te verlopen volgens de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden voorzien in de wet van 26 juli 1962, verantwoorden naar mijn mening
dan ook hun beslissing niet naar recht en de bestreden beslissing lijkt mij artikel 23 van
voormelde wet van 17 april 1835 te schenden.
Het derde onderdeel komt mij aldus gegrond voor.
II. Tweede middel
9. In het tweede middel tot cassatie voeren eisers een schending aan van artikel 1138,
3° van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 149 van de Grondwet omdat de
appelrechters hebben nagelaten uitspraak te doen over de vordering van eisers tot
teruggave van het onteigend goed gesteund op de gemeenteraadsbeslissingen van 20
september 1972 en van 28 februari 1973, minstens geen enkele reden hebben opgegeven
waarom deze vordering ongegrond is.
10. Eisers vorderden in hun "nieuwe globale conclusie na tussenarrest van 12 mei 1998
en deskundig verslag van 14 januari 2004”, neergelegd ter griffie van het hof van beroep
op 9 maart 2006, “in hoofdorde, recht doende op de vordering tot wederoverdracht, de
teruggave te bevelen van de goederen op grond van art. 23 van de wet van 27 april 1835
en op grond van de gemeenteraadsbesluiten van 20 september 1972 en 28 februari 1973”.
11. Zoals door het onderdeel aangevoerd, laten de appelrechters na uitspraak te doen
over de vordering in zoverre zij gebaseerd is op de voormelde gemeenteraadsbeslissingen.
Het middel lijkt mij dan ook gegrond te zijn.
III. Omvang van de cassatie
12. Eisers vochten het bestreden arrest aan “inzoverre het beslist betreffende de
vordering van eisers tot teruggave van het onteigend goed gesteund op artikel 23 van de
wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en in zoverre het zich niet
uitspreekt over de vordering van eisers tot teruggave van het onteigend goed gesteund op
de gemeenteraadsbeslissingen van verweerster dd. 20 september 1972 en 28 februari
1973.”
13. Uw Hof besliste in zijn arrest van 4 november 2005 dat volgens de geest en de
algemeenheid van de bewoordingen van art. 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, dat de verwijzing na cassatie regelt, het wettelijke gevolg van de verwijzing niet
beperkt mag worden tot het onderzoek van het vernietigde dictum, maar dat het gehele
proces, in zoverre het nog moet worden beslecht, voor de rechter op verwijzing moet
komen3.
14. Het lijkt mij aangewezen dat de vernietiging zou uitgebreid worden tot de
beschikkingen van het bestreden arrest waarbij de debatten worden heropend teneinde
partijen toe te laten standpunt in te nemen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep
tegen het vonnis alvorens recht te doen uitgesproken door de Zevende Kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 27 januari 1986 alsook over de gebeurlijke
onrechtmatige overheidsdaad en de vergoeding ervan op grond van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij in de vorm van een herstel in natura hetzij bij
3 Cass., 4 nov. 2005, AR C.04.0074.F en C.04.0089.F, AC, 2005, nr. 562.
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equivalent en de begroting ervan, en om hen toe te laten hieromtrent te concluderen, en de
beslissing over de kosten wordt aangehouden.
Nu het ter zake niet gaat om eindbeslissingen in de zin van art. 1077 van het
Gerechtelijk Wetboek, vermocht geen der partijen een ontvankelijke voorziening ertegen
in te stellen.
Deze beschikkingen zijn naar mijn mening niet te onderscheiden, wat de omvang van
de vernietiging betreft, van de bestreden beschikkingen. Wanneer het Hof één van de beslissingen vernietigt, beslist het meteen dat de beslissing die niet het voorwerp kon uitmaken van een ontvankelijk cassatieberoep, wordt beschouwd als niet te onderscheiden van
de vernietigde beslissing. Toenmalig eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt, die
in zijn conclusie bij ’s Hofs arrest van 16 februari 1951 de leer van de “niet te onderscheiden beschikking” uitwerkte4, benadrukte overigens dat deze oplossing slechts mogelijk is
wanneer het Hof vaststelt dat één van de beslissingen het voorwerp niet kan uitmaken van
een ontvankelijk cassatieberoep, door geen van de bij het cassatieberoep betrokken partijen. Dit is in casu het geval.
De oplossing van de “niet te onderscheiden beschikking” kende diverse malen toepassing in ‘s Hofs rechtspraak5; in onteigeningszaken kan nuttig verwezen worden naar het
arrest van 7 oktober 19776.
IV. Besluit: Vernietiging
ARREST

(AR C.07.0087.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van verdediging;
- artikel 6, eerste lid, van het Europees 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 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (en voor zoveel als nodig de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek);
- artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte.
Bestreden beslissing
Het bestreden tussenarrest van 20 juni 1996 verklaart de vordering van de eisers tot te4 Concl. van eerste adv.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT bij Cass., 16 feb. 1951, Pas, 1951, I, 395; zie
ook C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile”, in
Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, p. 217; E. KRINGS, “De omvang
van cassatie”, TPR 1995, p. (885) 895.
5 Zie o.m. Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, AC, 2005, nr. 22.
6 Cass., 7 okt. 1977, AC, 1978, 173.
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ruggave van het onteigend goed, gesteund op artikel 23 van de Wet van 17 april 1835 op
de onteigening ten algemene nutte, ongegrond op basis van volgende overwegingen :
"(De eisers) stellen dat (de verweerster) de onteigende gronden nog steeds niet de bestemming van algemeen nut omschreven in het koninklijk besluit van 7 december 1973 en
in het onteigeningsplan hebben (gegeven) en vragen dan ook de teruggave van die gronden op basis van artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene
nutte.
Artikel 3 van voormeld koninklijk besluit verklaart evenwel de rechtspleging bij dringende omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, van toepassing op die onteigening.
De bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte zijn
ter zake niet toepasselijk, nu uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het koninklijk besluit van 7 december 1973, dat de kwestieuze onteigening heeft beslist,
deze uitdrukkelijk aan de bijzondere regels van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en de concessie voor de bouw van de autosnelwegen
heeft onderworpen (...).
De door (de eisers) ingestelde vordering faalt derhalve in rechte in zoverre zij steun
vindt in de Wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte" .
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter schendt het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van
verdediging en het artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag van 4 november 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wanneer hij
een vordering ongegrond verklaart op basis van een middel dat door geen der partijen
werd opgeworpen zonder aan de partijen de gelegenheid te bieden over dit middel tegenspraak te voeren.
In de procedure ten gronde heeft de verweerster niet opgeworpen dat de vordering van
de eisers tot teruggave van het onteigend goed, welke gesteund is op artikel 23 van de wet
van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, ongegrond zou zijn omdat de
onteigening gebeurde op grond van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen
ten algemenen nutte en de concessie voor de bouw van de autosnelwegen en de bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, waaronder artikel
23 van die wet, niet van toepassing zijn op dergelijke onteigening.
Door de vordering tot teruggave van het onteigend goed, gesteund op artikel 23 van de
wet van 17 april 1835, ongegrond te verklaren op basis van vermeld ambtshalve opgeworpen middel zonder aan de eisers de gelegenheid te bieden om over dit middel een standpunt in te nemen, schendt het bestreden tussenarrest het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van verdediging en artikel 6, eerste lid, van het Europees 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.
Tweede onderdeel
De rechter mag niet opnieuw uitspraak doen over een geschilpunt dat in de zaak reeds
vroeger definitief door hem werd beslecht en dat dus niet meer bij hem aanhangig is (artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Uit het tussenarrest geveld in onderhavige zaak op 12 mei 1998 blijkt duidelijk dat tussen partijen een geschil bestond wat betreft de vordering van de eisers tot wederoverdracht. Dat in dit tussenarrest inderdaad vermeld wordt dat de eisers hoger beroep hebben
ingesteld (zaak 3294/94) tegen een vonnis van 16 juni 1994 waarbij de eerste rechter die
vordering onontvankelijk heeft verklaard en dat dit hoger beroep ertoe strekt bij hervor-
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ming van het bestreden vonnis de wederoverdracht te doen bevelen (zie p. 6 bovenaan, en
p. 10 onderaan, van het tussenarrest van 12 mei 1998).
In dit tussenarrest werd in verband met de vordering tot wederoverdracht het volgende
reeds definitief beslist:
"Overwegende dat de onteigenden de onteigende goederen kunnen terugkrijgen die de
overheid niet aanwendt voor de openbare werken of het algemeen nut waartoe de onteigening is geschied; dat het recht op wederoverdracht ook bestaat, indien slechts een gedeelte
van het onteigende goed zonder openbare nutsbestemming blijft;
Overwegende dat bijgevolg moet onderzocht worden of de betrokken innemingen werden aangewend ter uitvoering van het bijzonder plan van aanleg 'het Leeg / Rietbeemden',
waarin sociale woningbouw was voorzien;" .
Op grond van deze definitieve beslissing en met het oog op dit onderzoek, werd in het
tussenarrest van 12 mei 1998 een gerechtsdeskundige (de Heer G. Jonkergouw) aangeduid
met de opdracht "na te gaan of de realisatie van bestemming van het betrokken onteigeningsplan, namelijk sociale woningbouw, op die innemingen werd aangevat en gebeurlijk
werd voltooid, gebeurlijk inlichtingen te verstrekken omtrent de evolutie van de realisatie
van die bestemming sedert de neerlegging van het verzoekschrift tot onteigening van de
innemingen 7, 8 en 125 en van de bestemming(en) die daarbij aan die innemingen werden
gegeven" (p. 15 van het tussenarrest van 12 mei 1998).
Het bestreden tussenarrest van 20 juni 2006 stelt vast dat de Heer G. Jonkergouw zijn
verslag op 16 januari 2004 ter griffie heeft neergelegd en dat die gerechtsdeskundige tot
volgende besluiten komt : "1° het eigendom bleef na zijn inname nagenoeg ongewijzigd;
2° op geen enkel deel van het eigendom zijn sociale woningen gebouwd; 3° er worden in
de toekomst geen sociale woningen voorzien op kwestieus eigendom; 4° het geheel der
innemingen bestaande uit een alleenstaande woning, boombestanden, grote aangelegde
vijver en paden, is in het kader van het ganse project weerhouden als openbaar groen" (p.
6 van het bestreden tussenarrest van 20 juni 2006).
In vermelde omstandigheden kon het hof van beroep in het bestreden tussenarrest van
20 juni 2006 niet zonder schending van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek beslissen de vordering tot wederoverdracht (of tot teruggave) als ongegrond te verwerpen om de redenen dat die vordering steunt op artikel 23 van de wet van 17 april 1835
op de onteigening ten algemene nutte en dit artikel niet van toepassing is gezien de onteigening van de gronden van de eisers gebeurde op grond van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen.
Inderdaad, in het tussenarrest van 12 mei 1998 had het hof van beroep reeds beslist dat
de eisers over een recht tot wederoverdracht beschikken indien na onderzoek zou blijken
dat de bestemming waarvoor de betrokken gronden werden onteigend niet werd gerealiseerd.
Op die definitieve beslissing, geveld naar aanleiding van het hoger beroep van de eisers
tegen een vonnis dat de vordering tot overdracht had verworpen, mocht het bestreden tussenarrest van 20 juni 2006 niet terugkomen, daar het hof van beroep geen rechtsmacht
meer had om over dit geschilpunt, dat reeds vroeger in dezelfde zaak definitief werd beslecht, opnieuw te beslissen.
Door dit toch te doen schendt het bestreden tussenarrest van 20 juni 2006 het artikel 19,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (en voor zoveel als nodig, het gezag van gewijsde van het tussenarrest van 12 mei 1998 en derhalve de artikelen 23, 24, 25, 26 en 27 van
het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
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De wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte voorziet enkel in een rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigening ten algemenen nutte, welke afwijkt
van de rechtspleging voorzien in de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene
nutte.
Artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, dat
voorziet in een recht op teruggave van het onteigend goed in bepaalde omstandigheden,
betreft niet de rechtspleging zelf inzake onteigening ten algemene nutte en is derhalve ook
van toepassing wanneer de onteigening gebeurt op grond van vermelde wet van 26 juli
1962.
Door te beslissen dat de vordering van de eisers tot teruggave van het onteigend goed
gesteund op artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte
ongegrond is omdat dit artikel niet van toepassing is wanneer, zoals in casu, de onteigening gebeurt op grond van de wet van 26 juli 1962, schendt het bestreden arrest artikel 23
van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden tussenarrest van 20 juni 2006 stelt vast dat de eisers de teruggave van de
onteigende goederen tevens vorderen op grond van de gemeenteraadsbesluiten van 20
september 1972 en 28 februari 1973 (p. 9), maar beslist niets over de teruggave gevorderd
op die basis, terwijl het ook niet de debatten op dit punt heropent.
Grieven
In hun "Nieuwe globale conclusie na tussenarrest van 12 mei 1998 en deskundig verslag van 14 januari 2004", neergelegd ter griffie op 9 maart 2006, hebben de eisers de wederoverdracht van het onteigend goed niet enkel gesteund op artikel 23 van de Wet van 17
april 1835, maar tevens op de gemeenteraadsbeslissingen van de verweerster van 20 september 1972 en van 28 februari 1973.
Zij deden in die conclusie in dit verband het volgende gelden:
"Overwegende dat concluanten bovendien gerechtigd zijn zich te beroepen op de gemeenteraadsbeslissingen van 20 september 1972 en van 28 februari 1973 waarvan sprake
in de hierboven vermelde brief van de Heer D. L. van 8 juni 2005;
Dat uit deze gemeenteraadsbeslissingen blijkt dat de eigenaars van woningen gerechtigd zijn hun eigendommen te behouden;
Dat nu de woning van de ouders van concluanten nog steeds bestaat, samen met het
medegaande park, concluanten gerechtigd zijn ook uit deze gemeenteraadsbeslissing rechten te putten en zij daarop mogen beroepen om de wederoverdracht te bekomen". (p. 10).
Zij deden in die conclusie tevens het volgende opmerken:
"Overwegende dat concluanten herhaaldelijk moeten vaststellen en nog blijven vaststellen dat de gemeente in haar conclusies met geen woord rept over het standpunt van concluanten dat zij als rechtsopvolgers van hun ouders die gezamenlijk zijn overleden door
een verkeersongeval op 1 oktober 1987, het recht hebben op grond van het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 1973 houdende goedkeuring van het BPA de teruggave te bekomen van de onteigende woning met medegaande park;" (p.2).
Door na te laten uitspraak te doen over de vordering van de eisers tot teruggave van het
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onteigend goed gesteund op de gemeenteraadsbeslissingen van 20september 1972 en van
28 februari 1973, schendt het bestreden tussenarrest artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Minstens heeft het bestreden tussenarrest geen enkele reden op waarom de vordering
tot teruggave van het onteigend goed gesteund op de gemeenteraadsbeslissingen van 20
september 1972 en van 28 februari 1973 ongegrond is en schendt het aldus artikel 149 van
de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, zullen, bij gebreke van overeenkomst tussen partijen, het besluit en
het aanwijzingsplan van de werken en de te onteigenen percelen, evenals de
stukken van de administratieve gedingopstellingen, ter griffie van de rechtbank
worden neergelegd, alwaar de belanghebbende partijen er kennis zullen mogen
van nemen, zonder kosten tot de dag van de definitieve bepaling van de schadeloosstelling.
Artikel 23, eerste lid, van voormelde wet voorziet dat indien de voor werken
van algemeen nut verworven gronden die bestemming niet krijgen, een bericht,
bekend gemaakt volgens artikel 3 van de wet van 27 mei 1870, zal vermelden
welke gronden het bestuur wenst terug te verkopen. Binnen drie maanden na die
bekendmaking zijn de vorige eigenaars, die de eigendom van bedoelde gronden
zouden willen terugkopen, gehouden dit te verklaren op straf van verval.
Lid 2 van voormeld artikel voorziet dat, ingeval het bestuur dat bericht niet ter
kennis brengt, de vorige eigenaars of hun rechthebbenden de teruggave van die
gronden kunnen vragen. Die teruggave zal in rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze niet meer bestemd zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden aangekocht.
2. Krachtens artikel 1, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte, geschiedt de onteigening van die onroerende goederen overeenkomstig de
in die wet opgenomen regels, wanneer de Koning vaststelt dat de onmiddellijke
inbezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is.
Zij voorziet evenwel niet in een regeling van wederoverdracht voor het geval
de voor werken van algemeen nut onteigende goederen die bestemming uiteindelijk niet krijgen.
3. Uit de samenhang van deze wetten volgt dat de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden een speciale regeling
inhoudt inzake de onteigening van onroerende goederen waarvan de inbezitneming door de onteigenende instantie onmiddellijk vereist is en alle fasen van de
onteigeningsprocedure regelt, zodat de bepalingen van de wet van 17 april 1835
op de onteigening ten algemenen nutte ter zake in beginsel niet toepasselijk zijn.
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Het vorenstaande sluit evenwel niet uit dat de mogelijkheid van wederoverdracht in de zin van artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening
ten algemenen nutte, van toepassing is bij een onteigening bij hoogdringende
omstandigheden onderworpen aan de wet van 26 juli 1962 die hierin niet voorziet.
4. De appelrechters stellen vast dat:
- de eisers de teruggave van de onteigende gronden vragen op basis van artikel
23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte;
- artikel 3 van het onteigeningsbesluit evenwel de rechtspleging bij dringende
omstandigheden, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, van toepassing verklaart
op die onteigening.
Zij oordelen:
- de bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene
nutte zijn ter zake niet toepasselijk, omdat het koninklijk besluit van 7 december
1973 dat tot de kwestieuze onteigening heeft beslist, deze uitdrukkelijk aan de
bijzondere regels van de wet van 26 juli 1962 heeft onderworpen;
- de door de eisers ingestelde vordering faalt derhalve in rechte in zoverre zij
steunt op de wet van 17 april 1835.
5. De appelrechters die aldus de vordering tot teruggave uitsluiten voor onteigende onroerende goederen waarvan de bestemming van algemeen nut niet werd
gerealiseerd, omdat de onteigening diende te verlopen overeenkomstig de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voorzien in de wet van 26 juli 1962,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
6. De eisers hebben in hun "nieuwe globale conclusie" hun vordering bovendien gebaseerd op de gemeenteraadsbeslissingen van 10 september 1972 en 28
februari 1973 zoals in het middel weergegeven.
7. De appelrechters laten evenwel na over deze bijkomende grondslag uitspraak te doen.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
tot teruggave van de onteigende innemingen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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22 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 335
1° KAMER - 22 mei 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - APPELAKTE - RECHTSTAAL - ALGEMEEN GEKENDE
EN AANVAARDE UITDRUKKING OF ADAGIUM - RECHTSSPREUK "NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR"
Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor de
regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld1; hieraan doet niet af
het gebruik van in de rechtstaal algemeen gekende en aanvaarde uitdrukkingen of
adagia; de rechtsspreuk "nul ne plaide par procureur" is een algemeen gekende en
aanvaarde uitdrukking die in een groot aantal landen van de Europese Unie deel
uitmaakt van de rechtstaal van die landen2. (Artt. 2, 24 en 40, Taalwet Gerechtszaken)
(M. T. FORTIS INSURANCE BELGIUM nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0300.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 januari 2008 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 28 januari 2008 zegt het Hof van Beroep te Antwerpen
voor recht dat het verzoekschrift tot hoger beroep van de eiser, neergelegd ter griffie van
het hof van beroep op 16 januari 2006, nietig is wegens strijdigheid met de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en verwijst hem in de kosten. Deze
beslissing is gesteund op volgende overwegingen:
"Taalwetgeving
Ter zitting van 30 oktober 2007 heeft het (hof van beroep) de partijen attent gemaakt op
een mogelijke schending van de taalwet (wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken) in het verzoekschrift tot hoger beroep.
1 Cass., 21 sept. 2007, AR C.05.0498.F, AC, 2007, nr 424.
2 Zie Cass., 16 maart 2007, AR C.06.0067.N, AC, 2007, nr 143.
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De partijen hebben hierover standpunt ingenomen op voornoemde zitting.
Het verzoekschrift tot hoger beroep van 16 januari 2006 maakt op bladzijde 6 melding
van een Franstalig adagium.
Deze aanhaling is geschied zonder vertaling van het adagium en zonder de weergave
van de zakelijke inhoud van die bepaling in het Nederlands, de taal van de rechtspleging.
De artikelen 2, 24 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepalen, wat volgt:
Artikel 2:
'Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste aanleg, en
de arbeidsrechtbanken die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, wordt de gehele
rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd'.
Artikel 24 van dezelfde wet luidt:
'Voor al de rechtscolleges in hoger beroep wordt, voor de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is geveld'.
Artikel 41, al. 1 van steeds dezelfde wet voegt daaraan toe:
'Vorenstaande regels zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Deze wordt van
ambtswege door de rechter uitgesproken'.
Uit de hierboven geciteerde wetsbepalingen volgt dat de akte van hoger beroep, een
akte van rechtspleging, diende te worden opgesteld in de taal van rechtspleging, zijnde het
Nederlands.
Het staat vast dat de procedure die heeft geleid tot het bestreden vonnis, werd gevoerd
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, waar de gehele rechtspleging in het
Nederlands dient gevoerd te worden.
Het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit (hof van beroep) op
16 januari 2006 moest derhalve in de Nederlandse taal worden opgesteld.
Dat laatste is terzake niet het geval. De Franstalige tekst maakt deel uit van het verzoekschrift, zodat dit verzoekschrift tot hoger beroep de voormelde wetsbepalingen miskent en daarom nietig is.
(...)
De vordering in gedwongen tussenkomst tot gemeenverklaring van M. is toelaatbaar en
gegrond.
Kosten
(...)
M. wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen.
Het staat de partijen vrij te handelen overeenkomstig artikel 1021, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek".
Grieven
Naar luid van artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging de taal
gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld, hetzij, in onderhavige zaak overeenkomstig artikel 2 van voornoemde wet in het Nederlands, zulks blijkens artikel 40, eerste
lid, van deze wet op straffe van nietigheid.
Uit voorgaande bepalingen volgt dat de beroepsakte die wordt neergelegd in een geschil, waarin door de rechter in eerste aanleg een vonnis in het Nederlands werd gesteld,
zelf in het Nederlands zal moeten worden gesteld.
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Aan de eentaligheid van de akte wordt weliswaar geen afbreuk gedaan wanneer in deze
akte gewag wordt gemaakt van een adagium of rechtsspreuk, zelfs zo de oorsprong van
dat adagium of die rechtsspreuk teruggaat op een andere taal, zoals het Latijn of het Frans.
Een adagium of rechtsspreuk is immers per definitie een in die bewoordingen in het
recht algemeen gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaalde gewoonterechtelijke regel dan wel een bepaald rechtsbeginsel kernachtig uit te drukken.
De vermelding van een dergelijk adagium doet ingevolge dat algemeen gekend en aanvaard karakter dan ook geen afbreuk aan de eentaligheid van de akte.
Te dezen blijkt dat de eiser op pagina 6 van zijn beroepsakte tot driemaal toe gewag
maakte van het adagium "Nul ne plaide par Procureur", waarvan door de eerste rechter
uitdrukkelijk toepassing werd gemaakt in het beroepen vonnis. Dit adagium werd telkens
in de tekst aangehaald in cursief en tussen aanhalingstekens geplaatst.
Voornoemd adagium is een in het recht algemeen gekende en aanvaarde term die op
kernachtige wijze een gewoonterechtelijke regel uitdrukt, te weten de regel dat het in principe verboden is dat de materiële procespartij aan de tegenstrever onbekend blijft.
Bij toepassing van dat adagium, dat ook door partij Fortis expliciet werd aangehaald in
haar syntheseconclusie op pagina's 20 en 21, evenals door partij WE Vastgoed op pagina's
5 en 6 van haar syntheseconclusie, had de eerste rechter eerder op vraag van de partijen
WE Vastgoed en Fortis de dagvaardingsexploten van 17 februari 2004, 18 februari 2004,
20 oktober 2003 en 22 oktober 2003 nietig verklaard.
De eiser voerde in zijn beroepsakte meer bepaald bij wijze van grief aan dat dit adagium niet belet dat een vordering zou worden ingeleid door "de lasthebber van een naamlening zonder bedrog" en de beslissing van de eerste rechter dan ook diende te worden hervormd.
De aanhaling in de beroepsakte van voornoemd adagium, dat een in het recht algemeen
gekende en aanvaarde term is en waarvan bovendien door de eerste rechter in het beroepen vonnis uitdrukkelijk toepassing werd gemaakt, vermocht dan ook geenszins afbreuk
te doen aan de eentaligheid van de akte.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep nietig is omdat het een "Franstalig adagium" bevat, daar waar het bedoelde adagium een in het recht
algemeen erkende en aanvaarde term is, die ook in het Nederlands wordt gebruikt om de
hierboven aangehaalde regel kernachtig uit te drukken, verantwoordt het zijn beslissing
niet naar recht (schending van de artikelen 2, 24 en 40, eerste lid van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, hierna Taalwet gerechtszaken, wordt voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, OostVlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven de
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd.
Voor al de rechtscolleges in hoger beroep wordt voor de rechtspleging, krachtens artikel 24 van de Taalwet gerechtszaken, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.
Krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, is die regel voorgeschreven
op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege door de rechter uitge-
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sproken.
2. Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.
Hieraan doet niet af het gebruik van in de rechtstaal algemeen gekende en aanvaarde uitdrukkingen of adagia.
3. De rechtsspreuk "nul ne plaide par procureur" is een algemeen gekende en
aanvaarde uitdrukking die in een groot aantal landen van de Europese Unie deel
uitmaakt van de rechtstaal van die landen.
4. Het arrest stelt vast dat de appelakte melding maakt van voormelde uitdrukking, zonder vertaling ervan en zonder de weergave van de zakelijke inhoud van
die aanhaling in het Nederlands en besluit tot de nietigheid van de appelakte op
die grondslag.
5. Door aldus te oordelen schendt het arrest de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen.
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 Gent.
22 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 336
1° KAMER - 22 mei 2009

DADING - MINDERJARIGHEID - BEVOEGDHEID OM NAMENS EEN MINDERJARIGE EEN DADING AAN TE
GAAN - ONTBREKEN VAN VOORAFGAANDE MACHTIGING VAN DE RECHTBANK - SANCTIE
Een dading afgesloten door de ouder of de ouders van een minderjarig kind, zonder
voorafgaande machtiging van de rechtbank, kan nietig worden verklaard; de nietigheid
van dergelijke dading is evenwel relatief en de dading afgesloten zonder de vereiste
machtiging kan bevestigd worden door het meerderjarig geworden kind 1. (Artt. 378 en
467, B.W.)
1 Art. 378 juncto 467 B.W., art. 378 zoals opnieuw ingevoegd bij wet van 31 maart 1987, art. 45, en
vóór vervanging bij wet van 29 april 2001, art. 12, en art. 467, voor zijn opheffing bij wet van 29
april 2001, art. 13.
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(AXA BELGIUM nv T. H.)

ARREST

(AR C.08.0318.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 oktober 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 378 juncto 467 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht op 20 februari 1997, zijnde artikel 378 zoals opnieuw opgenomen bij artikel 45 van de wet van 31
maart 1987 en vóór de vervanging bij artikel 12 van de wet van 29 april 2001 en artikel
467 vóór het werd opgeheven bij artikel 13 van de wet van 29 april 2001;
- de artikelen 1120 juncto 6, 1108 en 1128 en artikel 1125 van hetzelfde wetboek.
Aangevochten beslissingen
De aangevochten beslissing verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch
ongegrond. Zij bevestigt het vonnis a quo dat de eis van de eiseres in tussenkomst en vrijwaring ontvankelijk doch ongegrond verklaarde. Deze eis strekte tot de veroordeling van
de verweerder tot het vrijwaren van de eiseres voor elke veroordeling die ten laste van de
eiseres zou worden uitgesproken ten verzoeke van de heer M.H..
De bestreden beslissing steunt op de volgende motivering:
"Als verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval waarbij M.H. gewond geraakte, keerde (de eiseres) op 20 februari 1997 een bedrag van 40.000 frank (991,57 euro) uit
aan (de verweerder), de vader van de toen nog minderjarige M. . (De verweerder) en (de
eiseres) ondertekenden een dadingsovereenkomst, waarin werd gesteld dat met deze som
op vast overeengekomen wijze definitief en transactioneel alle gevolgen van het ongeval,
waarbij M.H. gewonde geraakte, worden vergoed, inzonderheid de stoffelijke en morele,
bekende en onbekende, huidige en toekomstige, voorziene en onvoorzienbare schade.
In de laatste paragraaf van de dadingsovereenkomst is bepaald: 'In zoverre de partij anderzijds handelt als wettige beheerder of als voogd verbindt zij zich de vergoeding toekomende aan de minderjarige(n) te beheren, hiervoor de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te nemen ter algehele ontlasting van de maatschappij en zich sterk te maken zo nodig deze overeenkomst na de meerderjarigheid te doen bekrachtigen'.
(De eiseres) steunt haar oorspronkelijke vordering tegen (de verweerder), in vrijwaring
van haar veroordeling t.o.v. de heer M.H., op die clausule van sterkmaking.
Vooreerst rijst de vraag of de dadingsovereenkomst, waarin de clausule van sterkmaking is opgenomen, geldig is.
(De verweerder) voert aan dat de dading nietig is omdat dit geen handeling is die de ouders zonder gerechtelijke machtiging mogen stellen.
De geldigheid van de overeenkomst dient beoordeelt te worden op grond van de op het
ogenblik van het totstandkomen ervan, in casu op 20 februari 1997, toepasselijke wet.
Krachtens het toepasselijke artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek (ingevoegd door de
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wet van 31 maart 1987, BS 27 mei 1987, vóór het werd vervangen bij wet van 29 april
2001), is, voor de ouders die goederen van het kind beheren, machtiging van de rechtbank
vereist om de handelingen te verrichten waarvoor de voogd machtiging van de familieraad
en homologatie door de rechtbank van eerste aanleg moet verzoeken.
Krachtens artikel 467 van het Burgerlijk Wetboek (zoals het bestond vóór het werd vervangen bij wet van 29 april 2001) mag de voogd in naam van de minderjarige geen dadingen aangaan dan nadat hij daartoe door de familieraad is gemachtigd en op gunstig advies
van drie rechtsgeleerden, aangewezen door de procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg. De dading is slechts geldig voor zover zij gehomologeerd wordt door de
rechtbank van eerste aanleg, de procureur des Konings gehoord.
Er was dus voor de ouders van M.H. machtiging van de rechtbank vereist om een dading aan te gaan. De dading die (verweerder) heeft aangegaan, zonder machtiging van de
rechtbank, is derhalve nietig.
Een andere vraag is wat de gevolgen zijn van de nietigheid van de dadingsovereenkomst voor de clausule van sterkmaking.
(De eiseres) voert aan dat de nietigheid van de dading niet belet dat er wel een geldige
sterkmaking was voor de latere ratificatie door M.H., wanneer die meerderjarig zou worden.
(De verweerder) voert aan dat de vordering in vrijwaring ongegrond is omdat de dadingsovereenkomst nietig is, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de nietigheid van de dadingsovereenkomst en van de sterkmakingsclausule.
De clausule van sterkmaking en de dading zelf zijn onlosmakelijk verbonden. Het voorwerp van de sterkmaking is immers precies de bekrachtiging van de dadingsovereenkomst, door M.H.. Aangezien de dadingsovereenkomst nietig is, kon M.H. ze bij zijn
meerderjarigheid uiteraard ook niet bekrachtigen.
De nietigheid van de dadingsovereenkomst houdt dus ook de nietigheid in van de daarin bedongen sterkmaking.
De eis van (de eiseres) gesteund op de nietige dadingsovereenkomst en de daarin bedongen sterkmaking, is derhalve ongegrond".
Grieven
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 378 juncto 467 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht op 20 februari 1997, zijnde artikel 378 zoals opnieuw opgenomen
bij artikel 45 van de wet van 31 maart 1987 en vóór de vervanging bij artikel 12 van de
wet van 29 april 2001 en artikel 467 vóór het werd opgeheven bij artikel 13 van de wet
van 29 april 2001, is voor de ouders die goederen van het kind beheren machtiging van de
rechtbank van eerste aanleg vereist om in naam van de minderjarige dadingen aan te gaan.
Deze wetsbepalingen, zoals van kracht op het ogenblik van het tot stand komen van de
litigieuze dading van 20 februari 1997, beogen de bescherming van de minderjarige, te
dezen de toen nog minderjarige zoon van de verweerder, M.H..
Artikel 1125 van het Burgerlijk Wetboek, dat te dezen toepasselijk is, luidt als volgt:
"Minderjarigen en onbekwaamverklaarden kunnen slechts in de bij de wet bepaalde gevallen tegen hun verbintenissen opkomen op grond van onbekwaamheid. Personen die bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen zich niet beroepen op de onbekwaamheid van de minderjarige of de onbekwaamverklaarde, met wie zij een contract hebben
aangegaan".
Uit al het voorgaande volgt dat enkel de beschermde persoon, in casu de heer M.H. of
tijdens zijn minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger, zich kon beroepen op de
nietigheid van de litigieuze dading, die werd afgesloten door verweerder zonder machti-
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ging van de rechtbank. Het betreft hier met andere woorden een relatieve nietigheid.
Dit brengt met zich mee dat de heer M.H. bij het verdwijnen van de bescherming, dit
wil zeggen bij zijn meerderjarigheid, de dading had kunnen bevestigen, in tegenstelling
tot wat het appelgerecht te dezen onwettig beslist (schending artikel 378 juncto 467, in
voormelde versie, en 1125 van het Burgerlijk Wetboek).
De beslissing dat de litigieuze dading nietig is, doet aan het voorgaande geen afbreuk
nu deze werd gewezen nadat de heer M.H. meerderjarig was geworden. Uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat deze reeds vóór de inleiding van onderhavige procedure meerderjarig was (niet-bestreden tussenvonnis van het appelgerecht van
10 november 2005, p. 3, 4de en 3de laatste alinea; "Conclusie in hoger beroep" van de
verweerder van 24 oktober 2005, p. 4, alinea 1; "Beroepsconclusie" van de eiseres van 13
juli 2006, p. 2, nr. II, al. 5).
De in het middel bestreden overweging dat "Aangezien de dadingsovereenkomst nietig
is, kon M.H. ze bij zijn meerderjarigheid ook niet bekrachtigen", schendt dus de artikelen
378 juncto 467, zoals van kracht op 20 februari 1997, zijnde artikel 378 zoals opnieuw
opgenomen bij artikel 45 van de wet van 31 maart 1987 en voor de vervanging bij artikel
12 van de wet van 29 april 2001 en artikel 467 vóór het werd opgeheven bij artikel 13 van
de wet van 29 april 2001, en 1125 van het Burgerlijk Wetboek.
De bestreden beslissing dat de nietigheid van de dadingsovereenkomst dus ook de nietigheid van de daarin bedongen sterkmaking inhoudt en dat de vordering van eiseres derhalve ongegrond is, steunt op voormelde onwettige overweging en is bijgevolg niet naar
recht verantwoord (schending van artikel 378 juncto 467, zoals van kracht op 20 februari
1997, zijnde artikel 378 zoals opnieuw opgenomen bij artikel 45 van de wet van 31 maart
1987 en vóór de vervanging bij artikel 12 van de wet van 29 april 2001 en artikel 467
vóór het werd opgeheven bij artikel 13 van de wet van 29 april 2001, en artikel 1125 van
het Burgerlijk Wetboek).
2. Uit de overwegingen van het bestreden vonnis blijkt dat te dezen het voorwerp van
de sterkmaking erin bestond zo nodig de litigieuze dading na de meerderjarigheid te doen
bekrachtigen door de heer M.H..
Vermits zoals hierboven gesteld, de heer M.H. bij zijn meerderjarigheid de dading had
kunnen bevestigen, was het voorwerp van de litigieuze sterkmaking geoorloofd, zoals vereist bij artikel 1120 juncto 6, 1108 en 1128 van het Burgerlijk Wetboek.
Door anders te beslissen met name dat de nietigheid van de dadingsovereenkomst dus
ook de nietigheid van de daarin bedongen sterkmaking inhoudt en dat de vordering van eiseres derhalve ongegrond is, schendt de bestreden beslissing bijgevolg de artikelen 1120
juncto 6, 1108 en 1128 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Een dading afgesloten door de ouder of de ouders van een minderjarig kind,
zonder voorafgaande machtiging van de rechtbank zoals bepaald in de toen vigerende artikelen 378 en 467 van het Burgerlijk Wetboek, kan nietig verklaard
worden.
2. De nietigheid van dergelijke dading is evenwel relatief en de dading afgesloten zonder de vereiste machtiging kan bevestigd worden door het meerderjarig geworden kind.
3. De appelrechters oordelen dat de litigieuze dading nietig is en dat M.H. ze
bij zijn meerderjarigheid niet kon bekrachtigen.
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4. Zij schenden aldus de artikelen 378 juncto 467 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals te dezen toepasselijk.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
22 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 337
3° KAMER - 25 mei 2009

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERJARING - VERKORTE TERMIJN BEZOLDIGINGEN - RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat de rechtsvorderingen tot terugbetaling van de
bezoldigingen aan een verkorte verjaringstermijn onderwerpt.
(SCHOLA EUROPAEA T. R.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0543.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2008 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 mei 2009 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
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sten;
- de artikelen 2 en 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
- wettelijk begrip "algemeen rechtsbeginsel", zoals bedoeld in de voormelde artikelen 2
en 608 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond, hervormt het beroepen vonnis en, opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke vordering
van de eiseres verjaard, verwerpt die vordering en veroordeelt de eiseres in de kosten. Het
arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"De Schola Europaea, een instelling van internationaal recht die de vereiste rechtsbekwaamheid heeft om haar doel te verwezenlijken overeenkomstig de Belgische wet, kan
voor de Belgische rechtbanken in rechte optreden om de terugbetaling te vorderen van de
statutaire toelagen die ze meent ten onrechte te hebben uitbetaald aan een leerkracht die
voor haar in België werkt of gewerkt heeft en die in België gedomicilieerd is;
De 'uitgestelde toelage', zoals ze in het toepasselijke statuut omschreven wordt, is een
bestanddeel van het loon van de leerkracht van een Lidstaat die door de regering van zijn
staat gedetacheerd wordt naar een Europese school;
Dit bestanddeel van de bezoldiging van de leerkracht valt onder het statuut van de Europese school;
Het bedrag van de uitgestelde toelage wordt berekend op grond van het statuut van de
leerkrachten van de Europese scholen, Schola Europaea, een openbare instelling van internationaal recht;
Op een geschil tussen een leerkracht en een internationale openbare instelling - waar
België is tot toegetreden - en dat betrekking heeft op het loon voor arbeid die in België is
verricht, zijn de volgende regels van toepassing:
- de regels van het statuut van de internationale openbare instelling, voor alle rechtspunten en procedurele aangelegenheden die in dat statuut bedoeld worden,
- en, bij ontstentenis daarvan, voor alle rechten en waarborgen die niet in dat statuut
zijn opgenomen, de bepalingen van openbare orde van het Belgische recht;
Van de toepassing van de bepalingen van het Belgische recht die de arbeid en het loon
voor die arbeid in België regelen, kan immers alleen worden afgeweken door supranationale bepalingen die België heeft goedgekeurd en die één of meerdere precieze regels vervangen;
De supranationale regels hebben voorrang en vervangen de nationale rechtsregels die
hiermee strijdig zijn;
De supranationale wetten laten alle Belgische rechtsregels die hiermee niet strijdig zijn
en waarvan de toepassing verenigbaar is met de internationale bepalingen, ongewijzigd en
toepasselijk;
Het statuut van de Europese scholen bevat geen enkele bepaling betreffende de verjaring van de rechtsvorderingen;
De verjaring van de rechtsvorderingen is een algemeen beginsel dat de rechtszekerheid
waarborgt die nodig is voor de instandhouding van de maatschappij;
Dit begrip is van openbare orde;
De korte verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen die strekken tot de terugbetaling
van loon uit arbeid, ongeacht of die arbeid is verricht in het kader van een arbeidscontract
of bediendencontract dan wel volgens een statuut, is in het Belgisch recht een beginsel
van openbare orde dat berust op de voor het inkomen (uit) arbeid vereiste zekerheid en op
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het feit dat het dient om aan de behoeften van het dagelijkse leven te besteden;
De korte verjaringstermijn van de rechtsvorderingen tot terugbetaling van de bezoldigingen, salarissen en wedden die verdiend worden op grond van in België verrichte arbeid, is van toepassing op alle werkzaamheden die in België verricht worden, ongeacht of
de schuldenaar van de inkomsten een inwoner van het land, dan wel een rechtspersoon
naar Belgisch of Europees recht of een Belgische of internationale overheid is;
De korte verjaringstermijn is van toepassing op de rechtsvorderingen tot terugbetaling
van 'uitgestelde toelagen' van de Europese scholen, waarvan het statuut geen enkele bepaling bevat die een afwijking, opheffing of vervanging inhoudt van de Belgische bepalingen van openbare orde die de verjaring regelen van de rechtsvorderingen betreffende de
terugbetaling van bedragen die ten onrechte zijn uitbetaald als inkomsten uit de dienstbetrekking of het statuut van degene die de arbeid verricht daar (de verweerder) de verjaring
van de rechtsvordering aanvoert;
De oorspronkelijke rechtsvordering die meer dan vijf jaar na de laatste storting van de
teruggevorderde uitgestelde toelagen is ingesteld, was op de datum van de instelling ervan
verjaard."
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet moeten de vonnissen en arresten regelmatig met redenen worden omkleed, wat met name impliceert dat de vonnissen en arresten melding moeten maken van de gegevens in feite en in rechte die een wettigheidstoetsing van elke beslissing over een geschilpunt mogelijk moeten maken.
De verweerder betoogde dat de oorspronkelijke vordering verjaard was, overeenkomstig de artikelen 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 7,
§1, van de wet van 6 januari 1970 op de Rijkscomptabiliteit (gewijzigd bij de wet van 24
december 1976) en, subsidiair, 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
De eiseres betoogde dat haar oorspronkelijke vordering niet verjaard was en betwistte
op een gemotiveerde wijze de toepasselijkheid, niet alleen van artikel 15 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten maar ook van de voormelde wet van 6 januari 1970 op de Rijkscomptabiliteit, en betoogde dat er geen enkele reden was om artikel
2277 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen.
Het arrest beslist dat "de oorspronkelijke rechtsvordering die meer dan vijf jaar na de
laatste storting van de teruggevorderde uitgestelde toelagen is ingesteld, op de datum van
de instelling ervan verjaard was", op grond dat een korte verjaringstermijn van vijf jaar
toegepast moest worden.
Het arrest preciseert echter niet welke wettelijke bepaling zijn beslissing kan verantwoorden.
Het arrest bevat bijgevolg de gegevens in feite en in rechte niet die het Hof in staat stellen om de beslissing, met betrekking tot dat geschilpunt, op haar wettigheid te toetsen.
Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van
de Grondwet.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verjaren de rechtsvorderingen die uit de (arbeids)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.
Indien het Hof erkent dat het hof van beroep, door te beslissen dat de oorspronkelijke
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rechtsvordering die meer dan vijf jaar na de laatste storting van de teruggevorderde uitgestelde toelagen is ingesteld, verjaard was, artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten heeft toegepast, is het arrest niet naar recht verantwoord.
Luidens artikel 1 van die wet van 3 juli 1978, regelt deze wet de arbeidsovereenkomsten voor werklieden, bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden (eerste lid)
en is zij ook van toepassing op de bij het eerste lid bedoelde werknemers, tewerkgesteld
door het Rijk, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare instellingen welke eronder ressorteren, de instellingen van openbaar nut
en de door het Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, en wier toestand
niet statutair geregeld is (tweede lid).
Die wet is dus niet van toepassing op de personen die, voor de uitvoering van hun werk
in onderwijsinstellingen, aan een statuut onderworpen zijn.
De eiseres had in haar syntheseconclusie aangevoerd dat de wet van 3 juli 1978 niet
kon worden toegepast op de verhouding tussen de school en de verweerder, aangezien
laatstgenoemde een gedetacheerd personeelslid was en dat personeel alleen onderworpen
was aan het statuut van het onderwijzend personeel.
Het arrest stelt in zijn uiteenzetting van de feiten vast dat de verweerder statutair tewerkgesteld was vanaf de dag van zijn detachering tot de dag van zijn pensionering, op 1
september 1996, en dat het statuut van de door de lidstaten naar de Europese scholen gedetacheerde leerkrachten te dezen dus van toepassing was. Het arrest beslist daarenboven
dat het loon van de leerkracht onder het statuut van de Europese school valt en dat het bedrag van de uitgestelde toelage berekend wordt op grond van het statuut van de leerkrachten van de Europese scholen.
Het arrest heeft artikel 15 van die wet van 3 juli 1978 bijgevolg niet wettig op de zaak
kunnen toepassen en schendt derhalve de artikelen 1 en 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Derde onderdeel
Indien het hof van beroep, door te beslissen dat de oorspronkelijke rechtsvordering die
meer dan vijf jaar na de laatste storting van de teruggevorderde uitgestelde toelagen is ingesteld, verjaard is, een "algemeen rechtsbeginsel van openbare orde" heeft toegepast, is
het arrest niet naar recht verantwoord.
Een algemeen rechtsbeginsel is een grondbeginsel dat een ideaal vertegenwoordigt van
rede en gerechtigheid, in overeenstemming met de blijvende kern van de menselijke aard,
en dat verondersteld wordt aan de wet ten grondslag te liggen.
In het Belgisch recht bestaat er geen "beginsel van openbare orde" volgens hetwelk
"alle rechtsvorderingen die strekken tot de terugbetaling van loon uit arbeid, ongeacht of
die arbeid in het kader van een arbeidscontract of bediendencontract dan wel in het kader
van een statuut wordt verricht", zouden verjaren "door een korte termijn (van vijf jaar)".
Het hof van beroep verantwoordt zijn arrest derhalve niet naar recht en miskent het begrip "algemeen rechtsbeginsel", zoals het met name wordt bedoeld in de artikelen 2 en
608 van het Gerechtelijk Wetboek, en schendt de voormelde artikelen 2 en 608 van het
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
Het arrest verklaart de door de eiseres ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling verjaard, op grond dat "de verjaring, door het verstrijken van een korte termijn, van alle rechtsvorderingen die strekken tot de terugbetaling van loon uit ar-
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beid, ongeacht of die arbeid is verricht in het kader van een arbeidscontract of
bediendencontract dan wel volgens een statuut, is in het Belgisch recht een beginsel van openbare orde dat berust op de voor het inkomen (uit) arbeid vereiste
zekerheid en op het feit dat het dient om aan de behoeften van het dagelijkse leven te besteden".
Aangezien er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat de rechtsvorderingen
tot terugbetaling van de bezoldigingen aan een korte verjaringstermijn onderwerpt, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Plas – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 338
3° KAMER - 25 mei 2009

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER RECHTSGEVOLG - BENAMING
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BEOORDELING VAN DE RECHTER GEZAGSVERHOUDING - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERSCHEID
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOUDING - VOORWAARDEN BESTANDDELEN - TEGENGESTELD GEGEVEN - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID
1º Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de benaming kunnen
uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, kan
hij deze door een andere benaming vervangen1.
2º Ook al hebben de partijen hun overeenkomst aannemingsovereenkomst genoemd, kan
de rechter, op grond van gegevens en omstandigheden die hij vermeldt en waaruit een
1 Cass., 22 mei 2006, AC, nr. 284; Cass., 16 maart 1998, AC, 1998, nr. 150; Cass., 10 dec. 1984, AR
6892, AC, 1985, nr. 222.
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gezagsverhouding blijkt, toch wettig beslissen dat die partijen gebonden waren door een
arbeidsovereenkomst2.
3º Wanneer het arrest beslist dat de daarin vermelde gegevens, afzonderlijk of samen
beschouwd, niet verenigbaar zijn met een aannemingsovereenkomst, vormt het bestaan
van een ander gegeven, dat hieraan wel is tegengesteld maar geen weerslag heeft op de
andere gegevens, waarvan elk op zich volstaat om de beslissing tot erkenning van het
bestaan van een gezagsverhouding te verantwoorden, geen tegenstrijdigheid die tot
cassatie kan leiden.
(NATIONALE LOTERIJ nv van publiek recht T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0082.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1134, 1315, 1316, 1319, 1320, 1321, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten;
artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, met de wijziging dat de
herkwalificatie van de tussen de eiseres en de eerste verweerster gesloten overeenkomst in
"arbeidsovereenkomst voor loontrekkenden" pas vanaf 1 maart 1997 aangenomen kan
worden, bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de overeenkomst van de partijen
herkwalificeert, veroordeelt de eiseres tot een compensatoire opzeggingsvergoeding van
zes maanden, een vergoeding van 2.500 euro wegens misbruik van ontslagrecht, vermeerderd met de gerechtelijke interest, veroordeelt haar om aan de verweerster een provisioneel bedrag van 11.500 (lees : 11.155) euro te betalen, na aftrek van de sociale en fiscale
inhoudingen, verleent aan de verweerster en aan de eerste verweerder akte van de vordering tot verbetering van de socialezekerheidsbijdragen die de eiseres verschuldigd is indien het loon hoger is dan het loon dat de partijen zijn overeengekomen, verklaart dat het
arrest aan de verweerders kan worden tegengeworpen en beveelt de heropening van het
debat om de partijen tegenspraak te laten voeren over het bedrag van het loon waarop de
verweerster van 1 maart 1997 tot 8 maart 2002 aanspraak kan maken en bijgevolg over,
2 Charles Eric Clesse, "Pratique du droit, L'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs
salariés et indépendants", Vol. I, uitg. Kluwer, nr. 126; Jamoulle, "Le contrat de travail", Dl.I, nr.
145, p. 193.
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onder andere, het bedrag van de definitieve compensatoire opzeggingsvergoeding,
na evenwel het volgende te hebben erkend :
"Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten, kenmerkt de gezagsverhouding die overeenkomst. Die gezagsverhouding
bestaat zodra een persoon zijn feitelijk gezag kan uitoefenen over de daden van een andere persoon (...). Het gezag moet mogelijk zijn maar hoeft niet noodzakelijk daadwerkelijk
uitgeoefend te worden. Dat gezag blijkt wanneer een werkgever de uitvoering van de gevraagde activiteiten betrekkelijk nauwkeurig kan organiseren.
Om te beslissen dat een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, moet de rechter zijn
beslissing gronden op feitelijke elementen die de bestanddelen vormen van de arbeidsovereenkomst, met name het loon, de gezagsverhouding en de arbeid (...).
Degene die zich beroept op het bestaan of het niet-bestaan van een arbeidsovereenkomst, moet aantonen dat die overeenkomst al dan niet bestaat (...). Te dezen dienen (de
verweerster) en (de eerste verweerder) aan te tonen dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst bestaat.
Om te bepalen of de gezagsverhouding al dan niet bestaat, moet verwezen worden naar
de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Die gemeenschappelijke bedoeling kan
met name blijken uit de benaming die de partijen aan hun gekwalificeerd geven en uit de
bepalingen van die overeenkomst. Wanneer de partijen hun overeenkomst gekwalificeerd
hebben, kan de feitenrechter die overeenkomst geen andere kwalificatie geven indien de
gegevens die hem ter beoordeling zijn voorgelegd, de kwalificatie die de partijen eraan
gegeven hebben, niet kunnen uitsluiten",
en:
"1. Te dezen worden de overeenkomsten die (de verweerster) en (de eiseres) achtereenvolgens gesloten hebben, 'overeenkomst met het oog op het leveren van diensten als zelfstandige' genoemd. (De verweerster) wordt in de overeenkomst van 1 september 1995 als
'ophaler' en in de volgende overeenkomsten als 'zelfstandig medewerkster' gekwalificeerd.
De benaming van die overeenkomsten is duidelijk.
2. Geen enkele bepaling van die overeenkomsten bevat een aanwijzing van een gezagsverhouding en geen enkele is hoe dan ook onverenigbaar met de benaming van die overeenkomsten. Integendeel, artikel 3 van die overeenkomsten bepaalt het volgende: 'in geval
van verhindering en mits de (eiseres) hiermee vooraf instemt, zal (de medewerker) tijdelijk en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid een derde belasten met de uitvoering
van deze overeenkomst'. Het feit dat de medewerker zich kan laten vervangen door een
persoon van zijn keus strookt in beginsel niet met het karakter intuitu personae dat de gezagsverhouding kenmerkt. Het feit dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om in te
stemmen met de keus, door zijn medewerker, van de persoon die hem zal vervangen, kan
toegeschreven worden aan het feit dat het toevertrouwde werk een vertrouwelijk karakter
heeft, en die goedkeuring doet dus geen afbreuk aan het feit dat de medewerker zelf kan
kiezen door wie hij zich laat vervangen. (De verweerster) betoogt dat artikel 4 van de
overeenkomst dat haar verplicht om geen activiteiten in eigen naam te verrichten, strijdig
is met een activiteit als zelfstandige. (...) Die verplichting hangt echter samen met de beschikbaarheid die (van de verweerster) geëist wordt inzake, met name, de herstellingswerkzaamheden. Die bepaling is niet onverenigbaar met een aannemingsovereenkomst.
3. (...) Uit de benaming van de overeenkomst of uit de bepalingen ervan blijkt niet dat
(de eiseres) een situatie veinsde die ze wou laten regulariseren (...). (De eiseres) stemt in
haar brief van 7 februari 1997 weliswaar ermee in het statuut (van de verweerster) te regulariseren als dat van een bediende, zodra betrekkingen vacant zouden worden verklaard.
Dit betekent echter niet dat de rechtstoestand (van de verweerster), in rechte en in feite,
vóór de regularisatie die van een bediende was. (...) Na het wegvallen van een 'zelfstandi-
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ge depositaris' die een beroep had gedaan op een zelfstandige onderaannemer, (de verweerster), in de hoedanigheid van 'ophaler', heeft (de eiseres) zelf, voor haar regionale
dienst van Libramont, op haar beurt op (de verweerster) een beroep gedaan, eveneens in
de hoedanigheid van 'ophaler'. (...) (De eiseres) heeft de overeenkomst die oorspronkelijk
was gesloten tussen (de verweerster), 'zelfstandig ophaler', en de 'zelfstandige depositaris',
alleen maar voor eigen rekening overgenomen. Welnu, (de verweerster) heeft nooit betwist dat zij voor de 'zelfstandige depositaris' als zelfstandige gewerkt heeft",
op de volgende gronden:
"De rechter kan de overeenkomst tussen de twee partijen niet alleen herkwalificeren op
grond van de bedingen van de overeenkomst, ongeacht de benaming of de bepalingen ervan, maar ook op grond van de uitvoering ervan. De rechter moet hierbij nagaan of de uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst overeenkomen met de kwalificatie die eraan
is gegeven. (...) De aannemingsovereenkomst kan gepaard gaan met precieze instructies
en met een toezicht op het uitgevoerde werk. Die instructies mogen echter de vrijheid niet
beknotten waarover de arbeidskracht beschikt om zijn arbeidstijd te regelen naar gelang
van het duidelijk omschreven, overeengekomen werk, binnen de grenzen van een gezonde
samenwerking van de partijen",
en zo de verplichting om precieze bevelen met betrekking tot de werkorganisatie op te
volgen, alle dagen op kantoor langs te komen en vóór zestien uur naar het regionaal kantoor terug te keren, weliswaar niet onverenigbaar zijn met een aannemings-overeenkomst,
dan moest wel in het aanwezigheids- en werkregister "het uur van aankomst, de duur van
de middagpauze, het uur van beëindiging van de werkdag, het aantal gepresteerde uren en
de meer of minder gepresteerde tijd" vermeld worden. (...) Voor een zelfstandige (is) een
dergelijk gedetailleerd aanwezigheidsregister (niet aanvaardbaar). Het is voor een goede
werkorganisatie en een gezonde samenwerking tussen zelfstandigen niet vereist dat men
weet heeft van de arbeidsduur 's ochtends en 's middags, het aantal dagelijks gepresteerde
diensturen en de duur van de middagpauze. Blijkens de samenwerkingsovereenkomst
moest immers de overeengekomen arbeid binnen een door de partijen vastgesteld tijdsbestek worden verricht. (De eiseres) kon haar zelfstandig medewerker bijgevolg niet verplichten een dermate gedetailleerd aanwezigheidsregister in te vullen, (...) (evenmin) als
zij hem kon verplichten om de arbeidstijd te vermelden die hij dagelijks méér of minder
gepresteerd had. Mits (de verweerster) de overeengekomen arbeid binnen het toegestane
tijdsbestek verrichtte, was zij immers vrij om haar werk sneller of trager uit te voeren volgens het door haar verkozen tempo. (De eiseres) preciseert (...) dat (de verweerster) zich
aan geen enkele dagelijkse werkduur hoefde te houden. De verplichting om een dermate
gedetailleerde werkfiche in te vullen is onverenigbaar met de aannemingsovereenkomst,
daar (de verweerster) niet per gepresteerd werkuur betaald wordt. De werkfiches (...) bieden de eiseres de mogelijkheid (...) om de door elke arbeidskracht gepresteerde arbeidstijd
zeer nauwkeurig te berekenen, wat niet verenigbaar is met de aannemingsovereenkomst
die betrekking heeft op het te verrichten werk en niet op het aantal te verrichten werkuren.
In dat aanwezigheidsregister moet het aantal werkuren vermeld worden dat meer of
minder was gepresteerd, teneinde al dan niet inhaalrusttijden toe te kennen (...). Het gaat
hier om een wijziging van de overeenkomst die door de werkgever opgelegd wordt en die
tot gevolg heeft dat de zelfstandige medewerkers en de statutaire bedienden aan dezelfde
arbeidstijdregeling worden onderworpen. (...) De verplichting om elke week een bepaald
aantal arbeidsuren te presteren, heeft geen enkele wijziging van de maandelijkse vergoeding tot gevolg gehad, hoewel niet elke maand hetzelfde aantal werkuren gepresteerd
wordt. De werkgever heeft bijgevolg, en op zijn minst vanaf maart 1997, de arbeidstijdregeling van zijn zelfstandige medewerkers gewijzigd, zonder de voorwaarden ervan met
hen te bespreken. Dit is niet verenigbaar met een aannemingsovereenkomst",
en voorts: "(de verweerster) (...) heeft een 'tijdsbestedingsformulier' moeten invullen
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(waarop de opdrachten verplicht moesten worden vermeld). (...) Het gaat om een nieuwe
'instructie' die met de nodige ernst moest worden opgevolgd. (...) Die instructie houdt
geen enkel verband met de organisatie van de onderneming of met de samenwerking tussen de partijen, aangezien de overeenkomst betrekking had op het werk dat door een zelfstandige binnen een bepaald tijdsbestek moest worden verricht. (...) Het gaat om een nieuwe instructie, die niet voorkwam in de door de partijen gesloten samenwerkings-overeenkomst. (...) De opvolging van die instructie biedt (de eiseres) de mogelijkheid, niet om
toezicht te houden op de goede uitvoering van het overeengekomen werk, maar om na te
gaan hoe (de verweerster) haar arbeid verrichtte wat betreft de tijd besteed aan de verschillende opdrachten. (...) Het feit dat er een nieuwe instructie werd opgedrongen, die
niets te maken heeft met de werkorganisatie tussen de partijen (...) (en) het strikte toezicht
dat dit impliceert, zijn gegevens die niet verenigbaar zijn met een aannemingsovereenkomst. De bewering dat die instructie de mogelijkheid biedt om de facturen (van de verweerster) te verantwoorden, snijdt geen hout, aangezien zij recht had op een vast maandelijks bedrag voor de te verrichten arbeid, ongeacht het aantal gepresteerde arbeidsuren.
(De verweerster) had immers recht op een vast maandelijks bedrag",
voorts: de omstandigheid dat de eiseres de verweerster verzocht heeft haar "een gedetailleerde beschrijving" toe te sturen "van (haar) taken en van de tijd die zij dagelijks wijdt
aan de uitvoering ervan", komt neer op "een instructie die een nauwgezet verslag vereist,
niet alleen van de verrichte taken, maar ook van de wijze waarop die taken worden verricht", "terwijl een zelfstandige die het gevraagde werk correct verricht, geen rekenschap
hoeft te geven van de wijze waarop hij dat werk heeft verricht en van de tijd die hij daaraan heeft besteed",
het feit dat aan de zelfstandige medewerkers zaterdagdiensten werden opgelegd, kwam
neer op een eenzijdige wijziging van de werktijd die niet verenigbaar was met het begrip
aannemingsovereenkomst,
en de aan de verweerster gerichte uitnodiging om een marketingopleiding van vijf lesdagen te volgen, vormt een verplichting die niet verenigbaar is met een aannemingsovereenkomst,
en, ten slotte: artikel 3 van de overeenkomst, "naar luid waarvan '(de zelfstandige medewerker), in geval van verhindering en mits de (eiseres) hiermee vooraf instemt, tijdelijk
en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid een derde zal belasten met de uitvoering
van deze overeenkomst' (...), werd te dezen nooit toegepast. Uit de gegevens van het dossier blijkt niet dat de arbeidskracht, toen zij vakantie- of rustdagen genoot, zich door een
persoon van haar keus heeft doen vervangen. Klaarblijkelijk was het (de eiseres) die de
vervanging van de arbeidskracht regelde toen zij vakantie- of rustdagen opnam. Uit de bij
de dossiers gevoegde stukken blijkt immers dat de regionale kantoren de lijsten met de vakantie- en inhaalrusttijden van de personeelsleden opmaakten, ook die van de zelfstandige
medewerkers, zonder melding te maken van de door de zelfstandigen aangewezen vervanger. (...) Het was (de eiseres) die voorzag in de vervanging van de arbeidskracht wanneer
deze afwezig was. (...) De arbeidskracht, ongeacht of hij rust- dan wel vakantiedagen opnam, ontving dezelfde vergoeding als tijdens een arbeidsperiode, terwijl hij blijkbaar niet
in zijn vervanging had voorzien.
Vanaf april tot augustus 2000 was (de verweerster) arbeidsongeschikt. Met instemming
van haar oversten stelde zij voor om zich door haar twee zelfstandige collega's, P. en N.,
te doen vervangen. (...) (De verweerster) bleef gedurende haar afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid haar maandelijkse vergoeding ontvangen, maar zonder haar dagvergoeding voor verblijfkosten, en P. en N. hebben geen hogere vergoeding ontvangen. Het
wordt evenmin betwist dat (de verweerster) geen vergoeding aan P. en N. heeft gestort.
Uit die overwegingen volgt dat het wel degelijk (de eiseres) was die, in feite, voorzag in
de vervanging van (de verweerster) en dat het (de eiseres) was die de vergoeding uitbe-
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taalde van het personeel dat het werk van (de verweerster) verrichtte. Het staat eveneens
vast dat (de verweerster) ziek was van 22 januari 2002 tot 25 januari 2002. Het wordt niet
betwist dat er van de arbeidskracht een medisch getuigschrift geëist werd, wat niet in de
overeenkomst was voorzien. Ook hier betreft het een eenzijdige wijziging van de overeenkomst die aan de arbeidskracht is opgelegd, wat niet verenigbaar is met een aannemingsovereenkomst.
Uit die verschillende gegevens volgt dat de uitvoering van de overeenkomst niet overeenstemde met de inhoud en de benaming ervan. Die verschillende gegevens, afzonderlijk
en vooral samen genomen, zijn niet verenigbaar met een aannemingsovereenkomst en
sluiten uit dat die kwalificatie behouden wordt. Uit die verschillende gegevens blijkt immers dat (de eiseres) haar feitelijk gezag over de daden van de arbeidskracht kon uitoefenen en dat zij dit ook deed, met name door haar precieze instructies te geven over de wijze
waarop zij haar werk moest organiseren en uitvoeren. (...) (De eiseres) hield strikt toezicht
op het werk van de (verweerster)."
Grieven
Het kan weliswaar niet worden betwist dat de rechter niet gebonden is door de kwalificatie die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, zodat hij,
wanneer hij vaststelt dat de door de partijen uitgedrukte wil niet overeenstemt met hun reële wil of met hun effectieve contractuele verhouding, die overeenkomst kan herkwalificeren wanneer één van de contracterende partijen hem hierom verzoekt, door een beroep
te doen op hun reële wil of op de wijze waarop zij de overeenkomst hebben uitgevoerd.
Toch moet de feitenrechter uit de feitelijke gegevens die hem worden voorgelegd en die
hij weliswaar op onaantastbare wijze beoordeelt, wettig kunnen afleiden dat de kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven, alleszins moet worden verworpen en dat de overeenkomst noodzakelijkerwijs moet geherkwalificeerd worden, omdat ze
niet verenigbaar is met die kwalificatie. Op grond van de gegevens die deze rechter, afzonderlijk of samen genomen, in aanmerking heeft genomen, moet hij de door de partijen
gegeven kwalificatie dus radicaal verwerpen, anders kan hij ze niet wijzigen.
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet; in zoverre het begrip
arbeidsovereenkomst van dwingend recht is wanneer ze betrekking heeft op de bescherming van de werknemer en de verplichtingen van de werkgever, of zelfs van openbare
orde is, wanneer ze betrekking heeft op de verplichtingen die zijn vastgesteld in de wet
van 27 juni 1969, moet de rechter weliswaar nagaan of, ondanks de door de partijen gegeven kwalificatie aannemingsovereenkomst, een van hen over de andere niet het gezag
heeft uitgeoefend dat kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst; wanneer, echter, zoals
te dezen, de wet het bestaan van een dergelijke overeenkomst niet vermoed, hoeft het nietbestaan ervan echter niet noodzakelijkerwijs te volgen uit feiten die niet verenigbaar zijn
met het bestaan van die overeenkomst.
Wanneer, inzonderheid, de kwalificatie die de partijen aan hun contractuele verhouding
gegeven hebben, strookt met hun reële wil op het ogenblik dat zij de overeenkomst hebben gesloten, kan de rechter die overeenkomst niet herkwalificeren door zijn beslissing te
gronden op gegevens die niet volstrekt onverenigbaar zijn met de kwalificatie die de partijen hebben willen aannemen, dit is, te dezen, de aannemingsovereenkomst in de zin van
de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, wat het Hof bevoegd is om
na te gaan, daar de huur van arbeid, de huur van bezoldigde diensten en de gezagsverhouding die het kenmerk ervan vormen, even zoveel rechtsbegrippen vormen waarvan de toepassing door de feitenrechter aan het toezicht van het Hof van Cassatie is onderworpen.
Daarenboven mogen de partijen bij een overeenkomst, krachtens artikel 1134 van het
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Burgerlijk Wetboek, in die overeenkomst, uitdrukkelijk of stilzwijgend, alle wijzigingen
aanbrengen die zij passend achten. Dergelijke wijzigingen zijn op zich niet onverenigbaar
met het begrip aannemingsovereenkomst, waarvoor de contractuele vrijheid geldt, mits zij
niet strijdig zijn met mogelijke regels van openbare orde of van dwingend recht. Het verbod om de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen in de loop van de overeenkomst te wijzigen, valt hier echter niet onder.
Te dezen is geen van de door het arrest in aanmerking genomen feitelijke gegevens,
noch afzonderlijk noch samen genomen, onverenigbaar met de kwalificatie als aannemings-overeenkomst, en geen ervan vereist dat de overeenkomst als arbeidsovereenkomst
omschreven wordt; ondanks de onafhankelijkheid die de aannemer in beginsel geniet,
kunnen aan de aannemer dwingende instructies gegeven worden omtrent de uitvoering
van de hem toevertrouwde taken en kan er een nauwgezet toezicht op zijn werk gehouden
worden, inzonderheid wanneer het hem opgedragen werk, zoals het arrest erkent, een absolute eerlijkheid vereist, evenals een grote efficiëntie en de noodzaak om op elk ogenblik
bijstand te verlenen, en kan hij verplicht worden om hierover nauwgezet verslag uit te
brengen, zelfs als zijn prestaties forfaitair vergoed worden zonder dat daarbij rekening gehouden wordt met het daadwerkelijk aantal gepresteerde arbeidsuren. De opdrachtgever
kan immers de wens uiten om nauwgezet op de hoogte te worden gehouden van de kosten
van de prestaties, op grond van de criteria die hem aanbelangen en waarmee niet noodzakelijkerwijs rekening is gehouden bij de oorspronkelijke bepaling van de prijs van het
werk. Dit geldt des te meer wanneer dat toezicht niet leidt tot bijzondere bevelen met betrekking tot de arbeidsuren die de medecontractant presteert of tot een vermindering, of
zelfs maar een gewone betwisting, van de door de medewerker voor de geleverde prestaties gevraagde prijs. Welnu, het arrest beweert niet dat de verweerster wat dat betreft zou
zijn terechtgewezen of dat haar facturen zouden zijn betwist op grond van de gecontroleerde prestaties. Het arrest baseert zich alleen op het bevel dat de eiseres hieromtrent gegeven heeft met betrekking tot de haar te verstrekken inlichtingen en op de "wijziging van
de overeenkomst" waartoe dat bevel zou hebben geleid, wat niet ter zake doet, aangezien
een aannemingsovereenkomst het voorwerp kan uitmaken van eenzijdige wijzigingen die
binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst vallen, indien de medecontractant ze
niet betwist. Het arrest wijst er ook niet op dat de verweerster die bevelen zou hebben betwist.
Noch de algemene bevelen van de eiseres, noch de verplichting om verslag uit te brengen over haar tijdsbesteding en haar werkzaamheden - gelet op het bijzonder karakter van
de vergoeding en van de te verrichten taken -, noch het feit dat er zaterdagdiensten gepresteerd moesten worden, met de mogelijkheid om rustdagen te nemen, terwijl loontrekkenden op die dag niet werken, noch de verplichting om beroepsopleidingen te volgen (een
verplichting die opgelegd wordt aan haast alle vrije beroepen, die het voorbeeld bij uitstek
zijn van een activiteit als zelfstandige) vormen in deze zaak, op zich of samen genomen,
gegevens op grond waarvan het bestaan van een aannemings-overeenkomst uitgesloten
kan worden, net zomin als het toezicht dat de opdrachtgever op een min of meer doorgedreven wijze, naar gelang van het type werkzaamheid, op de werkzaamheden houdt, een
dergelijk gegeven kan vormen.
Het feit dat niet echt zelfstandig kan worden beslist over de vervanging in geval van arbeidsongeschiktheid of verlof en de omstandigheid dat die vervangingen verzekerd worden door zelfstandige collega's, doen evenmin ter zake, gelet op de specialisatie van de activiteiten van de medecontractanten, de noodzaak om een onbeschikbare "ophaler" zo snel
mogelijk te vervangen en het beginsel van de contractuele autonomie.
Geen van die gegevens is, noch samen noch afzonderlijk genomen, onverenigbaar met
het bestaan van een aannemingsovereenkomst.
Het arrest, dat erkent dat de door de partijen aan de overeenkomst van zelfstandige me-
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dewerking gegeven kwalificatie strookte met hun gemeenschappelijke en reële wil en dat
geen enkel contractueel beding hiermee onverenigbaar was, maar die benaming vervolgens verwerpt en ze door de kwalificatie arbeidsovereenkomst vervangt, miskent het begrip arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 1 van de wet van 27 juni 1969, en miskent tevens het begrip aannemingsovereenkomst in de zin van de artikelen 1710, 1779 en
1780 van het Burgerlijk Wetboek; het arrest, dat de overeenkomst die de partijen tot wet
strekt, weigert toe te passen, schendt bijgevolg ook artikel 1134 van datzelfde wetboek.
Tweede onderdeel
Het arrest erkent dat de overeenkomst van de partijen - of, althans, zoals ze oorspronkelijk was opgevat en door hen was toegepast - met hun reële wil strookt om hun werkverhouding te regelen als een huur van werk, en herhaalt bovendien dat artikel 3 van de overeenkomst de verweerster verplichtte om, met instemming van de eiseres, in geval van afwezigheid, ongeacht de reden ervan en onder haar verantwoordelijkheid, in haar vervanging door "een derde" te voorzien. Luidens het arrest zelf, bepaalt die contractuele bepaling dat, "in geval van verhindering en mits de (eiseres) hiermee vooraf instemt, hij (de
zelfstandige medewerker) tijdelijk en onder zijn exclusieve en volledige verantwoordelijkheid een derde zal belasten met de uitvoering van deze overeenkomst".
Volgens het arrest bestaat een essentiële aanwijzing voor de gezagsverhouding waaraan
de verweerster werd onderworpen (en wat dat betreft vermeldt het arrest ook dat de aanwijzingen die het in aanmerking neemt, zowel afzonderlijk als samen genomen de herkwalificatie van de overeenkomst van de partijen verantwoorden) hierin dat de verweerster, toen zij onbeschikbaar was van april tot augustus 2000, werd vervangen door haar
collega's, die zelfstandige medewerkers waren. Het arrest erkent evenwel dat "(de verweerster), met instemming van haar oversten, voorstelde om zich door (die) twee collega's
te doen vervangen". Het voegt er echter aan toe dat de eiseres aldus in de vervanging van
de verweerster heeft voorzien, waardoor zij laatstgenoemde dat contractueel recht heeft
ontzegd en de overeenkomst eenzijdig heeft gewijzigd. Het is kennelijk tegenstrijdig om
enerzijds te erkennen dat de verweerster de litigieuze vervanging heeft voorgesteld en de
eiseres hiermee heeft ingestemd, maar anderzijds te oordelen dat de eiseres niettemin eenzijdig over die vervanging heeft beslist, en aldus een wijziging van de aannemingsovereenkomst heeft opgelegd die hiermee niet verenigbaar is. Die tegenstrijdigheid van de redenen staat gelijk met het ontbreken van redenen, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt.
Daarenboven verplicht artikel 3 van de overeenkomst van de partijen de zelfstandige
medewerker alleen maar om, in geval van "verhindering", met instemming van de eiseres
in zijn vervanging te voorzien. Die vervanging geschiedt onder de verantwoordelijkheid
van de verhuurder van zelfstandige diensten. De overeenkomst bevat geen enkele bepaling - en het arrest wijst hier niet op en beweert zulks evenmin - over de financiële gevolgen van een dergelijke vervanging. Het arrest preciseert met name niet dat hij zou tegemoetkomen in de kosten van de medecontractant van de eiseres, dat de onbeschikbare
werknemer geen vergoeding zou ontvangen. De eiseres had in die mogelijkheid kunnen
voorzien toen zij aanvankelijk het forfaitaire bedrag bepaalde waarop de zelfstandige medewerker maandelijks recht had. De overeenkomst verplicht de zelfstandige medewerker
evenmin ertoe om zijn vervanger te vergoeden en kent deze ook geen bijzondere vergoeding toe, daar die vergoeding deel uitmaakt van de mogelijke schikkingen die de eiseres
met die vervanger heeft getroffen, zonder dat hieruit enig juridisch gevolg over het statuut
van de verweerster kan worden afgeleid.
Indien het arrest zo moet worden gelezen dat het beslist dat artikel 3 de medewerker
verplichtte om, op eigen kosten, te voorzien in zijn vervanging, of dat het, in geval van instemming van de eiseres - die door het arrest in dit geval is vastgesteld - met de persoon
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van de vervanger of vervangers, de eiseres verplicht om laatstgenoemden te betalen of om
de verweerster haar vergoeding te ontzeggen, dan miskent het de bewijskracht van artikel
3 van de overeenkomst van de partijen, aangezien die overeenkomst dergelijke verplichtingen niet bevat, maar zich ertoe beperkt om, in geval van verhindering, de vervanging
zelf te verzekeren, terwijl voor alle andere overwegingen de contractuele vrijheid van de
partijen geldt en de verweerster voor het overige niet heeft aangetoond dat de eiseres een
dergelijke verplichting diende na te komen (schending van de artikelen 1315, 1316, 1319,
1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de kwalificatie
kunnen uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven, kan hij deze door een andere kwalificatie vervangen.
Om de kwalificatie van aannemingsovereenkomst die de eiseres en de verweerster aan hun overeenkomst hebben gegeven, te verwerpen en het bestaan
van een gezagsverhouding in aanmerking te nemen, grondt het arrest zijn beslissing op de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en, in het bijzonder, op
de volgende feitelijke gegevens: 1°) de uitoefening door de eiseres van de bevoegdheid om aan de verweerster bevelen te geven inzake de werkuren, met
name om de wachtdienst op zaterdag te verzekeren, het uitbrengen van een accuraat verslag van de taken en van de tijd die dagelijks aan de uitvoering ervan
werd besteed, het voorleggen van een medisch getuigschrift bij arbeidsongeschiktheid, het verplicht bijwonen van opleidingen en, in geval van verhindering,
de noodzaak om de goedkeuring van het diensthoofd te verkrijgen; 2°) de uitoefening door de eiseres van haar bevoegdheid om toezicht te houden op het werk
van de verweerster, door deze te verplichten om een gedetailleerd "aanwezigheidsregister" in te vullen, waarin zij melding moest maken van het uur van aankomst en van beëindiging van de werkdag, de duur van de middagpauze, het aantal gepresteerde werkuren en de werktijd die ze meer of minder gepresteerd had,
en om "tijdsbestedingsformulieren" in te vullen.
Het arrest beslist zodoende wettig dat die partijen door een arbeidsovereenkomst waren gebonden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest beslist dat de gegevens die het vermeldt, afzonderlijk of samen genomen, niet verenigbaar zijn met een aannemingsovereenkomst.
De aangevoerde tegenstrijdigheid die slechts betrekking heeft op één van de
vermelde gegevens, met name de organisatie door de eiseres van de vervanging
van de verweerster tijdens haar arbeidsongeschiktheid van april tot augustus
2000, en die geen weerslag heeft op de andere gegevens, waarvan elk op zich
volstaat om de beslissing tot erkenning van een gezagsverhouding te verantwoorden, kan, al was ze gegrond, niet leiden tot vernietiging van het arrest.
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Het arrest beslist voor het overige niet dat artikel 3 van de overeenkomst de
medewerker verplichtte om, op eigen kosten, te voorzien in zijn vervanging of de
eiseres verplichtte om de vervanger te betalen of de medewerker zijn vergoeding
te ontzeggen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Plas – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint, Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 339
3° KAMER - 25 mei 2009

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BUITENGERECHTELIJKE
BEKENTENIS - VOORWAARDE
De buitengerechtelijke bekentenis in de zin van de artikelen 1354 en 1355 B.W., impliceert
niet dat ze door de tegenpartij als bewijs gebruikt moet kunnen worden 1. (Artt. 1354 en
1355, B.W.)
(DEPORTEMONT ASSURANCES bvba T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0137.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld
is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, inzonderheid eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten;
1 Zie Cass., 1 juni 2007, AR C.05.0385.N, AC, 2007, nr. 290; Cass., 20 dec. 2007, AR C.07.0161.N,
AC, 2007, nr. 652; Cass., 7 feb. 1997, AR C.95.0127.N, AC, 1997, nr. 71; Cass., 2 mei 1988, AR
8302, AC, 1987-88, nr. 532, m.b.t. de buitengerechtelijke bekentenis.
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- de artikelen 1349, 1353, 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest
"Verklaart het hoofdberoep van meet af aan gedeeltelijk gegrond en wijzigt het beroepen vonnis in de hiernavolgende mate:
- zegt voor recht dat de aan (de verweerster) verweten feiten geen ernstige tekortkoming vormen in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978;
- zegt voor recht dat de (eiseres) aan (de verweerster) bijgevolg een compensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd is (...);
Beveelt ambtshalve de heropening van het debat, opdat de partijen zich kunnen uitlaten
over het bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding".
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten biedt elke
partij bij de overeenkomst de gelegenheid om deze, zonder opzegging of vóór het verstrijken van de bepaalde termijn, te beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel
van de rechter wordt overgelaten, en bepaalt dat een dergelijke reden gevormd wordt door
'de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt'.
De werkgever moet het bestaan aantonen van de redenen die hij ter verantwoording van
het ontslag om een dringende reden aanvoert.
Te dezen verantwoordt de (eiseres) het ontslag om een dringende reden niet alleen door
overlegging van enkele brieven, maar hoofdzakelijk door de overlegging van het procesverbaal van vaststelling van 12 november 1991 door gerechtsdeurwaarder Bogaert, die
met name de verklaringen vaststelt die (de verweerster) heeft afgelegd in antwoord op de
vijftien vragen die haar door haar werkgever zijn gesteld.
(De verweerster) trekt de wettelijke bewijswaarde van die verklaringen in twijfel, op
grond dat de wijze waarop haar verhoor gehouden werd, een echte 'valstrik' was; ze is niet
vooraf op de hoogte gebracht van het onderwerp van dat verhoor en ze heeft de gegevens
en documenten op grond waarvan zij haar verweer op een correcte wijze had kunnen voeren, niet ontvangen.
Vooreerst moet gepreciseerd worden dat het door gerechtsdeurwaarder Bogaert opgemaakte proces-verbaal van vaststelling van 12 november 1991 niet in zijn geheel de waarde van een authentieke akte heeft.
Artikel 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt immers dat de gerechtsdeurwaarders 'aangesteld kunnen worden om vaststellingen te doen van zuiver materiële
feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien; zij kunnen ook op verzoek van particulieren
tot die vaststellingen overgaan. Zij doen ook de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefening van hun ambt behoren'.
Alleen de wettelijke vaststellingen die nodig zijn om de akte op te stellen - zoals de vermelding van de identiteit van de verzoeker, de vermelding van datum, uur en plaats van
de vaststellingen - gelden echter zolang ze niet van valsheid worden beticht. De vermelding van de vaststellingen die als bewijs dienen, gelden daarentegen in voorkomend geval
slechts als inlichtingen, als feitelijke vermoedens (D. Mougenot, Droit des obligations La preuve, Larcier, 2002, p. 291, nr. 244-2).
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Die feitelijke vermoedens hebben geen enkele wettelijke bewijskracht. Ze worden op
onaantastbare wijze beoordeeld door de rechter, die de draagwijdte ervan moet bepalen en
de nodige gevolgtrekkingen hieruit moet trekken (Cass., 22 mei 1987, AC, 1987, nr. 574).
De feitelijke vermoedens zijn de gevolgen die de rechter uit een gekend feit afleidt: hij
gaat uit van een gekende realiteit om het bestaan te bewijzen van een feit dat tot dan niet
was aangetoond (D. Mougenot, op. cit., p. 282, nr. 231).
Het (arbeids)hof wijst er te dezen op dat de gekende feiten, op grond waarvan het de
aan (de verweerster) verweten feiten kan aantonen, de verklaringen zijn die laatstgenoemde heeft afgelegd in antwoord op de door haar werkgever gestelde vragen.
Alvorens te kunnen beslissen dat die verklaringen gekende feiten zijn, moeten deze
vooralsnog een buitengerechtelijke bekentenis vormen.
De bekentenis bestaat immers hierin dat er, met betrekking tot een geschil, een verklaring wordt afgelegd die de tegenpartij als bewijs kan gebruiken. De verklaring moet afgelegd worden met het oog op een bekentenis (Cass., 7 februari 1997, AC, 1997, nr. 71).
Te dezen beweert (de verweerster) dat zij niet vooraf in kennis is gesteld van het onderwerp van haar verhoor en van het doel dat haar werkgever hiermee beoogde. Dit wordt
door de werkgever niet betwist en dit blijkt overigens ook uit de inlichtingen uit het proces-verbaal van vaststelling: toen (de verweerster) op het onderhoud verscheen, heeft de
gerechtsdeurwaarder haar alleen zijn identiteit en het voorwerp van zijn opdracht (het opstellen van een verslag van het onderhoud) bekendgemaakt en is het verhoor, op grond
van vooraf opgestelde vragen, vervolgens meteen van start gegaan.
De verklaringen van (de verweerster), die in het proces-verbaal van vaststelling zijn opgenomen, hebben bijgevolg niet de waarde van een buitengerechtelijke bekentenis en kunnen bijgevolg niet worden aangemerkt als aangetoonde en bewezen feiten waaruit het (arbeids)hof, in voorkomend geval, het bestaan en de waarheid van de aangevoerde dringende reden kan afleiden.
Het (arbeids)hof weert bijgevolg het door gerechtsdeurwaarder Bogaert op 12 november 1991 opgestelde proces-verbaal van vaststelling uit het debat".
Grieven
Het arrest wijst erop dat het proces-verbaal van vaststelling dat gerechtsdeurwaarder
Bogaert op 12 november 1991 heeft opgesteld overeenkomstig artikel 516, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, het voornaamste bewijs is dat de eiseres overlegt om het
ontslag van de verweerster om een dringende reden te verantwoorden.
Het arrest weert dat proces-verbaal van vaststelling niettemin uit het debat om de in het
middel weergegeven redenen.
De redenering van het arrest kan als volgt worden samengevat.
De vermeldingen in het proces-verbaal van vaststelling gelden slechts als feitelijke vermoedens (artikelen 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek).
De gekende feiten waaruit het arbeidshof het bewijs door vermoeden kan afleiden van
de aan de verweerster ten laste gelegde feiten, zijn de verklaringen die laatstgenoemde
heeft afgelegd en waarvan akte is genomen in het proces-verbaal (artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek).
Die verklaringen kunnen niet als gekende feiten worden beschouwd, aangezien ze geen
buitengerechtelijke bekentenissen zijn, omdat ze niet werden afgelegd met het oogmerk
om te bekennen, en dus niet om door de tegenpartij als bewijs te worden gebruikt.
De buitengerechtelijke bekentenis die bedoeld wordt in de artikelen 1354 en 1355 van
het Burgerlijk Wetboek, is echter een eenzijdige akte waaruit een bewijs kan worden afge-
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leid. Hoewel zij moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd, hoeft zij niet
als bewijs voor de tegenpartij te kunnen dienen.
Het arrest, dat om de in het middel weergegeven redenen beslist dat "de verklaringen
van (de verweerster), die in het proces-verbaal van vaststelling zijn opgenomen, hebben
bijgevolg niet de waarde van een buitengerechtelijke bekentenis en kunnen bijgevolg niet
worden aangemerkt als aangetoonde en bewezen feiten waaruit het (arbeids)hof, in voorkomend geval, het bestaan en de waarheid van de aangevoerde dringende reden kan afleiden", miskent bijgevolg het wettelijk begrip buitengerechtelijke bekentenis (schending
van de artikelen 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest weigert derhalve onwettig te erkennen dat het proces-verbaal van vaststelling
van 12 november 1991 een bewijs door vermoedens kan opleveren (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 516, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek).
Het arrest, dat dit proces-verbaal van vaststelling om onwettige redenen uit het debat
weert, na te hebben vastgesteld dat het het voornaamste bewijs vormde dat de eiseres had
overgelegd, miskent daarenboven het recht van verdediging van laatstgenoemde (miskenning van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
De buitengerechtelijke bekentenis in de zin van de artikelen 1354 en 1355 van
het Burgerlijk Wetboek, impliceert niet dat ze door de tegenpartij als bewijs gebruikt moet kunnen worden.
Het arrest, dat beslist het proces-verbaal van vaststelling van 12 november
1991 uit het debat te weren, op grond dat de daarin opgenomen verklaringen niet
de waarde van een buitengerechtelijke bekentenis hebben, op grond dat ze niet
zijn afgelegd met het oogmerk om voor de andere partij als bewijs te dienen,
schendt de voormelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing volgens welke de aan de verweerster verweten feiten geen dringende reden tot ontslag vormen en dat de eiseres haar een
compensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd is, strekt zich, wegens het
door het arrest tussen die beslissingen gelegde verband, uit tot de beslissingen
volgens welke de verweerster geen zware schuld treft in de zin van artikel 18 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en haar vordering
niet tergend of roekeloos is.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel, dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de vordering tot schadevergoeding wegens willekeurig ontslag
niet-gegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en Geinger.

Nr. 340
3° KAMER - 25 mei 2009

1º OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP - OPENBARE ORDE ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - BEGRIP
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OPENBARE ORDE IN GEVAAR GEBRACHT - BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Buiten de in de wet bepaalde gevallen, is het openbaar ministerie, op grond van
art. 138, §1, Ger. W., alleen bevoegd om tegen een beslissing in burgerlijke zaken,
waarin het geen partij bij is, cassatieberoep in te stellen, indien de openbare orde in
gevaar is gebracht door een toestand die verholpen moet worden; dit is niet het geval
wanneer de rechter, na een administratieve beslissing te hebben vernietigd die de
werkloze een straf van uitsluiting uit het recht op uitkering had opgelegd, ondanks die
vernietiging beslist om zelf een straf van uitsluiting op te leggen1. (Art. 138, §1, Ger.W.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, die de tweede verweerder tegen het
cassatieberoep aanvoert: de eiser die geen partij is bij de bestreden beslissing, is
niet bevoegd om ambtshalve op te treden, aangezien de openbare orde niet in gevaar is gebracht door een toestand die verholpen moet worden:
Buiten de in de wet bepaalde gevallen is het openbaar ministerie, op grond van
artikel 138, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen bevoegd om cassatieberoep
1 Cass., 3 april 1995, AR S.94.0159.F, AC, 1995, nr. 183; Cass., 29 maart 1982, nr. 6435, AC, 198182, nr. 6435, AC, 1981-82, nr. 456.
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in te stellen tegen een beslissing in burgerlijke zaken, waarin het geen partij is,
indien de openbare orde in gevaar is gebracht door een toestand die verholpen
moet worden.
Het arrest dat vaststelt dat het beroepen vonnis de beslissing van de tweede
verweerder heeft vernietigd die de eerste verweerder het recht op werkloosheidsuitkeringen had ontzegd voor de duur van dertien weken, en dat het deze werkloze in zijn rechten heeft hersteld, beslist dat de rechter, ondanks die vernietiging,
aan de werkloze zelf een sanctie van uitsluiting kan opleggen, die het arbeidshof
te dezen op dezelfde duur heeft vastgesteld.
Die beslissing brengt de openbare orde niet zodanig in gevaar dat het ambtshalve optreden van de eiser erdoor verantwoordt wordt.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Foriers.

Nr. 341
3° KAMER - 25 mei 2009

1º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING TOT UITLEGGING - AARD
VAN DE PROCESREGEL - GEVOLG
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - EUROPEES SOCIALEZEKERHEIDSRECHT VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIP "AMBTENAAR OF EEN MET HEM GELIJKGESTELDE" DRAAGWIJDTE
3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - EUROPEES
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT - VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIP "AMBTENAAR OF EEN
MET HEM GELIJKGESTELDE" - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - EUROPEES SOCIALEZEKERHEIDSRECHT VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIP "AMBTENAAR OF EEN MET HEM GELIJKGESTELDE" PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE
1º Artikel 796 Ger.W. sluit niet uit dat wanneer de rechter zijn rechtsmacht nog niet volledig
heeft uitgeput, een vordering tot uitlegging of verbetering met betrekking tot een reeds
door die rechter beoordeeld geschilpunt als tussenvordering kan worden ingesteld bij
conclusie, voor zover de termijnen van hoger beroep of voorziening in cassatie tegen die
beslissing verstreken zijn en waarbij de neerlegging ter griffie van de conclusie als
betekening geldt, overeenkomstig artikel 746 Ger.W.1. (Art. 796, Ger.W.)
2º, 3° en 4° De vraag of het begrip "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" in artikel 13
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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tweede lid, d), van de Verordening nr. 1408/71 verwijst naar de omschrijving die daaraan
wordt gegeven in het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten en de vraag of een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en die op grond van het
nationale stelsel van sociale zekerheid voor sommige takken van sociale zekerheid
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening nr.1408/71 onderworpen is aan de
algemene sociale zekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere
takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderworpen is aan een
bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd dient te worden als een met ambtenaar
gelijkgestelde voor de toepassing van artikel 13, tweede lid, d), van de Verordening nr.
1408/71, kunnen slechts opgelost worden door een uitlegging van de Verordening nr.
1408/71 zodat het middel een vraag opwerpt die tot de uitsluitende bevoegdheid van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort en het Hof ingevolge artikel
234, derde lid, van het EG-Verdrag in de regel verplicht is aan het Hof van Justitie een
prejudiciële vraag te stellen2. (Art. 13, tweede lid, d), E.E.G.-Verordening 1408/71 Sociale
Zekerheid; Art. 234, derde lid, E.G.-Verdrag).
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. B.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:
1. Situering
Verweerder was sedert 1988 in dienst van eiseres aanvankelijk met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, nadien met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur.
Hij was voortdurend als investeringsprospector tewerkgesteld in Zweden.
Bij aangetekend schrijven van 8 augustus 1996 beëindigde eiseres de
arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn.
Bij schrijven van 27 september 1996 verbrak eiseres de arbeidsovereenkomst met
onmiddellijke ingang.
Een opzeggingsvergoeding gelijk aan 12 maanden loon werd uitbetaald.
2. Met betrekking tot het eerste middel.
2.1. Het eerste middel heeft betrekking op het ontvankelijk verklaren van het verzoek
tot uitlegging of verbetering van het tussenarrest van 17 september 2002.
Overeenkomstig artikel 798, eerste lid Ger.W. kan, tenzij alle partijen in het geding het
eens zijn, de vordering tot uitlegging niet worden ingesteld voordat de termijnen van
hoger beroep of van voorziening in cassatie verstreken zijn.
De termijn om zich tegen het tussenarrest in cassatie te voorzien bedroeg
overeenkomstig artikel 1073, eerste lid Ger.W. drie maanden te rekenen van de datum van
betekening, namelijk 26 november 2002.
De vordering tot uitlegging die dateert van 24 februari 2003 situeert zich dus voor het
verstrijken van de termijn om zich in cassatie te voorzien.
Nu uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt dat partijen het niet eens
waren om de uitlegging te vragen diende de vordering als onontvankelijk afgewezen te
worden.
Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het eerste middel is bijgevolg
gegrond.
2.2. In de memorie van antwoord werpt verweerder op dat dit onderdeel als niet
ontvankelijk moet verworpen worden omdat het nieuw is.
Deze grond van niet-ontvankelijkheid kan mijns inziens niet aangenomen worden
2 Ibid.
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gezien de regel waarop inbreuk werd gepleegd, namelijk artikel 798 Ger.W. een regel is
die de rechterlijke organisatie aanbelangt, en bijgevolg voor het eerst voor Uw Hof kan
aangevoerd worden.
2.3. Door de vernietiging van de beslissing waarbij de vordering tot uitlegging
ontvankelijk verklaard wordt, wordt ook de beslissing tot uitlegging zelf vernietigd.
De overige grieven van het eerste middel en het tweede middel kunnen niet tot ruimere
cassatie leiden.
3. Met betrekking tot het derde middel
3.1. De appèlrechters oordeelden dat verweerder met eiseres verbonden was door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978 en hij dus de hoedanigheid van werknemer had, dat hij niet genoot van de
vastheid van betrekking die kenmerkend was voor het ambtenarenstatuut en dat
verweerder krachtens het personeelsstatuut voor contractueel personeel een functionele
bevoegdheid heeft en geen hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval is voor een
ambtenaar.
Het derde middel bekritiseert het arrest in zoverre dit verweerder niet als ambtenaar of
daarmee gelijkgestelde in de zin van artikel 13.2.d van de Verordening 1408/71 heeft
beschouwd, en dit zelfs niet heeft onderzocht, maar met toepassing van artikel 13.2.a van
deze Verordening het Zweeds sociale zekerheidsrecht van toepassing heeft geacht waarna
werd vastgesteld dat eiseres ten onrechte sociale zekerheidsbijdragen heeft ingehouden op
het loon van verweerder.
3.2. EEG- Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.
3.2.1. Toepassingsgebied
Verordening nr.1408/71 betreft de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de
gemeenschap verplaatsen.
Gezien de tewerkstelling van verweerder eindigde op 7 oktober 1996, dient ter
beoordeling van deze zaak rekening gehouden te worden met de Verordening zoals van
kracht vóór de wijziging ervan bij Verordening nr.1606/98 van 29 juni 1998.
Het middel steunt in essentie op artikel 13 lid 2, a) en d) van de Verordening
nr.1408/71. Deze bepalingen zijn ongewijzigd gebleven.
3.2.2. Doelstelling van de verordening
De verordening beoogt uitvoering te geven aan artikel 42 (ex. artikel 51) van het EG
verdrag en voorziet in een coördinatie en niet in een harmonisatie van de wettelijke regelingen der lidstaten. Het Hof van Justitie oordeelde3 dat dit artikel niet raakt aan de materiële en formele verschillen tussen de stelsels van sociale zekerheid van de onderscheiden
lidstaten en dus ook niet aan de verschillen in de rechten van de aldaar werkzame personen.
De lidstaten behouden alle vrijheid om hun socialezekerheidsstelsel uit te bouwen, zij
bepalen zelf wie zij verzekeren, welke uitkeringen zij verlenen en onder welke voorwaarden4.
Deze voorschriften ter coördinatie van de nationale wetgevingen inzake sociale
zekerheid, moeten bijdragen tot verhoging van de levensstandaard en verbetering van de
arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt onder andere door binnen de Gemeenschap alle
onderdanen het recht op gelijke behandeling te waarborgen en ervoor te zorgen dat zij een
3 HvJ., 30 januari 1997, C-340/94, E.J.M. DE JAECK tegen Staatssecretaris van Financiën.
4 De toepassing van de Verordening(EEG) nr.1408/71 in België, Y.JORENS en S. GEENEN(editors), Die
Keure, 1999, 3-4.
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recht op prestaties inzake sociale zekerheid genieten, ongeacht de plaats waar zij werken
en wonen.
De coördinatie beoogt ervoor te zorgen dat de sociale zekerheidswetgevingen geen
belemmering zouden vormen voor het vrij verkeer van personen.
De doelstelling van de verordening is dus eerder beperkt. Ze beoogt geen
gemeenschappelijk stelsel van sociale zekerheid op te zetten, maar laat de verschillende
nationale stelsels voortbestaan die verschillende vorderingen doen ontstaan op
onderscheiden organen waar tegenover de uitkeringsgerechtigde rechtstreeks aanspraken
bezit, hetzij uitsluitens krachtens een nationale wettelijke regeling, hetzij krachtens de
nationale regeling, aangevuld door het Gemeenschapsrecht.
3.2.3. Positie van de ambtenaren.
3.2.3.1. Vóór de inwerkingtreding van Verordening nr.1606/98 waren de bijzondere
regelingen voor ambtenaren uitgesloten van het materieel toepassingsgebied van
Verordening nr.1408/71.
Artikel 4, lid 4, zoals van kracht vóór de wijziging bij verordening nr.1608/98,
bepaalde namelijk dat de Verordening niet van toepassing is op de “bijzondere regelingen
voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden”.
Op ambtenaren of met hen gelijkgestelden was de verordening nr.1408/71 slechts van
toepassing voor zover zij onderworpen waren aan een wettelijke regeling van een lidstaat
waarop de Verordening wel van toepassing was.
In dit verband is het arrest nr. C-71/935 van 24 maart 1994 vermeldenswaard.
In dit arrest gaf het Hof van Justitie, in antwoord op de vragen die de verwijzende
rechter had gesteld, te kennen dat een ambtenaar (in voorkomend geval een
beroepsmilitair in actieve dienst in België) onder toepassing van de werkingssfeer van de
Verordening viel, nu deze categorie personen bij koninklijk besluit van 28 november 1969
onderworpen is aan de belgische regeling inzake de verplichte verzekering van
werknemers tegen ziekte en invaliditeit. De omstandigheid dat iemand slechts aan een
bepaalde tak van de sociale zekerheid onderworpen is, beïnvloedt dit standpunt niet.
Wanneer de betrokken tak van de sociale zekerheid deel uitmaakt van een wetgeving
waarop de Verordening van toepassing is in de zin van artikel 2, lid 3, valt degene die
eraan onderworpen is, daadwerkelijk onder die wetgeving.
3.2.3.2. Waar aanvankelijk een coördinatie van de bijzondere stelsels voor ambtenaren
niet nuttig werd geacht, veranderde die mening gaandeweg, niet in het minst onder
invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat
de Raad van Ministers door het niet-voorzien van coördinatieregels voor deze bijzondere
stelsels voor ambtenaren, zijn verplichtingen opgelegd door artikel 51 EG-verdrag niet
volledig was nagekomen.
Rechtstreekse aanleiding tot de Verordening 1606/98 was het Arrest C-443/93 van 22
november 19956.
In dit arrest werd door het Hof van Justitie nadere uitlegging gegeven aan de begrippen
“ambtenaar” en “bijzondere regeling voor ambtenaren”.
Het Hof van Justitie oordeelde dat de term "ambtenaren" in artikel 4, lid 4, van
verordening nr. 1408/71 niet enkel de ambtenaren omvat die onder de afwijking van
artikel 48, lid 4, van het Verdrag vallen zoals dit is uitgelegd door het Hof, maar alle
ambtenaren in overheidsdienst en de met hen gelijkgestelden.
5 HvJ.,24 maart 1994, C.-71/93 inzake GUIDO VAN POUCKE tegen Rijksinstituut voor de sociale
verzekering der zelfstandigen en Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen.
6 H.v.J. 22 november 1995, C-443/93, IOANNIS VOUGIOUKAS tegen IDRYMA KOINONIKON ASFALISSEON.
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Voor de kwalificatie "bijzonder" in de zin van artikel 4, lid 4, van Verordening nr.
1408/71 volstaat dat de betrokken nationale sociale-zekerheidsregeling verschilt van de
algemene sociale-zekerheidsregeling die in de desbetreffende Lid-Staat voor werknemers
geldt, en dat die regeling rechtstreeks op alle of bepaalde categorieën ambtenaren van
toepassing is of naar een in die Lid-Staat reeds bestaande socialezekerheidsregeling voor
ambtenaren verwijst, zonder dat andere elementen in dit verband in aanmerking moeten
worden genomen.
3.2.3.3. De toepassing van de Verordening werd nadien uitgebreid tot de zelfstandigen
en pas bij Verordening nr.1606/98 van 29 juni 1998 tot de bijzondere stelsels voor ambtenaren7.
3.2.3.4. Definities
Artikel 1 van de Verordening 1408/71, zoals van toepassing, definieert “werknemer” en
“zelfstandige” als ieder die verplicht of vrijwillig voortgezet verzekerd is tegen een of
meer gebeurtenissen, behorend tot de takken van een stelsel van sociale zekerheid voor
werknemers of zelfstandigen.
Bij arresten nr. C.340/948 en C.221/95 van 30 januari 1997 oordeelde het Hof van Justitie dat de begrippen “werknemer” en “zelfstandige” in de Verordening verwijzen naar de
definities van deze begrippen in de sociale zekerheidswetgevingen van de lidstaten en zij
geen verband houden met de wijze waarop de uitgeoefende werkzaamheden in het arbeidsrecht worden gekwalificeerd.
Voor de invulling van deze gemeenschapsrechtelijke begrippen wordt dus verwezen
naar het nationale recht.
Het begrip “ambtenaar” wordt in de verordening zoals van toepassing niet gedefini7 In het onder voetnoot 4 vermeld arrest werd gesteld dat de gemeenschapswetgever nog niet de
nodige maatregelen genomen heeft om de materiële werkingssfeer van verordening nr. 1408/71 uit te
breiden tot de bijzondere regelingen voor ambtenaren en met hen gelijkgestelden, zodat artikel 4, lid
4, van de verordening een aanzienlijke leemte in de coördinatie van de sociale-zekerheidsregelingen
binnen de Gemeenschap handhaaft.
“De uitsluiting van de bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden van de materiële werkingssfeer van verordening nr. 1408/71 kan destijds bij de vaststelling van die verordening gerechtvaardigd zijn geweest wegens diepgaande verschillen tussen de nationale regelingen
die zodanige moeilijkheden meebrachten dat de gemeenschapswetgever ze als onoverbrugbaar
kon beschouwen toen hij deze regelingen wilde coördineren.
Gelet op de in artikel 51 van het Verdrag aan de Raad opgedragen taak kan het bestaan van dergelijke
technische moeilijkheden het ontbreken van elke coördinatie van de bijzondere regelingen voor
ambtenaren of met hen gelijkgestelden echter niet voor onbepaalde tijd rechtvaardigen. Dit klemt te
meer, omdat de Commissie in december 1991 bij de Raad een voorstel heeft ingediend tot wijziging
van verordening nr. 1408/71, waarmee onder meer wordt beoogd dergelijke regelingen onder de
materiële werkingssfeer van de verordening te brengen”.
De commissie had er inderdaad op gewezen dat het vrij verkeer van personen,dat een van de
hoekstenen van de gemeenschap is, niet beperkt mag blijven tot werknemers en zelfstandigen, maar
op alle verzekerde personen van toepassing dient te zijn, met het oog op de verwezenlijking van de
sociale dimensie van de interne markt. De materiële werkingssfeer van de verordening moet
daarenboven zodanig uitgebreid worden dat in principe de bijzondere stelsels van ambtenaren en aan
hen gelijkgestelden, alsmede de bijzondere stelsels voor niet-actieve personen daarin zijn
opgenomen.
De commissie overwoog verder dat het noodzakelijk is wijzigingen aan te brengen in de verordening
1408/71 teneinde deze Verordening toe te passen op de personen die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, rekening houdend met de specifieke situatie van de betrokken personen en met de
bijzonderheden van de stelsels waarbij zij zijn aangesloten en de prestaties waarop zij recht hebben.
8 HvJ., 30 januari 1997, C-340/94 , E.J.M. de JAECK tegen Staatssecretaris van Financiën;HvJ., 30 januari 1997, C-221/95, INASTI tegen CLAUDE HERVEIN e.a.

Nr. 341 - 25.5.09

HOF VAN CASSATIE

1389

eerd9.
In zoverre de Verordening nr.1408/71 vóór de wijziging bij Verordening nr.1606/98
van toepassing is op ambtenaren, worden zij voor de toepassing van deze verordening als
werknemers beschouwd.
Het begrip “werknemer” wordt voor de toepassing van de Verordening zeer ruim begrepen en de werkzaamheden die een persoon als ambtenaar verricht, worden als werkzaamheden in loondienst beschouwd voor de toepassing van artikel 14quater van de Verordening, hoewel de ambtenaren en met hen gelijkgestelden als een afzonderlijke categorie worden beschouwd met het oog op de vaststelling van de op hen toe te passen wetgeving10.
3.5.3.5. Conflictregels.
In Titel II van de Verordening werden de conflictregels voor het bepalen van de
toepasselijke wettelijke regeling inzake sociale zekerheid opgenomen.
De artikelen 13 tot en met 17 hebben tot doel te voorkomen dat er als gevolg van
grensoverschrijdend verkeer tussen Lid-staten geen enkele wetgeving van toepassing zou
zijn, dan wel dat er meerdere wetgevingen tegelijk van toepassing zouden zijn.
Artikel 13.1 van de Verordening legt het algemeen principe vast dat degenen op wie de
Verordening van toepassing is, slechts aan de sociale zekerheidswetgeving van één enkele
lidstaat onderworpen zijn.
Artikel 13.2. bepaalt de regels om vast te stellen welke wetgeving op welke personen
moet toegepast worden.
9 In verordening nr.83/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bepaalt
artikel 1 d) dat voor de toepassing van deze verordening onder “ambtenaar” wordt verstaan de
persoon die door de lidstaat waaronder de dienst waarbij hij werkzaam is ressorteert, wordt
beschouwd als ambtenaar of daarmee gelijkgesteld persoon.
10 Zo overwoog het Hof van Justitie in het eerder vermeld arrest VAN POUCKE:
“Gelijk de Commissie terecht heeft opgemerkt, worden ambtenaren in het stelsel van het Verdrag als
werknemers aangemerkt. Volgens de rechtspraak van het Hof moet bij de omschrijving van het
communautaire begrip werknemer in de zin van artikel 48 van het Verdrag immers worden uitgegaan van objectieve criteria die kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding, waarvan het hoofdkenmerk is, dat iemand voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie
een beloning ontvangt. Uit de plaats van artikel 48, lid 4, in het Verdrag en uit de bewoordingen
van deze bepaling, die de betrekkingen in overheidsdienst van haar werkingssfeer uitsluit zonder
onderscheid te maken tussen betrekkingen vervuld door ambtenaren en betrekkingen vervuld door
andere personeelsleden, blijkt dat ambtenaren tot de werknemers of loontrekkenden behoren. Er
zij overigens aan herinnerd, dat toen de verordening enkel op de loontrekkenden en nog niet op de
zelfstandigen van toepassing was, de specifieke bepalingen betreffende ambtenaren reeds in de
verordening voorkwamen.
Het is juist, dat in artikel 13, lid 2, van de verordening, dat de algemene regels voor de vaststelling
van de toepasselijke wetgeving bevat, de ambtenaren worden genoemd sub d, terwijl degenen die
werkzaamheden in loondienst uitoefenen, worden vermeld sub a. Opgemerkt zij evenwel, dat de
eerste twee alinea' s van dit lid, sub a en sub b, respectievelijk zien op degenen die werkzaamheden
in loondienst uitoefenen, en op degenen die werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefenen,
terwijl de volgende alinea' s betrekking hebben op een aantal bijzondere categorieën personen, die
ook de ene of de andere van die werkzaamheden kunnen uitoefenen, hetgeen bij voorbeeld het geval
is voor de sub c genoemde zeelieden. De omstandigheid dat de ambtenaren in een aparte alinea van
artikel 13, lid 2 - namelijk sub d - worden genoemd, neemt niet weg dat zij voor de toepassing van de
verordening werknemers blijven.
Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de werkzaamheden die een binnen de
werkingssfeer van de verordening vallende persoon als ambtenaar verricht, werkzaamheden in loondienst zijn in de zin van artikel 14 quater houdende bijzondere regels voor personen die gelijktijdig
werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van een Lid-Staat en werkzaamheden anders dan
in loondienst op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen."
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Zo bepaalt artikel 13.2.a dat op degene die op het grondgebied van een lidstaat
werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van toepassing is,
zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont of indien de zetel van de
onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich bevindt op
het grondgebied van een andere lidstaat.
Artikel 13.2.d bepaalt dat op ambtenaren en met hen gelijkgestelden de wetgeving van
toepassing is van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert.
Het Hof van Justitie merkte in de twee reeds vermelde arresten van 30 januari 1997 op
dat, anders dan in de bepalingen van Titel I, in de bepalingen van Titel II niet gesproken
wordt van werknemers en zelfstandigen, maar van personen die werkzaamheden in
loondienst uitoefenen en personen die werkzaamheden anders dan in loondienst
uitoefenen. Deze begrippen worden in de Verordening niet gedefinieerd.
“Weliswaar wordt in de bepalingen van Titel II van de Verordening naar de letter gesproken van personen die werkzaamheden in loondienst uitoefenen en niet van werknemers of zelfstandigen, doch een logische en coherente uitlegging van de personele werkingssfeer van de Verordening en van het in de Verordening vervatte stelsel van conflictregels vereist dat de betrokken begrippen in titel II van de Verordening worden uitgelegd
met inachtneming van de definities van artikel 1a.”
3.5.3.6. Toepassing op het huidig geschil
De Verordening geeft geen definitie van het begrip “ambtenaar of met ambtenaar
gelijkgestelde”.
Ook de rechtspraak van het Hof van Justitie in de voormelde arresten geeft geen
antwoord op de concrete vragen die zich in huidige zaak stellen, namelijk:
- dient voor de toepassing van artikel 13,lid2,d) van de Verordening nr.1408/71 het begrip “ambtenaren en met hen gelijkgestelden” uitgelegd te worden op basis van het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is aangesloten? En zo ja
- dient dan de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld door
een werkgever uit de publieke sector en die op grond van het nationaal stelsel van sociale
zekerheid voor bepaalde takken van de sociale zekerheid, zoals bedoeld in artikel 4,lid1,
van de Verordening onder toepassing valt van de algemene socialezekerheidsregeling
voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere takken van sociale zekerheid onder
toepassing valt van een bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd te worden als
een met ambtenaar gelijkgestelde?
3.5.3.6.1. Wat de eerste vraag betreft zou een logische en coherente uitlegging van de
personele werkingssfeer van de Verordening en van het in de Verordening vervatte stelsel
van conflictregels vereisen dat voor de uitlegging van deze begrippen ook op het nationale
stelsel van sociale zekerheid waarbij betrokkene is aangesloten moet teruggevallen
worden en het dus aan de rechter toekomt, die geconfronteerd wordt met het begrip
“ambtenaar of daarmee gelijkgestelde” in de zin van Verordening (EEG) nr.1408/71, deze
begrippen uit te leggen aan de hand van het Belgisch stelsel van sociale zekerheid dat op
betrokkene van toepassing is.
Dit betreft evenwel een naar analogie redenering met de standpunten die het Hof van
Justitie met betrekking tot de begrippen “werknemer” en “zelfstandige” in haar
rechtspraak heeft aangenomen;
Met betrekking tot het begrip “ambtenaren of daarmee gelijkgestelde" heeft het Hof
zich evenwel nog niet uitgesproken.
3.5.3.6.2. Wat de tweede vraag betreft is het zo dat het socialezekerheidsstatuut van
contractueel overheidspersoneel, waarvan niet betwist wordt dat verweerder hiertoe
behoort, naar Belgisch recht niet eenduidig is.
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Contractueel overheidspersoneel ressorteert namelijk gedeeltelijk onder het
socialezekerheidsstelsel voor werknemers (dit is het geval met betrekking tot de
ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheids-en moederschapsverzekering, de
pensioenregeling en de werkloosheid), terwijl het voor bepaalde regelingen onder het
bijzonder stelsel voor ambtenaren valt ( voor de gezinsbijslag vallen zij eveneens onder de
werknemersregeling, maar bijzondere wetgeving kent aan het contractueel en statutair
overheidspersoneel enkele bijzondere voordelen toe; voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten valt het contractueel overheidspersoneel niet onder de werknemersregeling
maar onder de arbeidsongevallen en beroepsziektenwet overheidspersoneel van 3 juli
1967).
Is dit stelsel, van toepassing op contractueel overheidspersoneel, als een bijzondere
regeling in de zin van de Verordening te beschouwen?
Verschillende interpretaties zijn denkbaar.
Zo zou kunnen gesteld worden dat een contractueel personeelslid van de overheid te
beschouwen is als een “met een ambtenaar gelijkgestelde” in de zin van artikel 13 lid2 d)
wanneer hij volgens het nationale stelsel voor minstens één van de takken van de sociale
zekerheid bedoeld in artikel 4 lid1 van de Verordening onderworpen is aan een bijzondere
regeling voor ambtenaren. Volgens deze interpretatie is verweerder dan te beschouwen als
een “met ambtenaar gelijkgesteld persoon" in de zin van artikel 13 lid2 d).
Evenwel zou ook kunnen gesteld worden dat een contractueel personeelslid van de
overheid slechts te beschouwen is als een “met een ambtenaar gelijkgestelde” in de zin
van artikel 13 lid2 d) wanneer hij volgens het nationale socialezekerheidsstelsel
“overwegend” dit is in de zin van “voor de meerderheid van de takken van de sociale
zekerheid bedoeld in artikel 4lid1 van de Verordening” onderworpen is aan bijzondere
regelingen voor ambtenaren. Volgens deze interpretatie is verweerder geen “met
ambtenaar gelijkgesteld persoon “ in de zin van artikel 13lid2 d), nu hij voor het grootste
deel van de takken van sociale zekerheid zoals opgesomd in artikel 4 lid 1 van de
Verordening onder de gewone regeling van de werknemers valt.
Het antwoord op deze vragen vereist een uitlegging van de Verordening nr.1408/71.
Het middel werpt een probleem op dat behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het
Hof van Justitie van de E.G. zodat het Hof verplicht is een prejudiciële vraag te stellen
aan het Hof van Justitie.
Conclusie:
- VERNIETIGING in zoverre het arrest de vordering tot uitlegging en/of verbetering
van het tussenarrest van 17 september 2002 ontvankelijk en gegrond verklaart.
- Met betrekking tot het derde middel is er aanleiding tot het stellen van de onder punt
3.5.3.6. bepaalde prejudiciële vragen.
ARREST

(AR S.08.0009.N)

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
- Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 augustus 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
- Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
- Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
1. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
- 1. De verweerder trad op 1 december 1988 als investeringsprospector in
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dienst van de eiseres. Tussen de partijen werd een arbeidsovereenkomst gesloten,
aanvankelijk voor een bepaalde tijd, naderhand voor onbepaalde tijd.
- 2. De verweerder, onderdaan van de Belgische Staat, was tewerkgesteld in
Stockholm, Zweden.
- 3. De eiseres beëindigde de arbeidsovereenkomst met ingang van 7 oktober
1996 en betaalde een opzeggingsvergoeding gelijk aan twaalf maanden loon.
- 4. Op 22 november 1996 dagvaardde de verweerder de eiseres voor de Arbeidsrechtbank te Brussel tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens willekeurig ontslag. Bij conclusie vorderde hij bijkomend de betaling van een som voor nog niet terugbetaalde reiskosten.
- De eiseres stelde een tegenvordering in, strekkende tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde kostennota's en werkingskosten.
- 5. Bij vonnis van 23 april 1998 verklaarde de Arbeidsrechtbank te Brussel de
hoofdvordering van de verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. De door
de eiseres ingestelde tegenvordering werd ontvankelijk en gegrond verklaard.
- 6. De verweerder stelde hoger beroep in tegen het voormelde vonnis en
breidde zijn vordering uit onder meer met een bedrag van 19.874,74 euro als vergoeding wegens ten onrechte betaalde socialezekerheidsbijdragen.
- 7. Bij tussenarrest van 17 september 2002 verklaarde het Arbeidshof te Brussel het door de verweerder ingestelde hoger beroep ontvankelijk en reeds gedeeltelijk gegrond. Het door de eiseres ingestelde incidenteel beroep werd ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. Het arbeidshof beval de heropening van debat
"betreffende de uitgebreide hoofdvordering en de tegenvordering".
- 8. Bij arrest van 27 augustus 2007 verklaarde het arbeidshof het door de verweerder ingestelde hoger beroep verder gedeeltelijk gegrond. De eiseres werd
veroordeeld tot betaling aan de verweerder van onder meer een bedrag van
19.874,74 euro als "ten onrechte ingehouden RSZ-bijdragen". De door de eiseres
ingestelde tegenvordering werd ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaard.
De door de verweerder ingestelde vordering tot uitlegging van het tussenarrest
werd ontvankelijk en gegrond verklaard.
1. CASSATIEMIDDELEN
- De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
- Eerste middel
1. Geschonden wettelijke bepalingen
1. de artikelen 23, 24, 25, 26, 32, 1°, voor de vervanging ervan bij wet van 5 augustus
2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op
de elektronische procesvoering, 746, 793, 794, 796, 798, eerste lid, 1073, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek;
2. de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
2. Aangevochten beslissingen
3. In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof de vordering van de verweerder tot
uitlegging en/of verbetering van het tussenarrest van 17 september 2002 ontvankelijk en
gegrond. Het arbeidshof zegt dienvolgens voor recht dat de postvergoeding die voor een
bedrag van 41.065,00 euro in de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de
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opzeggingsvergoeding werd opgenomen, een nettobedrag betreft en als dusdanig dient te
worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 61.597,72 euro netto, en
dat de tussenkomst van de eiseres in de aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag
van 2.904,00 euro een nettobedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als
aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 4.356,86 euro netto (13e blad, laatste alinea
t.e.m. 14e blad, tweede alinea, van het arrest). Die beslissing is gesteund op de volgende
motieven:
4. "Betreffende de ontvankelijkheid van het verzoek tot uitlegging en/of verbetering
van het tussenarrest:
5. (De eiseres) concludeert tot de onontvankelijkheid van deze vordering gezien, nu
partijen het niet eens zijn omtrent de uitlegging van het tussenarrest wat dit punt betreft,
deze vordering in de vorm van een dagvaarding diende te geschieden en niet bij conclusie
met verwijzing naar het arrest van het Hof van Cassatie van 25 februari 1974 (Arr. Cass.,
1974, 697).
6. Artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt inderdaad dat de vorderingen tot
uitlegging of verbetering, ingeval de partijen het eens zijn, ingeleid worden volgens de regels van de vrijwillige verschijning, of anders in de gewone vorm van de dagvaardingen.
7. Nu dit artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek slechts een wijze van rechtsingang
inhoudt, is de bepaling ervan slechts toepasselijk voor zover de zaak niet meer aanhangig
is.
8. Daarbij is het zo dat overeenkomstig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek 'De
neerlegging van de conclusie ter griffie geldt als betekening' en dat artikel 32, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder betekening verstaan wordt: 'de afgifte van een afschrift van de akte; zij geschiedt per deurwaardersexploot'.
9. Dit houdt in dat aan de neerlegging van de conclusie ter griffie de gevolgen gehecht
worden die verbonden zijn aan de betekening van die conclusie door een gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij en ingevolge de neerlegging ter griffie de conclusie een processtuk is geworden, zoals de dagvaarding, dat gemeen is aan partijen (cfr. Baert, G. 'Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer' Antwerpen, Kluwer,
artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek).
10. Gezien de vordering de uitlegging en/of verbetering van een tussenarrest betreft,
kan deze bijgevolg hangende de procedure tussen de betrokken partijen ook bij conclusie
worden ingesteld.
11. Het kan immers de bedoeling van de wetgever niet zijn dat de procespartijen telkens opnieuw gedingen moeten inleiden met alle tijdsverlies en kosten vandien maar wel
dat de processen tussen partijen zoveel mogelijk volledig en ineens worden afgedaan, zoals in analogie gesteld wordt door Laenens J., Broeckx K. en Scheers D. in 'Handboek gerechtelijk recht' (Antwerpen 2004 nr. 133) betreffende de interpretatie en concrete toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
12. Betreffende de gegrondheid van dit verzoek tot uitlegging en/of verbetering.
13. In het dispositief van het tussenarrest van 17 september 2002 wordt (de eiseres)
(o.m.) veroordeeld 'tot betaling aan (de verweerder) van het brutobedrag van 89.835,09
euro t.t.v. opzeggingsvergoeding meer de wettelijke en gerechtelijke intresten op het overeenstemmende nettobedrag.
14. (De eiseres) stelt dat op het volledige brutobedrag van 89.835,09 euro de RSZ-afhoudingen en de bedrijfsvoorheffing in mindering moeten gebracht worden zodat, volgens
de inhoud van de conclusies van (de verweerder), na afhouding van de RSZ-bijdragen
t.b.v. 11.741,44 euro en de bedrijfsvoorheffing van 29.870,81 euro hem een nettobedrag
werd uitbetaald van 48.222,82 euro.
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15. Verder verwijst (de eiseres) naar artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat 'De rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan
die uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of
te wijzigen'.
16. (De verweerder) houdt daarentegen voor dat een gedeelte van het toegekende bedrag gevormd wordt door de postvergoeding voor een aandeel van 41.065,15 x 18/12 =
61.597,72 euro en de tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering voor een aandeel
van 2.904,57 x 18/12 = 4.356,86 euro, die door hem tijdens de tewerkstelling verworven
werden gezien de postvergoeding netto op zijn rekening gestort werd en de kosten van de
ziekteverzekering netto door (de eiseres) ten laste genomen werd.
17. Wat de postvergoeding betreft dient deze uiteraard als een nettovergoeding te worden beschouwd zoals duidelijk blijkt uit de door het (arbeids)hof gegeven motivatie omtrent deze tussen partijen gerezen betwisting, waar in het tussenarrest (blz. 11, 12 en 13)
verwezen wordt naar het addendum van 6 november 1995 aan de arbeidsovereenkomst
betreffende niet rechtstreeks identificeerbare 'administratieve en representatiekosten' en de
'werkingskosten'; naar een nota aan de Vlaamse Regering van 9 mei 1996 en de nota van
het College van Secretarissen-generaal waarin de postvergoeding als 'netto-verloning' bestempeld wordt (blz. 13) en waar het (arbeidshof) op blz. 14 van het tussenarrest oordeelt
'Dat in geval van (de verweerder) deze postvergoeding, naast zijn wedde, deel uitmaakt
van zijn netto-bezoldiging wordt bovendien uitdrukkelijk bevestigd in artikel 11 van de
arbeidsovereenkomst'.
18. Dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065,15 euro in de samenstelling
van het basisjaarloon werd opgenomen ter bepaling van de opzeggingsvergoeding wel degelijk een nettobedrag betreft en als dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding hetzij 61.597,72 euro netto.
19. Wat de ziekteverzekering betreft, verleende (de eiseres) conform artikel 18 van de
arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd bij addendum van 6 november 1995, een tussenkomst in een aanvullende medische verzekering a rato van 1.239,47 euro (50.000 frank)
per gezinshoofd per jaar met betrekking op een hospitalisatieverzekering afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij AGF-DE SCHELDE en een levensverzekering bij de nv Winterthur, zodat deze, zoals in het tussenarrest (blz. 11) geoordeeld wordt, in tegenstelling
tot hetgeen (de eiseres) beweerde, niet als een sociaal zekerheidsvoordeel stricto sensu
kunnen worden beschouwd (cfr. De Vos M. - Verduidelijking van de sociaalrechtelijke
begrippen via de casus groepsverzekering. Het Hof van Cassatie stelt orde op zaken, R.W.
2002-2003 nr. 8, 26 oktober 2002, p. 285 e.v.) en kwestieuze tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering die door (de eiseres) netto ten laste genomen werd voor een bedrag van 2.904,00 euro zodoende als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven
voordeel werd opgenomen in de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de
opzeggingsvergoeding, welke tussenkomst dan ook uiteraard een nettobedrag uitmaakt dat
als dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 4.356,56 euro netto.
20. Zo blijkt (cfr. van Eeckhoutte W., Sociaal Compendium Antwerpen, Kluwer 1995,
p. 1240) 'uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever daarmee (met de voordelen verworven
krachtens de arbeidsovereenkomst) alle voordelen bedoeld heeft die niet als gift, vrijgevigheid of liberaliteit door de werkgever worden toegekend, maar waarop de bediende
recht heeft krachtens de arbeidsovereenkomst, maar ook ingevolge gelijk welke andere titel, zij het de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst, het gebruik of een éénzijdige
door de werkgever aangegane verbintenis (Concl. Adv.-gen. Lenaerts voor Cass. 3 april
1978, R.W. 1977-1978, 218). De bedoeling van de wetgever is geweest te onderstrepen
dat het begrip loon hier een ruime betekenis heeft (Concl. Adv.-gen. Lenaerts voor Cass.
29 mei 1978, R.W. 1978-79, 489)'.
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21. Dat, in tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) beweert hierdoor geen afbreuk wordt
gedaan aan de bepalingen van artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek door enige uitbreiding of wijziging van de bevestigde rechten". (3e blad, midden, t.e.m. 6e blad, eerste
alinea, van het bestreden arrest).
22. Grieven
23. Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder bij conclusie ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 24 februari 2003 een verzoek tot uitlegging en/of
verbetering van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest formuleerde (zie 2e blad, bovenaan, derde streepje, van het bestreden arrest; blz. 2 van de
eerste conclusie van de verweerder na het tussenarrest, ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 24 februari 2003, "Conclusie na tussenarrest" genoemd).
24. 1.1. Eerste onderdeel
25. In het eerste onderdeel van het middel wordt de beslissing van het arbeidshof dat de
vordering van de verweerder tot uitlegging en/of verbetering van het door het arbeidshof
op 17 september 2002 gewezen tussenarrest ontvankelijk is, aangevochten.
26. 1.1.1. Eerste subonderdeel
27. 1. Artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vorderingen tot uitlegging of verbetering, ingeval de partijen het eens zijn, worden ingeleid volgens de regels
van de vrijwillige verschijning, of anders in de gewone vorm van de dagvaardingen.
28. Artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt, in zijn in deze zaak toepasselijke versie, dat onder betekening wordt verstaan de afgifte van een afschrift van de akte
en dat zij geschiedt per deurwaardersexploot. Overeenkomstig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek geldt de neerlegging van de conclusies ter griffie als betekening. Die bepalingen hebben geen betrekking op de wijze van rechtsingang, maar op de betekening van
akten.
29. De vordering tot uitlegging of verbetering kan enkel worden ingesteld volgens de
bij artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven wijzen en dus, ingeval de
partijen het niet eens zijn, bij de gewone vorm van de dagvaardingen.
30. De vordering tot uitlegging of verbetering van een tussenarrest kan dus niet worden
ingesteld bij conclusie, ook al is de zaak nog aanhangig en is de rechtsmacht van de rechter nog niet over alle geschilpunten uitgeput. Artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek
maakt geen onderscheid naargelang de zaak al dan niet nog aanhangig is en de rechtsmacht van de rechter al dan niet volledig is uitgeput.
31. 2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek slechts een wijze van rechtsingang inhoudt, zodat de bepaling ervan
slechts toepasselijk is voor zover de zaak niet meer aanhangig is (3e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
32. Aangezien artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek geen onderscheid (maakt)
naargelang de zaak al dan niet nog aanhangig is, beslist het arbeidshof niet wettig dat artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek enkel van toepassing is voor zover de zaak niet
meer aanhangig is.
33. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "het daarbij zo is dat overeenkomstig artikel 746 Gerechtelijk Wetboek "De neerlegging van de conclusie ter griffie
geldt als betekening" en dat artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder
betekening verstaan wordt: "de afgifte van een afschrift van de akte; zij geschiedt per
deurwaardersexploot" (3e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest).
34. De artikelen 32, 1°, en 746 van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op
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de betekening van akten, laten evenwel niet toe dat een vordering tot uitlegging of verbetering wordt ingesteld bij conclusie. Die vordering kan enkel worden ingesteld volgens de
bij artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven wijzen en dus niet bij conclusie. Een conclusie maakt geen dagvaarding uit in de zin van artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek.
35. Conclusie
36. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering van de verweerder tot uitlegging
en/of verbetering van het tussenarrest 17 september 2002 ontvankelijk is (schending van
de artikelen 32, 1°, 746 en 796 van het Gerechtelijk Wetboek).
37. 1.1.2. Tweede subonderdeel
38. Krachtens artikel 798, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan, tenzij alle partijen in het geding het eens zijn, de vordering tot uitlegging niet worden ingesteld voordat
de termijnen van hoger beroep of van voorziening in cassatie zijn verstreken. Wanneer
partijen het niet eens zijn om een uitlegging te vragen, kan dus slechts een vordering tot
uitlegging van een in laatste aanleg gewezen beslissing worden ingesteld wanneer de termijn voor een cassatieberoep tegen die beslissing is verstreken.
39. Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen en de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder een vordering tot uitlegging van het door het arbeidshof (en dus in laatste aanleg) op 17 september 2002 gewezen tussenarrest instelde (zie 2e blad, bovenaan, derde streepje, van het bestreden arrest;
blz. 2 van de eerste conclusie van de verweerder na het tussenarrest, ontvangen ter griffie
van het arbeidshof op 24 februari 2003, "Conclusie na tussenarrest" genoemd). Daaruit
blijkt tevens dat de partijen het niet eens waren om een uitlegging te vragen (zie blz. 3,
punt 1.3., van de syntheseconclusie van de verweerder, "Aanvullende en syntheseconclusie na tussenarrest" genaamd; blz. 18, vierde alinea, van de syntheseconclusie van de eiseres, ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 16 december 2005, "Syntheseconclusie na
heropening der debatten" genaamd).
40. Overeenkomstig artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of
van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid,
van dat wetboek. De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen het door het arbeidshof
op 17 september 2002 gewezen tussenarrest, bedroeg op grond van die bepalingen drie
maanden te rekenen van de dag waarop dat tussenarrest werd betekend. In deze zaak is
geen kortere termijn aan de orde en werd geen kennisgeving overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek verricht.
41. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (en meer bepaald uit het stuk 1
dat bij deze voorziening wordt gevoegd, zijnde een eensluidend verklaard afschrift van
het exploot houdende betekening van het op 17 september 2002 door het arbeidshof gewezen tussenarrest) blijkt dat het arrest door de verweerder aan de eiseres werd betekend
op 26 november 2002. Op grond van artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verstreek de termijn om een voorziening in cassatie in te stellen tegen het voornoemde arrest, dus op 26 februari 2003.
42. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder zijn
vordering tot uitlegging van het op 17 september 2002 gewezen tussenarrest, stelde bij
conclusie ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 24 februari 2003 (zie blz. 1 van de
eerste conclusie van de verweerder na het tussenarrest, ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 24 februari 2003, "Conclusie na tussenarrest" genaamd).
43. Aangezien de verweerder zijn vordering tot uitlegging van het op 17 september
2002 door het arbeidshof gewezen tussenarrest al stelde bij conclusie ontvangen ter griffie
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van het arbeidshof op 24 februari 2003 en dus voordat de termijn voor voorziening in cassatie tegen dat tussenarrest verstreek, diende het arbeidshof die vordering op grond van artikel 798, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek onontvankelijk te verklaren.
44. Conclusie
45. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering van de verweerder tot uitlegging
van het op 17 september 2002 door het arbeidshof gewezen tussenarrest ontvankelijk is
(schending van de artikelen 798, eerste lid, en 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
46. 1.2. Tweede onderdeel
47. In het tweede onderdeel van het middel wordt de beslissing van het arbeidshof dat
de vordering van de verweerder tot uitlegging en/of verbetering van het op 17 september
2002 door het arbeidshof gewezen tussenarrest gegrond is, aangevochten.
48. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder een
vordering "tot uitlegging en/of verbetering" van het door het arbeidshof op 17 september
2002 gewezen tussenarrest instelde. Die vordering strekte ertoe te horen zeggen voor
recht dat het bedrag tot de betaling waarvan de eiseres bij tussenarrest van 17 september
2002 als opzeggingsvergoeding werd veroordeeld, ten belope van 65.954,36 euro een nettobedrag behelst (blz. 16, eerst streepje van het beschikkend gedeelte van de syntheseconclusie in hoger beroep van de verweerder, "Aanvullende en syntheseconclusie na tussenarrest" genaamd).
49. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "wat de postvergoeding betreft
deze uiteraard als een nettovergoeding dient te worden beschouwd zoals duidelijk blijkt
uit de door het (arbeids)hof gegeven motivatie omtrent deze tussen partijen gerezen betwisting, waar in het tussenarrest (blz. 11, 12 en 13) verwezen wordt naar het addendum
van 6 november 1995 aan de arbeidsovereenkomst betreffende niet rechtstreeks identificeerbare "administratieve en representatiekosten" en de "werkingskosten"; naar een nota
aan de Vlaamse Regering van 9 mei 1996 en de nota van het College van Secretarissengeneraal waarin de postvergoeding als "netto-verloning" bestempeld wordt (blz. 13) en
waar het (arbeids)hof op blz. 14 van het tussenarrest oordeelt "Dat in geval van (de verweerder) deze postvergoeding, naast zijn wedde, deel uitmaakt van zijn netto-bezoldiging,
wordt bovendien uitdrukkelijk bevestigd in artikel 11 van de arbeids-overeenkomst" (4e
blad, onderaan, t.e.m. 5e blad, bovenaan, van het bestreden arrest).
50. Het arbeidshof beslist op grond van die overweging dat de postvergoeding die voor
een bedrag van 41.065,15 euro in de samenstelling van het basisjaarloon werd opgenomen
ter bepaling van de opzeggingsvergoeding, wel degelijk een nettobedrag betreft en als
dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 61.597,72 euro (5e blad, eerste alinea, van
het bestreden arrest; zie ook 13e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
51. In het motiverend gedeelte van het tussenarrest van 17 september 2002, zijnde het
uit te leggen of te verbeteren arrest, overwoog het arbeidshof met betrekking tot de "postvergoeding":
52. "Dat kwestieuze postvergoeding geen kost is eigen aan de werkgever maar als loon
dient te worden beschouwd kan daarenboven expliciet worden afgeleid uit de nota van de
Vlaamse Regering van 9 mei 1996 en de nota voor het College van Secretarissen-generaal
(stukken 16 en 18 van (de verweerder)) waarin de postvergoeding als 'netto-verloning' bestempeld wordt t.o.v. van de directeur van de DAB 'Investeren in Vlaanderen';
53. Dat in het geval van (de verweerder) deze postvergoeding, naast zijn wedde, deel
uitmaakt van zijn netto-bezoldiging wordt bovendien uitdrukkelijk bevestigd in artikel 11
van de arbeidsovereenkomst;
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54. In het geval van (de verweerder) maakt deze postvergoeding zodoende wel degelijk
deel uit van zijn bezoldiging zodat deze dient te worden opgenomen in het basisjaarloon
dat bijgevolg als volgt is samengesteld:
55. Rekening houdende met de anciënniteit van (de verweerder) van 7 jaar en 10 maanden, zijn leeftijd van 57,5 jaar op het ogenblik van het ontslag, zijn functie van investeringsprospector, zijn voormeld basisjaarloon van 94.647,91 euro, met de omstandigheden
eigen aan de zaak en in de zin van voormelde rechtspraak en rechtsleer bepaalt het (arbeids)hof conform artikel 39 WAO van 3 juli 1978 de opzeggingsvergoeding, waarop (de
verweerder) gerechtigd is, gelijk aan het loon overeenstemmend met een opzeggingstermijn van 18 maanden of 141.971,86 euro bruto verminderd met het reeds betaalde bedrag
van 52.136,77 euro = 89.835,09 euro" (13e blad, laatste alinea t.e.m. 14e blad, vierde alinea, van het tussenarrest van 17 september 2002.
56. In het beschikkend gedeelte van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest werd de eiseres veroordeeld tot betaling aan de verweerder van "het
brutobedrag van NEGENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENDERTIG
euro, NEGEN CENT (89.835,09 euro) t.t.v. opzeggingsvergoeding meer de wettelijke en
gerechtelijke intresten op het overeenstemmend nettobedrag" (22e blad, eerste alinea, van
het tussenarrest van 17 september 2002). Het arbeidshof stelt dat overigens zelf in het bestreden arrest vast (4e blad, vierde alinea, van het bestreden arrest).
57. In het op 17 september 2002 gewezen tussenarrest besliste het arbeidshof dus op
duidelijke en ondubbelzinnig wijze een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding toe te kennen.
58. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in de conclusies voor
de uitspraak van het tussenarrest op 17 september 2002 door de partijen niet werd ingegaan op de vraag of het als postvergoeding voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag een netto-, dan wel een brutobedrag uitmaakt. De
verweerder ging in elk geval niet over tot omrekening van het nettobedrag in een nettobedrag (lees: brutobedrag).
59. Uit het feit dat, zoals het arbeidshof in het bestreden arrest vaststelt, in het tussenarrest van 17 september 2002 verwezen wordt naar het addendum aan de overeenkomst van
6 november 1995 betreffende niet rechtstreeks identificeerbare "administratieve en representatiekosten" en "werkingskosten" (12e blad, laatste alinea, van het tussenarrest van 17
september 2002), kan niet worden afgeleid dat het arbeidshof in dat tussenarrest het door
hem als postvergoeding voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking
genomen bedrag als een nettobedrag zou hebben beschouwd. Het arbeidshof verwijst enkel naar dat stuk ter motivatie van zijn zienswijze dat de postvergoeding deel uitmaakt
van de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding (en dus geen kostenvergoeding uitmaakt).
60. Ook uit de omstandigheid dat het arbeidshof, zoals het vaststelt in het bestreden arrest, in het tussenarrest van 17 september 2002 verwees naar een nota aan de Vlaamse regering van 9 mei 1996 en een nota voor het College van Secretarissen-generaal waarin de
postvergoeding als "nettovertoning" wordt bestempeld (13e blad, laatste alinea, van het
tussenarrest van 17 september 2002), kan niet worden afgeleid dat het arbeidshof het door
hem als postvergoeding voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking
genomen bedrag als een nettobedrag zou hebben beschouwd. Het arbeidshof leidt uit dat
stuk immers in zijn tussenarrest van 17 september 2002 expliciet enkel af dat "kwestieuze
postvergoeding geen kost is eigen aan de werkgever maar als loon dient te worden beschouwd" (en aldus dat de postvergoeding deel uitmaakt van de berekeningsbasis van de
opzeggingsvergoeding).
61. Ten slotte kan uit het in het tussenarrest van 17 september 2002 voorkomende mo-
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tief dat "in het geval van (de verweerder) deze postvergoeding, naast zijn wedde, deel uitmaakt van zijn netto-bezoldiging bovendien uitdrukkelijk wordt bevestigd in artikel 11
van de arbeidsovereenkomst" (14e blad, eerste alinea, van het tussenarrest van 17 september 2002), waarnaar het arbeidshof eveneens verwijst in het bestreden arrest, evenmin
worden afgeleid dat het arbeidshof het als postvergoeding voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag als een nettobedrag beschouwde.
Ook die overweging maakt het arbeidshof enkel om zijn zienswijze te motiveren dat de
postvergoeding deel uitmaakt van de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding (en
dus geen kostenvergoeding uitmaakt).
62. Het arbeidshof geeft overigens ook in het motiverend gedeelte van zijn tussenarrest
van 17 september 2002 aan dat de verweerder aanspraak kan maken op een opzeggingsvergoeding gelijk aan een (totaal) brutobedrag van 141.971,86 euro, waarop het reeds betaalde bedrag van 52.136,77 euro in mindering dient te worden gebracht (14e blad, voorlaatste alinea, van het tussenarrest van 17 september 2002).
63. Er bestaat dan ook geen tegenstrijdigheid tussen het motiverend en het beschikkend
gedeelte van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest. Het arbeidshof besliste in dat tussenarrest op duidelijke en ondubbelzinnige wijze een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro (totaal brutobedrag van 141.971,86 euro verminderd met het
reeds betaalde bedrag van 52.136,77 euro) als opzeggingsvergoeding toe te kennen.
64. De door het arbeidshof in zijn tussenarrest van 17 september 2002 genomen beslissing kan in het licht van de motieven ervan niet worden geïnterpreteerd in die zin dat het
arbeidshof het door hem als postvergoeding voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag als een nettobedrag beschouwde.
65. Met betrekking tot de tussenkomst van de eiseres in de aanvullende ziekteverzekering overweegt het arbeidshof in het bestreden arrest:
66. "Wat de ziekteverzekering betreft, verleende (de eiseres) conform artikel 18 van de
arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd bij addendum van 6 november 1995, een tussenkomst in een aanvullende medische verzekering a rato van 1.239,47 euro (50.000 frank)
per gezinshoofd per jaar met betrekking op een hospitalisatieverzekering afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij AGF-De Schelde en een levensverzekering bij de nv Wintherthur, zodat deze, zoals in het tussenarrest (blz. 11) geoordeeld wordt, in tegenstelling tot
hetgeen (de eiseres) beweerde, niet als een sociaal zekerheidsoordeel strictu sensu kunnen
worden beschouwd (cfr. De Vos M. - Verduidelijking van de sociaalrechtelijke loonbegrippen via de casus groepsverzekering. Het Hof van Cassatie stelt orde op zaken, R.W.
2002-2003 nr. 8, 26 oktober 2002 p. 285 e.v.) en kwestieuze tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering die door (de eiseres) netto ten laste genomen werd voor een bedrag
van 2.904,00 euro zodoende als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel werd opgenomen in de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding, welke tussenkomst dan ook uiteraard een nettobedrag uitmaakt dat
als dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 4.356,86 euro netto". (5e blad, tweede alinea, van het bestreden
arrest)
67. Het arbeidshof beslist in het bestreden arrest aldus dat de tussenkomst van de eiseres in de aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904,00 euro een nettobedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 4.356,86 euro (zie ook 13e blad, tweede alinea,
van het bestreden arrest).
68. In het tussenarrest van 17 september 2002, zijnde het uit te leggen of te verbeteren
arrest, overwoog het arbeidshof in het motiverend gedeelte met betrekking tot de "tussenkomst van de eiseres in de aanvullende ziekteverzekering" enkel:
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69. "Ziekteverzekering
70. Krachtens artikel 18 van de arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd bij addendum
van 6 november 1995, verleende (de eiseres) vanaf 1 januari 1995 een tussenkomst in een
aanvullende medische verzekering a rato van 50.000 frank aan 100 pct. per gezinslid per
jaar, zoals dit effectief blijkt uit het verzekeringsdossier van (de verweerder) (stuk 27) en
betrekking heeft op een hospitalisatieverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AGF-De Schelde en een levensverzekering bij de nv Wintherthur, zodat dezen
niet als een sociaal zekerheidsvoordeel stricto sensu kunnen worden beschouwd zoals (de
eiseres) ten onrechte beweert en deze tussenkomst dan ook in de samenstelling van het basisloon dient te worden opgenomen a rato van (117.170 frank =) 2.904,57 euro" (11e blad,
eerste alinea, van het tussenarrest van 17 september 2002)
71. In het beschikkend gedeelte van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest werd de eiseres veroordeeld tot betaling aan de verweerder van "het
brutobedrag van NEGENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENDERTIG
euro, NEGEN CENT (89.835,09 euro) t. t. v. opzeggingsvergoeding meer de wettelijke en
gerechtelijke intresten op het overeenstemmend nettobedrag" (22e blad, eerste alinea, van
het tussenarrest van 17 september 2002). Het arbeidshof stelt dat overigens zelf in het bestreden arrest vast (4e blad, vierde alinea, van het bestreden arrest).
72. In het op 17 september 2002 gewezen tussenarrest, besliste het arbeidshof dus op
duidelijke en ondubbelzinnig wijze een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding toe te kennen.
73. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in de conclusies voor
de uitspraak van het tussenarrest op 17 september 2002 door de partijen niet werd ingegaan op de vraag of het als "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag een netto-, dan
wel een brutobedrag uitmaakt. De verweerder ging in elk geval niet over tot omrekening
van nettobedrag in een brutobedrag;
74. Uit het hierboven weergegeven motiverend gedeelte van het op 17 september 2002
door het arbeidshof gewezen tussenarrest kan niet worden afgeleid dat het arbeidshof het
als "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag als een nettobedrag beschouwde.
75. Het arbeidshof geeft immers ook in het motiverend gedeelte van het door hem op
17 september 2002 gewezen tussenarrest aan dat de verweerder aanspraak kan maken op
een opzeggingsvergoeding gelijk aan een (totaal) brutobedrag van 141.971,86 euro, waarop het reeds betaalde bedrag van 52.136,77 euro in mindering dient te worden gebracht
(14e blad, voorlaatste alinea, van het tussenarrest van 17 september 2002).
76. Er bestaat dan ook geen tegenstrijdigheid tussen het motiverend en het beschikkend
gedeelte van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest. Het arbeidshof besliste in dat tussenarrest op duidelijke en ondubbelzinnige wijze een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro (totaal brutobedrag van 141.971,86 euro verminderd met het
reeds betaalde bedrag van 52.136,77 euro ) als opzeggingsvergoeding toe te kennen.
77. De door het arbeidshof in zijn tussenarrest van 17 september 2002 genomen beslissing kan in het licht van de motieven ervan niet worden geïnterpreteerd in die zin dat het
arbeidshof het door hem als "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de
berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedrag als een nettobedrag beschouwde.
78. 1.2.1. Eerste subonderdeel
79. 1.2.1.1. Artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, die kan uitleggen, zonder evenwel
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de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. Opdat een rechter
zijn beslissing zou kunnen uitleggen, is aldus vereist dat die beslissing onduidelijk of dubbelzinnig is.
80. Artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de verschrijvingen
of misrekeningen die in een door hem gewezen beslissing voorkomen, kan verbeteren,
zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
Opdat een rechter zijn beslissing zou kunnen verbeteren, is aldus vereist dat die beslissing
is aangetast door een verschrijving of misrekening.
81. 1.2.1.2. Zoals blijkt uit de aanhef van dit onderdeel, is de door het arbeidshof in zijn
tussenarrest van 17 september 2002 genomen beslissing niet onduidelijk of dubbelzinnig,
noch aangetast door een verschrijving of misrekening.
82. Het arbeidshof besliste in zijn tussenarrest van 17 september 2002 op duidelijke en
ondubbelzinnige wijze en zonder een verschrijving of misrekening te begaan, een totaal
brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding toe te kennen, en aldus dat de
als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedragen geen netto-bedragen uitmaken.
83. Het arbeidshof kon die beslissing aldus niet uitleggen of verbeteren.
84. Door ervan uit te gaan dat het door hem op 17 september 2002 gewezen tussenarrest onduidelijk of dubbelzinnig is (dan wel aangetast is door een verschrijving of misrekening) en door vervolgens dat tussenarrest uit te leggen (dan wel te verbeteren) in die zin
dat de door hem in dat arrest als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende
ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedragen nettobedragen uitmaken, schendt het arbeidshof de artikelen 793 en 794
van het Gerechtelijk Wetboek.
85. Conclusie
86. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de door de verweerder ingestelde vordering tot
"uitlegging en/of verbetering" van het tussenarrest gegrond is en zegt niet wettig voor
recht dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065 euro in de samenstelling van
het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding werd opgenomen, een nettobedrag betreft en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 61.597,72 euro, noch dat de tussenkomst van de
eiseres in de aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904 euro een nettobedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 4.356,86 euro (schending van de artikelen 793
en 794 van het Gerechtelijk Wetboek).
87. 1.2.2. Tweede subonderdeel
88. Wanneer de rechter ingaat op een vraag om uitlegging van een door hem gewezen
beslissing die hij als duister of dubbelzinnig erkent, vermag hij aan die beslissing geen
met de bewoordingen en de inhoud ervan onverenigbare uitlegging geven. Hij vermag de
bewijskracht ervan niet miskennen.
89. Zoals aangegeven in de aanhef van dit onderdeel, kan de door het arbeidshof in zijn
tussenarrest van 17 september 2002 genomen beslissing, de uit te leggen beslissing, in het
licht van de motieven ervan niet worden geïnterpreteerd in die zin dat het arbeidshof de
door hem als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering"
voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedragen als
nettobedragen beschouwde.
90. Conclusie
91. Door het tussenarrest van 17 september 2002 uit te leggen in die zin dat de bedra-
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gen die het arrest als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" in aanmerking neemt voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, nettobedragen uitmaken, geeft het arbeidshof aan dat tussenarrest een uitlegging die volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen en de inhoud ervan en schendt het de bewijskracht ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de door de verweerder ingestelde vordering
tot "uitlegging en/of verbetering" van het tussenarrest gegrond is en zegt niet wettig voor
recht dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065 euro in de samenstelling van
het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding werd opgenomen, een nettobedrag betreft en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 61.597,72 euro, noch dat de tussenkomst van de
eiseres in de aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904 euro een nettobedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een nettobedrag van 4.356,86 euro (schending van de artikelen 793
en 794 van het Gerechtelijk Wetboek).
92. 1.2.3. Derde subonderdeel
93. 1.2.3.1. Op grond van de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek mag
de rechter die een door hem genomen beslissing uitlegt of verbetert, de in die beslissing
bevestigde rechten niet uitbreiden, beperken of wijzigen. De rechter mag niet wijzigen of
uitbreiden wat hij werkelijk heeft beslist.
94. De rechter die een door hem gewezen beslissing moet uitleggen, mag het gezag van
gewijsde van die beslissing, zoals neergelegd in de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek, niet aantasten. Wanneer de rechten van de partijen zoals zij in de te
interpreteren beslissing zijn vastgesteld, door de interpretatieve uitspraak uitgebreid of gewijzigd worden, wordt het gezag van gewijsde van die beslissing miskend.
95. 1.2.3.2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "in tegenstelling tot
hetgeen (de eiseres) beweert geen afbreuk wordt gedaan aan de bepalingen van artikel 793
Gerechtelijk Wetboek door enige uitbreiding of wijziging van de bevestigde rechten" (6e
blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
96. Zoals aangegeven in de aanhef van dit onderdeel, besliste het arbeidshof in zijn tussenarrest van 17 september 2002 een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding toe te kennen, en aldus dat de als "postvergoeding" en "tussenkomst in
de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in
aanmerking genomen bedragen geen netto-bedragen uitmaken.
97. Door het door hem op 17 september 2002 uitgesproken tussenarrest uit te leggen in
die zin dat de door hem in dat arrest als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking
genomen bedragen netto-bedragen uitmaken, wijzigt het arbeidshof dus wat het in dat tussenarrest werkelijk besliste. Het arbeidshof kent aldus een hoger bedrag toe dan datgene
dat het in het tussenarrest van 17 september 2002 toekende, wijzigt de in dat tussenarrest
bevestigde rechten en breidt ze uit.
98. Conclusie
99. Door het tussenarrest van17 september 2002 uit te leggen in die zin dat de bedragen
die het in dat arrest als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking neemt, netto-bedragen uitmaken, schendt het arbeidshof de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk
Wetboek, evenals het gezag van gewijsde van de door hem in zijn tussenarrest van 17 september 2002 genomen beslissing en gemaakte overwegingen (schending van de artikelen
23, 24, 25, 26, 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek). Het arbeidshof beslist dan ook
niet wettig dat de door de verweerder ingestelde vordering tot "uitlegging en/of verbete-
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ring" van het tussenarrest gegrond is en zegt niet wettig voor recht dat de postvergoeding
die voor een bedrag van 41.065 euro in de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding werd opgenomen, een netto-bedrag betreft en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een
nettobedrag van 61.597,72 euro, noch dat de tussenkomst van de eiseres in de aanvullende
ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904 euro een nettobedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij voor een
nettobedrag van 4.356,86 euro (schending van de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek).
- Tweede middel
1. Geschonden wettelijke bepalingen
1. artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de
artikelen 14 en 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2. artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
3. artikel 19, §2, 2°, a), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
4. artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers;
5. de artikelen 31, tweede lid, 3°, 171, 5°, a, 270, 272 en 273 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992
6. artikel 20, A, van de bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
2. Aangevochten beslissingen
3. In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof de vordering van de verweerder
tot uitlegging en/of verbetering van het tussenarrest van 17 september 2002 gegrond. Het
arbeidshof zegt voor recht dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065 euro in
de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding werd
opgenomen een nettobedrag betreft en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel
in de opzeggingsvergoeding, hetzij 61.597,72 euro netto, en dat de tussenkomst van de eiseres in de aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904 euro een netto-bedrag uitmaakt en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 4.356,86 euro netto (13e blad, laatste alinea t.e.m. 14e blad, tweede alinea,
van het arrest). Die beslissing is gesteund op de volgende motieven:
4. "Betreffende de gegrondheid van dit verzoek tot uitlegging en/of verbetering
5. In het dispositief van het tussenarrest van 17 september 2002 wordt (de eiseres)
(o.m.) veroordeeld 'tot betaling aan (de verweerder) van het brutobedrag van 89.835,09
euro t.t.v. opzeggingsvergoeding meer de wettelijke en gerechtelijke intresten op het overeenstemmende nettobedrag'.
6. (De eiseres) stelt dat op het volledige brutobedrag van 89.835,09 euro de RSZ-afhoudingen en de bedrijfsvoorheffing in mindering moeten gebracht worden zodat, volgens de
inhoud van de conclusies van (de verweerder), na afhouding van de RSZ-bijdragen t.b.v.
11.741,44 euro en de bedrijfsvoorheffing van 29.870,81 euro hem een nettobedrag werd
uitbetaald van 48.222,82 euro.
7. Verder verwijst (de eiseres) naar artikel 793 Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat
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'De rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan die uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen'.
8. (De verweerder) houdt daarentegen voor dat een gedeelte van het toegekende bedrag
gevormd wordt door de postvergoeding voor een aandeel van 41.065,15 x 18/12 = 61.597,
72 euro en de tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering voor een aandeel van
2.904,57 x 18/12 = 4.356,86 euro, die door hem tijdens de tewerkstelling verworven werden gezien de postvergoeding netto op zijn rekening gestort werd en de kosten van de
ziekteverzekering netto door (de eiseres) ten laste genomen werd.
9. Wat de postvergoeding betreft dient deze uiteraard als een nettovergoeding te worden beschouwd zoals duidelijk blijkt uit de door het Hof gegeven motivatie omtrent deze
tussen partijen gerezen betwisting, waar in het tussenarrest (blz. 11, 12 en 13) verwezen
wordt naar het addendum van 6 november 1995 aan de arbeidsovereenkomst betreffende
niet rechtstreeks identificeerbare 'administratieve en representatiekosten' en de 'werkingskosten'; naar een nota aan de Vlaamse Regering van 9 mei 1996 en de nota van het College van Secretarissen-generaal waarin de postvergoeding als 'netto-verloning' bestempeld
wordt (blz. 13) en waar het (arbeids)hof op blz. 14 van het tussenarrest oordeelt 'Dat in
geval van (de verweerder) deze postvergoeding, naast zijn wedde, deel uitmaakt van zijn
netto-bezoldiging wordt bovendien uitdrukkelijk bevestigd in artikel 11 van de arbeidsovereenkomst'.
10. Dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065,15 euro in de samenstelling
van het basisjaarloon werd opgenomen ter bepaling van de opzeggingsvergoeding wel degelijk een nettobedrag betreft en als dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding hetzij 61.597,72 euro netto.
11. Wat de ziekteverzekering betreft, verleende (de eiseres) conform artikel 18 van de
arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd bij addendum van 6 november 1995, een tussenkomst in een aanvullende medische verzekering a rato van 1.239,47 euro (50.000 frank)
per gezinshoofd per jaar met betrekking op een hospitalisatieverzekering afgesloten bij de
verzekeringsmaatschappij AGF-De Schelde en een levensverzekering bij de nv Winterthur, zodat deze, zoals in het tussenarrest (blz. 11) geoordeeld wordt, in tegenstelling tot
hetgeen (de eiseres) beweerde, niet als een sociaal zekerheidsvoordeel stricto sensu kunnen worden beschouwd (cfr. De Vos M. - Verduidelijking van de sociaalrechtelijke begrippen via de casus groepsverzekering. Het Hof van Cassatie stelt orde op zaken, R.W.
2002-2003 nr. 8, 26 oktober 2002 p. 285 e.v.) en kwestieuze tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering die door (de eiseres) netto ten laste genomen werd voor een bedrag
van 2.904,00 euro zodoende als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel werd opgenomen in de samenstelling van het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding, welke tussenkomst dan ook uiteraard een nettobedrag uitmaakt dat
als dusdanig in rekening dient te worden gebracht en verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 4.356,56 euro netto.
12. Zo blijkt (cfr. van Eeckhoutte W., Sociaal Compendium Antwerpen, Kluwer 1995,
p. 1240) 'uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever daarmee (met de voordelen verworven
krachtens de arbeidsovereenkomst) alle voordelen bedoeld heeft die niet als gift, vrijgevigheid of liberaliteit door de werkgever worden toegekend, maar waarop de bediende
recht heeft krachtens de arbeidsovereenkomst, maar ook ingevolge gelijk welke andere titel, zij het de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst, het gebruik of een éénzijdige
door de werkgever aangegane verbintenis (Concl. Adv.-gen. Lenaerts voor Cass. 3 april
1978, R. W. 1977-1978, 218). De bedoeling van de wetgever is geweest te onderstrepen
dat het begrip loon hier een ruime betekenis heeft' (Concl. Adv.-gen. Lenaerts voor Cass.
29 mei 1978, R.W. 1978-79, 489).
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13. Dat, in tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) beweert hierdoor geen afbreuk wordt
gedaan aan de bepalingen van artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek door enige uitbreiding of wijziging van de bevestigde rechten". (4e blad, midden t.e.m. 6e blad, eerste
alinea, van het bestreden arrest)
14. Grieven
15. 1. Op grond van artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, is de partij die een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op onregelmatige wijze beëindigt, een opzeggingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst overeenstemmende met de duur van de opzeggingstermijn
of met het resterende gedeelte ervan.
16. Krachtens de artikelen 14 en 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en 19, §2, 2°, a), van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, zijn op een opzeggingsvergoeding socialezekerheidsbijdragen verschuldigd en
dient de werkgever op die vergoeding werknemersbijdragen in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
17. Krachtens artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992 (gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van
12 juni 1992) behoort de door de werkgever op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigde opzeggingsvergoeding tot de belastbare beroepsinkomsten.
Die opzeggingsvergoeding is onderworpen aan het in artikel 171, 5°, a, van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde bijzondere aanslagstelsel.
18. Krachtens de artikelen 270, 1°, 272, 1° en 273, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 is de werkgever gehouden op de door hem op grond van artikel 39 van
de Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigde opzeggingsvergoeding bedrijfsvoorheffing
in te houden en dat volgens het in artikel 20, A, van de bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde stelsel.
19. Eenmaal de rechtbank op grond van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet
aan de werknemer een bepaald (bruto)bedrag als opzeggingsvergoeding heeft toegekend,
maakt die opzeggingsvergoeding een op zich staande vergoeding uit, die zelf onderworpen is aan fiscale en sociale heffingen volgens de hierboven vermelde regels. De rechter
kan naderhand het eerder door hem als opzeggingsvergoeding toegekende (bruto)bedrag
niet opsplitsen en een gedeelte ervan onttrekken aan de fiscale en sociale heffingen die
verschuldigd zijn op een dergelijke vergoeding.
20. 2. In zijn tussenarrest van 17 september 2002 veroordeelde het arbeidshof de eiseres
tot betaling aan de verweerder van een brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding (14e blad, voorlaatste alinea en 22e blad, eerste alinea, van het tussenarrest
van 17 september 2002).
21. In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof de vordering van de verweerder "tot
uitlegging en/of verbetering" van het tussenarrest van 17 september 2002 gegrond, en zegt
voor recht dat de postvergoeding die voor een bedrag van 41.065 euro in de samenstelling
van het basisjaarloon ter bepaling van de opzeggingsvergoeding werd opgenomen een
nettobedrag betreft en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij 61.597,72 euro netto, en dat de tussenkomst van de eiseres in de
aanvullende ziekteverzekering voor een bedrag van 2.904 euro een netto-bedrag uitmaakt
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en als dusdanig dient te worden verrekend als aandeel in de opzeggingsvergoeding, hetzij
4.356,86 euro netto (13e blad, laatste alinea t.e.m. 14e blad, tweede alinea, van het arrest).
22. Het arbeidshof splitst aldus de door hem in zijn tussenarrest toegekende opzeggingsvergoeding terug op in verschillende onderdelen en onttrekt aldus een gedeelte van
die door hem toegekende opzeggingsvergoeding, namelijk het gedeelte dat overeenstemt
met de door hem als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedragen, aan de op die vergoeding verschuldigde fiscale en sociale heffingen.
23. Conclusie
24. Door het gedeelte van de door hem in zijn tussenarrest van 17 september 2002 toegekende opzeggingsvergoeding dat overeenstemt met de door hem in dat arrest als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende ziekteverzekering" voor de berekening
van die vergoeding in aanmerking genomen bedragen, te onttrekken aan de op die vergoeding verschuldigde fiscale en sociale heffingen, schendt het arbeidshof de artikelen 39,
§1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 14 en 23, §1, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23, eerste en tweede lid, van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 19, §2, 2°, a), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 31, tweede lid, 3°, 171, 5°, a, 270, 272
en 273 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, en 20, A, van de bijlage
III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992.
- Derde middel
1. Geschonden wettelijke bepalingen
1. de artikelen 2.1, in de versie van toepassing voor de vervanging ervan bij Verordening nr. 307/1999 van de Raad van 8 februari 1999, 4, 13.2.a. en 13.2.d van de Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregeling op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen;
2. de artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 1° en 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders;
3. artikel 9, §1, eerste en tweede lid, en §2, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
2. Aangevochten beslissingen
3. In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerder gegrond. Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van een
bedrag van 19.874,74 euro als ten onrechte ingehouden socialezekerheidsbijdragen. Die
beslissing is gesteund op de volgende motieven:
4. "Betreffende de sociale zekerheidsbijdragen
5. (De verweerder) stelt gerechtigd te zijn op een bedrag van 19.874,74 euro t.t.v. door
(de eiseres) ten onrechte ingehouden sociale werknemersbijdragen op zijn loon volgens
het Belgische R.S.Z.-stelsel dat in een bijdragebetaling door de werknemer voorziet, terwijl hij aan de Zweedse RSZ-bepalingen onderworpen was alwaar geen bijdragebetaling
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door de werknemer is voorzien.
6. (De verweerder) verwijst hieromtrent voornamelijk naar zijn sociaal statuut van
werknemer bij (de eiseres), de Vlaamse Gemeenschap, en naar artikel 13 van de Verordening 1408/71 van 14 juli 1971 dat in beginsel bepaalt dat:
7. - de werknemers is slechts aan de wetgeving van één enkele Lid-Staat onderworpen;
8. - op de werknemer die werkzaam is op het grondgebied van een Lid-Staat, is de wetgeving van die Staat van toepassing, met als uitzondering op dit beginsel de ambtenaren
en de met hen gelijkgestelden waarop de wetgeving van toepassing blijft van de Lid-Staat
waaronder de overheidsdienst ressorteert.
9. (De eiseres) houdt in syntheseconclusie na heropening der debatten in de eerste
plaats voor dat deze nieuwe vordering geen rechtsgeldige uitbreiding vormt van de eis en
alleen al om die reden moet afgewezen worden als onontvankelijk minstens ongegrond en
subsidiair, dat deze in ieder geval reeds verjaard is, waarover echter reeds geoordeeld
werd in het tussenarrest (blz. 20-21).
10. In uiterst subsidiaire orde verwijst (de eiseres) naar artikel 13,2,d van de Verordening van 14 juli 1971 dat bepaalt dat op ambtenaren en met hen gelijkgestelden, de wetgeving van toepassing is van de Lid-Staat, waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn
ressorteert, en gezien artikel 5, §3, van de arbeidsovereenkomst van 23 maart 1994 stipuleert dat (de verweerder) onderworpen is 'aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid
der werknemers behalve wat betreft de regeling van de jaarlijkse vakantie, van de kinderbijslagen en van de beroepsziekten en arbeidsongevallen' het logisch is dat hij als contractueel personeelslid met functionele bevoegdheid onderworpen was aan de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en dus ook aan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 (bepalingen betreffende personen die in de openbare sector tewerkgesteld worden), en de proloog van de Verordening 1408/71 bovendien het volgende
stelt: 'overwegende dat de eigen kenmerken van de nationale wetgevingen inzake sociale
zekerheid moeten worden gerespecteerd en dat er enkel een coördinatiemethode moet
worden uitgewerkt':
11. (De eiseres) besluit dat (de verweerder) bijgevolg als investeringsprospector voor
de toepassing van de sociale zekerheidsregeling gelijkgesteld is met de ambtenaren en hij
zodoende in toepassing van voormeld artikel 13, 2, d, van de Verordening 1408/71 onder
het socialezekerheidsstelsel van België viel en niet onder dat van Zweden.
12. Echter dient zoals geoordeeld werd in het tussenarrest (blz. 18) 'nogmaals te worden
benadrukt dat (de verweerder) met (de eiseres) verbonden was door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald wordt in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst zodat de bepalingen van ambtshalve mutatie, die alleen voor statutair personeel gelden, uiteraard niet toepasselijk zijn op (de verweerder)'; zodat van geen eigenlijke gelijkstelling sprake kan zijn alleen reeds door het fundamenteel bestaande onderscheid met het ambtenarenstatuut dat gekenmerkt wordt door de vastheid van betrekking,
waarvan (de verweerder) als verbonden door een arbeidsovereenkomst op grond van de
A.O.W. van 3 juli 1978 in wezen uitgesloten was, en welk essentieel verschil evenzo
blijkt uit de vaststelling dat het contractuele personeelslid krachtens het personeelsstatuut
voor contractueel personeel een functionele bevoegdheid heeft (artikel XIV, 22) en geen
hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval is voor de ambtenaar.
13. Nu (de verweerder) in deze omstandigheden de hoedanigheid van werknemer is
blijven bezitten kan hij in dit geval niet als een met de ambtenaren gelijkgestelde worden
beschouwd zodat, gezien de plaats van tewerkstelling zich in Zweden bevond, het sociaal
zekerheidsstelsel van deze Lid-Staat op hem van toepassing was.

1408

HOF VAN CASSATIE

25.5.09 - Nr. 341

14. Dat artikel 4 van de arbeidsovereenkomst stipuleert dat 'voor al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in de onderhavige overeenkomst gelden bijgevolg de bepalingen van laatstvermelde wet' en verder in voormeld artikel 5, §3, verwezen wordt naar de toepassing van
de Belgische R.S.Z.-wetgeving doet hieraan geen afbreuk gezien artikel 6 van de A.O.W.
uitdrukkelijk bepaalt dat 'alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren'.
15. Dat zodoende inderdaad ten onrechte sociale zekerheidsbijdragen werden ingehouden op het loon van (de verweerder) voor een op zich door (de eiseres) niet betwist bedrag
van 19.874,74 euro netto.
16. Dat, in tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) voorhoudt, het nettoverlies dat uit zijn
aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid voortvloeide niet gecompenseerd wordt
door het optrekken vanaf 1 januari 1995 van 991,57 euro tot 1.239,47 euro van de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor een aanvullende medische verzekering voor (de
verweerder) en zijn echtgenote bij addendum van de arbeidsovereenkomst, terwijl (de verweerder) hoegenaamd niet kan verweten worden tijdens zijn tewerkstelling nooit te hebben geprotesteerd, gezien juist zijn tewerkstelling in ondergeschikt verband, dat een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt". (6e blad, tweede alinea,
t.e.m. 7e blad, van het bestreden arrest).
17. Grieven
18. 1. De Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, hieronder afgekort als Verordening nr. 1408/71, is luidens zijn artikel 2.1., in de versie in deze zaak van toepassing, van
toepassing op werknemers of zelfstandigen en op studenten op wie de wetgeving van een
of meer Lid-Staten van toepassing is geweest, en die onderdanen van een der Lid-Staten,
dan wel op het grondgebied van een der Lid-Staten wonende staatlozen of vluchtelingen
zijn, alsmede op hun gezinsleden en op hun nagelaten betrekkingen. De Verordening nr.
1408/71 is van toepassing op de wettelijke regelingen betreffende de sociale zekerheid
van de nationale Lid-Staten, als bedoeld in artikel 4 van de verordening.
19. Krachtens artikel 13.2.a. van de Verordening nr. 1408/71 is, onder voorbehoud van
de artikelen 14 tot en met 17, op diegene die op het grondgebied van een Lid-Staat werkzaamheden in loondienst krachtens een arbeidsovereenkomst uitoefent, de wetgeving van
die Staat van toepassing, zelfs indien hij op het grondgebied van een andere Lid-Staat
woont of indien de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij
hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere Lid-Staat.
20. Overeenkomstig artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 is op ambtenaren
en met hen gelijkgestelden de wetgeving van toepassing van de Lid-Staat waaronder de
dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert. De in artikel 13.2.d. van de Verordening nr.
1408/71 bepaalde verwijzingsregel is van toepassing op alle personen die tewerkgesteld
zijn in de publieke sector.
21. Voor de toepassing van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 wordt de
hoedanigheid van de betrokkene als "ambtenaar of met hem gelijkgestelde" bepaald door
het nationale socialezekerheidsrecht.
22. Of de betrokkene een "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" is in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71, moet bijgevolg worden nagegaan aan de
hand van de Belgische socialezekerheidswetgeving.
23. Artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als R.S.Z.-Wet, bepaalt dat die wet (en dus het Belgische socialezeker-

Nr. 341 - 25.5.09

HOF VAN CASSATIE

1409

heidsstelsel voor werknemers) toepassing vindt op de werknemers en de werkgevers die
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
24. Krachtens artikel 2, §1, 1°, van de R.S.Z.-Wet kan de Koning, bij in Ministerraad
overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen,
onder de voorwaarden die hij bepaalt de toepassing die wet (en dus van het Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers) uitbreiden tot de personen die, zonder door een
arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van
een ander persoon verrichten en wijst hij alsdan de persoon aan die als werkgever wordt
beschouwd.
25. Artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet, bepaalt aldus dat de toepassing van de wet wordt verruimd
wat betreft de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers en de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid voor werknemers, tot het Rijk, tot de Gemeenschappen, tot
de gewesten, tot de provincies en tot de instellingen ondergeschikt aan de provincies alsmede tot de personen die in hun dienst zijn en zich in een statutaire bevinden. Krachtens
artikel 9, §1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet wordt de toepassing van
de wet echter beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, wanneer de personen bedoeld in het eerste
lid in vast verband benoemd zijn.
26. Krachtens artikel 2, §1, 2°, van de R.S.Z.-Wet kan de Koning, bij in Ministerraad
overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen,
voor zekere categorieën werknemers die Hij bepaalt, de toepassing van die wet (en dus
van het Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers) tot een of meer van de bij
artikel 5 opgesomde regelingen beperken.
27. Artikel 9, §2, van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet bepaalt aldus dat, wat betreft
de personen die door het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst
genomen worden, de toepassing van de wet wordt beperkt tot de regelingen opgesomd in
§1, eerste lid, zijnde de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers en de regeling inzake
arbeidsvoorziening en werkloosheid voor werknemers.
28. Personen die door de eiseres worden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst, zijn aldus op grond van artikel 9, §2, van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet
slechts onderworpen aan het Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers wat betreft de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de regeling
voor rust-en overlevingspensioenen en de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid. Voor de andere regelingen, meer bepaald de gezinsbijslagregeling en de jaarlijkse vakantie, zijn zij onderworpen aan het (socialezekerheids)stelsel voor (statutaire) ambtenaren.
29. Personen die door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld zijn aldus onderworpen aan bepaalde bijzondere socialezekerheidsregelingen voor
ambtenaren.
30. Aangezien personen die door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden
tewerkgesteld in het Belgische socialezekerheidsrecht onderworpen zijn aan bepaalde bijzondere regelingen voor ambtenaren, dienen zij beschouwd te worden als "met ambtenaren gelijkgestelden" in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71.
31. Op grond van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 is op personen die
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door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld, dan ook de
wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert, zijnde de Belgische wetgeving, van toepassing.
32. 2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de verweerder stelt gerechtigd
te zijn op een bedrag van 19.874,74 euro als door de eiseres ten onrechte ingehouden socialezekerheidsbijdragen volgens het Belgische socialezekerheidsstelsel dat in een bijdragebetaling door de werknemer voorziet, terwijl hij aan het Zweedse socialezeker-heidsrecht
onderworpen was, dat in geen bijdragebetaling door de werknemer voorziet (6e blad,
tweede alinea, van het bestreden arrest).
33. Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt dat de verweerder door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst werd tewerkgesteld (zie o.m.
7e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
34. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest:
35. "Echter dient zoals geoordeeld werd in het tussenarrest (blz. 18) 'nogmaals te worden benadrukt dat (de verweerder) met (de eiseres) verbonden was door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald wordt in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst zodat de bepalingen van ambtshalve mutatie, die alleen voor statutair
personeel gelden, uiteraard niet toepasselijk zijn op (de verweerder)'; zodat van geen eigenlijke gelijkstelling sprake kan zijn alleen reeds door het fundamentele onderscheid met
het ambtenarenstatuut dat gekenmerkt wordt door de vastheid van betrekking, waarvan
(de verweerder) als verbonden door een arbeidsovereenkomst op grond van de A.O.W.
van 3 juli 1978 in wezen uitgesloten was, en welk essentieel verschil evenzo blijkt uit de
vaststelling dat het contractuele personeelslid krachtens het personeelsstatuut voor contractueel personeel een functionele bevoegdheid heeft (artikel XIV, 22) en geen hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval is voor de ambtenaar" (7e blad, tweede alinea, van
het bestreden arrest).
36. Het arbeidshof overweegt vervolgens dat de verweerder, aangezien hij de hoedanigheid van werknemer is blijven bezitten, niet als een met een ambtenaar gelijkgestelde kan
worden beschouwd, zodat, aangezien de plaats van tewerkstelling zich in Zweden bevond,
het socialezekerheidsstelsel van die lidstaat op hem van toepassing was (7e blad, derde
alinea, van het bestreden arrest).
37. Het arbeidshof kan uit zijn vaststellingen dat de verweerder met de eiseres verbonden was door een arbeidsovereenkomst en aldus de hoedanigheid van werknemer had, dat
hij niet genoot van de voor het ambtenarenstatuut kenmerkende vastheid van betrekking
en dat hij geen hiërarchische, maar een functionele bevoegdheid uitoefende, niet wettig
afleiden dat de verweerder niet kan beschouwd worden als een "met een ambtenaar gelijkgestelde" in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71.
38. Zoals hierboven werd aangetoond, dient een persoon die door de eiseres krachtens
een arbeidsovereenkomst wordt tewerkgesteld, zoals de verweerder, immers beschouwd
te worden als een met "een ambtenaar gelijkgestelde" in de zin van artikel 13.2.d. van de
Verordening nr. 1408/71, aangezien die persoon in het Belgische socialezekerheidsrecht
valt onder bepaalde bijzondere regelingen voor ambtenaren.
39. Het arbeidshof gaat in het bestreden arrest zelfs niet na en stelt dan ook niet vast dat
de verweerder met toepassing van de Belgische socialezekerheidswetgeving niet als een
"met een ambtenaar gelijkgestelde" in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr.
1408/71 kan worden beschouwd.
40. Het arbeidshof is van oordeel dat op de verweerder, aangezien zijn plaats van tewerkstelling zich in Zweden bevond, het socialezekerheidsstelsel van die Lid-Staat van
toepassing was (7e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
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41. Het arbeidshof acht aldus met toepassing van de in artikel 13.2.a. van de Verordening nr. 1408/71 bepaalde aanwijzingsregel het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing.
42. Aangezien het arbeidshof niet wettig beslist dat de verweerder niet kan worden beschouwd als een 'met een ambtenaar gelijkgestelde' in de zin van artikel 13.2.d., van de
Verordening nr. 1408/71, past het niet wettig de in artikel 13.2.a. van de Verordening nr.
1408/71 bepaalde aanwijzingsregel toe en beslist het niet wettig dat met toepassing van
die regel het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing is.
43. Het arbeidshof beslist dus evenmin wettig dat door de eiseres ten onrechte sociale
zekerheidsbijdragen werden ingehouden op het loon van de verweerder (7e blad, vijfde
alinea, van het bestreden arrest).
44. Conclusie
45. 1. Door de verweerder niet als een "met een ambtenaar gelijkgestelde" in de zin van
artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 te beschouwen en door aldus met toepassing van de in artikel 13.2.a. van de Verordening nr. 1408/71 bepaalde aanwijzingsregel
het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing te achten, schendt het arbeidshof alle
in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen. Het arbeidshof veroordeelt de eiseres
dan ook niet wettig tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 19.874,74 euro als
ten onrechte ingehouden socialezekerheidsbijdragen (schending van alle in de aanhef van
het middel aangegeven bepalingen).
46. 2. Krachtens artikel 234 van het EG-Verdrag is het Hof van Justitie bevoegd om bij
wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van dat Verdrag
en over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap.
47. In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat niet duidelijk is hoe het in artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 voorkomende begrip
"ambtenaren en met hen gelijkgestelden" moet worden uitgelegd, verzoekt de eiseres het
Hof de volgende vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
48. Dient het in artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 voorkomende begrip
"ambtenaren en met hen gelijkgestelden" bepaald te worden aan de hand van het nationale
recht dat de toepassing van de sociale zekerheid regelt en in die zin te worden uitgelegd
dat zij die gedeeltelijk vallen onder de socialezekerheidsbescherming die voorbehouden is
aan ambtenaren of zij die dezelfde socialezekerheidspositie hebben als ambtenaren, met
ambtenaren wordt gelijkgesteld, dan wel komt aan dit begrip een Europeesrechtelijke betekenis toe en zo ja, welke is die betekenis dan?
- Vierde middel
1. Geschonden wettelijke bepalingen
1. de artikelen 801 en 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Aangevochten beslissingen
3. In de bestreden beslissing veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot betaling van de
kosten van het hoger beroep (m.i.v. de rechtsplegingsvergoedingen) (13e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
4. Grieven
5. Overeenkomstig artikel 801 van het Gerechtelijk Wetboek komen, indien de vordering tot uitlegging of verbetering wordt toegewezen, de kosten ten laste van de Staat, en
wordt de in consignatie gegeven som aan de eiser teruggegeven.
6. Indien de vordering tot uitlegging of verbetering wordt toegewezen, kunnen de kos-
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ten die verband houden met die vordering, dus niet ten laste van de verweerder worden
gelegd.
7. Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder een vordering tot
uitlegging en/of verbetering van het door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen
tussenarrest instelde (zie 2e blad, bovenaan, derde streepje, van het bestreden arrest; blz. 2
van de eerste conclusie van de verweerder na het tussenarrest, ontvangen ter griffie van
het arbeidshof op 24 februari 2003, "Conclusie na tussenarrest" genoemd).
8. In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof die vordering tot uitlegging en/of verbetering ontvankelijk en gegrond (12e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest) en
wijst die vordering aldus toe.
9. Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van alle kosten van het hoger beroep (13e blad, derde alinea, van het bestreden arrest), m.i.v. de kosten die verband houden met de vordering tot uitlegging of verbetering.
10. Conclusie
11. Aangezien het arbeidshof de vordering van de verweerder tot uitlegging en/of verbetering van het op 17 september 2002 gewezen tussenarrest toewijst, kon het de eiseres
niet wettig veroordelen tot betaling van de kosten die verband houden met die vordering
(schending van de artikelen 801 en 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

2. BESLISSING VAN HET HOF
1. Beoordeling
2. Eerste middel
- Eerste onderdeel
1. Eerste subonderdeel
1. Krachtens artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek, worden de vorderingen
tot uitlegging of verbetering, ingeval de partijen het eens zijn, ingeleid volgens
de regels van de vrijwillige verschijning, of anders in de gewone vorm van de
dagvaardingen.
- Die bepaling sluit niet uit dat wanneer de rechter zijn rechtsmacht nog niet
volledig heeft uitgeput, zulke vordering met betrekking tot een reeds door die
rechter beoordeeld geschilpunt als een tussenvordering kan worden ingesteld bij
conclusie, voor zover de termijnen van hoger beroep of voorziening in cassatie
tegen die beslissing verstreken zijn.
- De neerlegging ter griffie van de conclusie geldt dan als betekening, overeenkomstig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek.
- Het subonderdeel faalt naar recht.
1. Tweede subonderdeel
1. Overeenkomstig artikel 798, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan
de vordering tot uitlegging niet worden ingesteld voordat de termijnen van hoger
beroep of voorziening in cassatie zijn verstreken, tenzij alle partijen in het geding
het eens zijn.
- Krachtens artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de termijn om zich in cassatie te voorzien, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, drie maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing
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is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid, van dit wetboek.
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
1. de verweerder, na op 24 februari 2003 een vordering tot uitlegging van het
door het arbeidshof op 17 september 2002 gewezen tussenarrest te hebben ingesteld, deze vordering hernieuwde bij conclusie van 3 december 2004;
2. de partijen het niet eens waren om een uitlegging te vragen;
3. het tussenarrest door de verweerder aan de eiseres werd betekend op 26 november 2002.
2. Aangezien de verweerder de vordering tot uitlegging van het tussenarrest
van 17 september 2002 hernieuwde op 3 december 2004, dit is, gelet op de betekening van dit tussenarrest op 26 november 2002, na verloop van de termijn van
drie maanden voor het instellen van een cassatieberoep, vermocht het thans bestreden arrest deze vordering ontvankelijk te verklaren zonder zodoende artikel
798, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek te schenden.
- Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
1. Tweede onderdeel
2. Derde subonderdeel
1. Krachtens de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, die uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken
of te wijzigen.
2. Het tussenarrest van 17 september 2002 van het Arbeidshof te Brussel besliste een totaal brutobedrag van 89.835,09 euro als opzeggingsvergoeding toe te
kennen, wat inhoudt dat de als "postvergoeding" en als "tussenkomst in de aanvullende verzekering" ter berekening van de opzeggingsvergoeding in aanmerking genomen bedragen, brutobedragen waren.
3. Door dit tussenarrest uit te leggen in die zin dat de ter berekening van de opzeggingsvergoeding als "postvergoeding" en "tussenkomst in de aanvullende
verzekering" in aanmerking genomen bedragen, nettobedragen waren, zodat nog
een verrekening naar een brutobedrag moet gebeuren, kent het bestreden arrest
aldus een hoger bedrag toe dan het tussenarrest en breidt het de in dat tussenarrest bevestigde rechten uit.
Het subonderdeel is gegrond.
3. Derde middel
1. De verweerder voerde voor de appelrechters aan dat de eiseres ten onrechte
sociale zekerheidsbijdragen op zijn loon heeft ingehouden volgens het Belgische
socialezekerheidsstelsel, terwijl hij aan het Zweedse socialezekerheidsstelsel onderworpen was alwaar geen bijdragebetaling door de werknemer is bepaald.
2. De appelrechters stellen vast dat de verweerder met de eiseres verbonden
was door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en aldus de hoedanigheid van werknemer had, dat hij niet genoot van de voor het ambtenarenstatuut kenmerkende
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vastheid van betrekking en dat de verweerder krachtens het personeelsstatuut
voor contractueel personeel een functionele bevoegdheid heeft en geen hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval is voor de ambtenaar.
- Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat de verweerder als een werknemer en niet als een met ambtenaar gelijkgestelde kan worden
beschouwd in de zin van artikel 13, lid 2, d), van de verordening (EEG) nr.
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, zodat het socialezekerheidsstelsel van de
Lid-Staat waar zich de plaats van tewerkstelling bevond, met name Zweden, op
hem van toepassing was en dat aldus ten onrechte socialezekerheidsbijdragen
werden ingehouden op het loon van de verweerder voor een bedrag van
19.874,74 euro.
1. Het middel voert aan dat indien de verweerder dient te worden beschouwd
als "een met ambtenaar gelijkgestelde" in de zin van artikel 13, lid 2, d), van de
voormelde verordening, op hem het Belgische socialezekerheidsstelsel dat in een
bijdragebetaling door de werknemer voorziet, van toepassing is, zodat het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat door de eiseres ten onrechte socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden op het loon van de verweerder.
2. Krachtens artikel 2, lid 1, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals te dezen van toepassing, is deze verordening toepasselijk op werknemers en zelfstandigen op wie de wetgeving van
een of meer Lid-Staten van toepassing is of geweest is, en die onderdanen van
een der Lid-Staten, dan wel op het grondgebied van een der Lid-Staten wonende
staatlozen of vluchtelingen zijn, alsmede op hun gezinsleden en op hun nagelaten
betrekkingen.
3. Overeenkomstig artikel 1, a, i), van de verordening nr. 1408/71, zoals te dezen van toepassing, wordt voor de toepassing van deze verordening onder werknemer en onder zelfstandige respectievelijk verstaan ieder die verplicht of vrijwillig voortgezet verzekerd is tegen een of meer gebeurtenissen, behorende tot
de takken van een stelsel van sociale zekerheid voor werknemers of zelfstandigen.
- Volgens de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
van 30 januari 1997 in de zaken C-340/94 en C-221/95, wordt iemand als werknemer of als zelfstandige aangemerkt in de zin van verordening nr. 1408/71 op
basis van het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten.
1. Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de voormelde verordening, voor het
werd opgeheven bij artikel 2 van de verordening (EG) nr. 1606/98 en zoals te dezen van toepassing, is deze verordening van toepassing op ambtenaren en op personeel dat volgens de toepasselijke wetgeving met hen gelijkgesteld is, voor zover zij onderworpen zijn of geweest zijn aan de wettelijke regelingen van een
Lidstaat waarop deze verordening van toepassing is.
- De verordening nr. 1408/71 is van toepassing op de wettelijke regelingen betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, lid 1, van de ver-
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ordening.
- Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de verordening, zoals te dezen van toepassing, is deze verordening niet van toepassing op de bijzondere regelingen
voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.
- Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
van 22 november 1995 in de zaak C-443/93, omvat het begrip "ambtenaren" in
artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1408/71 niet enkel de ambtenaren die onder
de afwijking van artikel 48, lid 4, van het Verdrag vallen, maar alle ambtenaren
in overheidsdienst en de met hen gelijkgestelden. Volgens hetzelfde arrest, volstaat het voor de kwalificatie van "bijzonder" in de zin van artikel 4, lid 4, van de
verordening nr. 1408/71 dat de betrokken nationale socialezekerheidsregeling
verschilt van de algemene socialezekerheidsregeling die in de desbetreffende
Lidstaat voor werknemers geldt, en dat die regeling rechtstreeks op alle of bepaalde categorieën ambtenaren van toepassing is of naar een in die Lidstaat reeds
bestaande socialezekerheidsregeling voor ambtenaren verwijst, zonder dat in dat
verband andere elementen in aanmerking moeten worden genomen.
1. Krachtens artikel 13, lid 1, van de verordening nr. 1408/71, zijn degenen op
wie deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één enkele
Lidstaat onderworpen, onder voorbehoud van de artikelen 14quater en 14septies.
Artikel 13, lid 2, a) bepaalt dat, onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en
met 17, op degene die op het grondgebied van een Lidstaat werkzaamheden in
loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van toepassing is, zelfs indien
hij op het grondgebied van een andere Lidstaat woont of indien de zetel van de
onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij werkzaam is, zich
bevindt op het grondgebied van een andere Lidstaat.
- Artikel 13, lid 2, d), bepaalt dat, onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en
met 17, op ambtenaren en met hen gelijkgestelden, de wetgeving van toepassing
is van de Lidstaat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert.
1. Overeenkomstig artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van arbeiders, vindt deze wet toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
- Krachtens artikel 2, §1, 2°, van dezelfde wet, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben
ingewonnen, voor zekere categorieën werknemers die Hij bepaalt, de toepassing
van deze wet tot een of meer van de bij artikel 5 opgesomde regelingen beperken.
1. Artikel 9, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de voormelde wet van 27 juni 1969, bepaalt dat, wat de personen betreft
die door het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies krachtens een arbeidsovereenkomst in
dienst worden genomen, de toepassing van de wet beperkt wordt tot de regelingen opgesomd in §1, eerste lid, zijnde de regeling inzake verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, de regeling voor rust- en overlevingspensioen voor
werknemers en de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid voor
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werknemers.
- Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 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, is de bij deze wet vastgestelde regeling voor het herstel van schade ten
gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en
ten gevolge van beroepsziekten van toepassing op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het personeel dat wordt in dienst genomen door
een arbeidsovereenkomst, behorende tot de besturen en andere diensten van de
regeringen van de gemeenschappen en de gewesten.
- Hieruit volgt dat, volgens het Belgische sociaalzekerheidsrecht, contractueel
overheidspersoneel van de eiseres gedeeltelijk onder de toepassing valt van de
algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers en gedeeltelijk onder een
bijzondere regeling voor ambtenaren.
1. De vraag rijst te dezen of het begrip "ambtenaar of een met hem gelijkgestelde" in artikel 13 lid 2, d), van de verordening nr. 1408/71 verwijst naar de
omschrijving die daaraan wordt gegeven in het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is aangesloten.
- Eveneens rijst de vraag of een persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en die op
grond van het nationale stelsel van sociale zekerheid voor sommige takken van
sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, lid 1, van de verordening nr. 1408/71 onderworpen is aan de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij voor bepaalde andere takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4,
lid 1, onderworpen is aan een bijzondere regeling voor ambtenaren, beschouwd
dient te worden als een met ambtenaar gelijkgestelde voor de toepassing van artikel 13, lid 2, d), van de verordening nr. 1408/71.
- Die vragen kunnen slechts opgelost worden door een uitlegging van de Verordening nr. 1408/71.
- Het middel werpt aldus een vraag op die tot de uitsluitende bevoegdheid van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort.
- Ingevolge artikel 234, lid 3, van het EG-Verdrag, is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen.
1. Overige grieven
1. De overige grieven, behoudens die van het derde middel, kunnen niet tot
ruimere cassatie leiden.
2. Dictum
- Het Hof,
- Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid van de vordering tot uitlegging van het tussenarrest van 17 september 2002
en over de kosten in dit verband.
- Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschap bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan
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over de volgende vragen:
- 1. "Dient voor de toepassing van artikel 13, lid 2, d) van de verordening nr.
1408/71 het begrip 'ambtenaren en met hen gelijkgestelden" uitgelegd te worden
op basis van het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij de betrokkene is
aangesloten?"
- 2. "Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, dient dan de betrokkene die krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is door een werkgever uit de publieke sector en volgens het nationale stelsel voor bepaalde takken
van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de verordening onder de
toepassing valt van de socialezekerheidsregeling voor werknemers, terwijl hij
voor de takken van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 4, lid 1, e, van de verordening onder de toepassing valt van een bijzondere regeling voor ambtenaren,
als een met ambtenaar gelijkgestelde te worden beschouwd in de zin van artikel
3, lid 2, d) van de verordening nr. 1408/71?".
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 342
3° KAMER - 25 mei 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALLERLEI - SOLIDARITEITSBIJDRAGE - HERSTELWET 10
FEBRUARI 1981 - INSTELLING VAN OPENBAAR NUT OF OPENBAAR INSTELLING - DRAAGWIJDTE
2º SOCIALE ZEKERHEID — ALLERLEI - SOLIDARITEITSBIJDRAGE - HERSTELWET 10
FEBRUARI 1981 - INSTELLING VAN OPENBAAR NUT OF OPENBAAR INSTELLING PRIVAATRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP - TOEPASSING - CRITERIA
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - SOCIALE ZEKERHEID SOLIDARITEITSBIJDRAGE - HERSTELWET 10 FEBRUARI 1981 - TOEPASSINGSGEBIED
1º De Herstelwet van 10 februari 1981 bevat geen opsomming van instellingen die voor de
toepassing van deze wet beschouwd moeten worden als instellingen van openbaar nut of
openbare instellingen, evenmin verwijst deze wet naar regelgeving waarin een dergelijke
opsomming is opgenomen, zodat de omstandigheid dat een organisme niet voorkomt in
een lijst vermeld in artikel 1, A en B van de wet van 16 maart 1954, betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut, niet uitsluit dat zij voor de toepassing
van de Herstelwet als een instelling van openbaar nut of openbare instelling kan worden
beschouwd. (Art. 1, §3, Herstelwet 10 feb. 1981)
2º Een organisme opgericht als privaatrechtelijke vennootschap kan als een instelling van
openbaar nut of openbare instelling worden beschouwd in de zin van artikel 1, §3, c, van
de Herstelwet van 10 februari 1981 wanneer, ondanks haar private rechtsvorm, aan
voldoende criteria is voldaan om haar als zodanig te beschouwen; daaronder kunnen
onder meer in acht genomen worden de uitdrukkelijke kwalificatie door de regelgever, de
nagestreefde doelstelling van algemeen belang, de oprichting of erkenning door de
overheid, de eenzijdig verbindende beslissingsbevoegdheid en het voorhanden zijn van
een geëigende vorm van toezicht door de overheid, zonder dat aan al deze criteria dient
voldaan te zijn. (Art. 1, §3, c, Herstelwet 10 feb. 1981)
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3º Het feit dat artikel 29 van de Herstelwet van 31 juli 1984 het koninklijk besluit van 12
februari 1981 bekrachtigt in zoverre dit laatste alleen voor de bij contract aangeworven
personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de instellingen van openbaar nut bedoeld bij
artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 een uitzondering maakt op de bij de
Herstelwet van 10 februari 1981 bepaalde solidariteitsbijdrage, maar niet voor de bij
contract aangeworven personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de andere instellingen
naar openbaar nut, doet de vraag rijzen naar de bestaanbaarheid van artikel 29, §1 en
§2, van de Herstelwet van 31 juli 1984, juncto artikel 1, c) van het in Ministerrraad
overlegd koninklijk besluit van 12 februari 1981, met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, zodat het Hof overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, §1,3° en §2 van de
Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof verplicht is de vraag te stellen aan
het Grondwettelijk Hof. (Artt. 10 en 11, Gw. 1994; Art. 29, Herstelwet 31 juli 1984)
(ABC cvba T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

ARREST

(AR S.08.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2007 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te Gent.
Gelet op de arresten van het Hof van 22 maart 1999 en 9 januari 2006.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, §2 en §3, c, 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 (hierna: "de Herstelwet van 10 februari 1981");
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1, 9, §2 en §3, en 24 van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres een instelling van openbaar nut uitmaakt in
de zin van artikel 1, §3, c) van de Herstelwet van 10 februari 1981, verklaart vervolgens
het hoger beroep van de eiseres ongegrond en bevestigt, deels op andere gronden, het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 22 januari 1990 dat de oorspronkelijke
vordering van de verweerster gegrond had verklaard en vervolgens de eiseres had veroordeeld tot betaling aan de verweerder van de gevorderde solidariteitsbijdragen.
Deze beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"Artikel 1, §1, van de Herstelwet bepaalt (...)
Artikel 1, §2, verstaat onder personeelslid, (...)
Artikel 1, §3, verstaat onder overheid onder meer (...)
'De Herstelwet verwijst niet naar de wet van 16 maart 1954 om zijn toepassing te beperken tot "sommige" instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954
van toepassing is, noch naar enig toepassingsgebied van een andere regelgeving. Dat (de
eiseres) werd opgericht als een coöperatieve vennootschap (privaatrechtelijke vennoot-
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schap) met onder meer privé-personen als aandeelhouders is niet essentieel voor de toepassing van de Herstelwet en dat (de eiseres) geen beslissingen kan nemen die derden binden kan tot gevolg hebben dat zij niet kan beschouwd worden als een administratieve
overheid doch is geen indicatie dat zij geen instelling van openbaar nut is waarop de Herstelwet van toepassing is. De toepassing van de Herstelwet is evenmin beperkt tot de instellingen van openbaar nut beheerst door de wet van 27 juni 1921 waarnaar (de eiseres)
verwijst.
Essentieel is dat (de eiseres) een erkende huisvestingsmaatschappij is, in artikel 24, van
de wet van 16 maart 1954 aan controle onderworpen, en belast met een taak van algemeen
belang, van openbaar nut. ln het verslag aan de Koning betreffende het KB nr. 88, van 11
november 1967 tot wijziging en aanvulling van de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen tot openbaar nut (BS 14 november 1967) werd verduidelijkt dat de door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting erkende maatschappijen gezien hun groot aantal niet onderworpen werden aan de toepassing van het geheel der
bepalingen van de wet van 16 maart 1954. De regering vond het nochtans noodzakelijk in
de wet sommige bijzondere bepalingen in te voegen ten behoeve van de controle van die
maatschappijen. In zijn advies over het ontwerp van het KB omschreef de Raad van State
om welke redenen de door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting erkende maatschappijen, wel degelijk instellingen van openbaar nut zijn. 'Die maatschappijen zijn belast met het vervullen van een opdracht van algemeen nut die door de wet is bepaald. De
wet van 7 december 1953, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1956, noemt ze trouwens
'bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen'. Ze kunnen maar opgericht worden en
werken dan nadat ze door de openbare machten zijn erkend. 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 landeigendom worden toegestaan. Zij
krijgen die leningen tegen een rentevoet die merkelijk lager ligt dan die welke de Staat
voor zijn eigen leningen betaalt. Van die maatschappijen wordt met het oog op hun erkenning geëist dat de activa in geval van ontbinding na aanzuivering van de passiva en terugbetaling van het kapitaal wordt afgedragen aan een andere erkende maatschappij of aan de
Nationale Maatschappij waaronder de betrokken maatschappij ressorteert'(....).
Het personeel van (de eiseres) was in de betwiste periode in principe onderworpen aan
de Herstelwet tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector van 10 februari 1981" (arrest,
pp. 9-10).
Grieven
Bij de Herstelwet van 10 februari 1981 werd een solidariteitsbijdrage ingevoerd vanwege de personeelsleden van de openbare sector en titularissen van politieke en openbare
mandaten ten aanzien van hen die hun betrekking hebben verloren of die geen betrekking
vinden.
Bij artikel 1, van deze wet, werd het toepassingsgebied van deze wet als volgt omschreven:
Artikel 1, §1: 'De bepalingen van deze wet zijn 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 publiekrechtelijke persoon'.
Artikel 1, §2: "In de zin van deze wet wordt verstaan onder:
personeelslid: het vaste, stagedoende, tijdelijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven
bij arbeidsovereenkomst, door de Staat of door één van de overheden bedoeld bij §3 bezoldigd" (...).
Artikel 1, §3: (....) "Onder overheid en dienst wordt verstaan: (...)
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c) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen"
De wetgever beoogde aldus een solidariteit tot stand te brengen tussen de personeelsleden van de openbare sector die vastheid van betrekking hebben enerzijds en zij die hun
betrekking verloren hebben, of er geen vinden, anderzijds.
Om onder het toepassingsgebied van de wet te vallen dient men derhalve te behoren tot
de "openbare sector" zoals bij de Herstelwet omschreven, waarbij de bewijslast terzake op
de verweerder berust.
De eiseres is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en behoort
als privaatrechtelijke vennootschap in de regel niet tot de openbare sector.
Zoals de eiseres in conclusie had aangevoerd, zonder op dit punt te zijn tegengesproken
door de verweerder, werd zij opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is 89,57 pct. van haar kapitaal in privé handen ("zoals blijkt uit stuk 11,
zijnde de lijst van de aandeelhouders op datum van 7 maart 1991 (waaruit blijkt dat het
aandeel van de openbare instellingen minimaal is en dat het kapitaal hoofdzakelijk werd
aangebracht door private huurders) met werknemers die in het gehele toepassingsgebied
van R.S.Z. vallen"), zodat zij "haar privaatrechtelijk karakter (blijft) behouden" (conclusie
de eiseres na arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2006, p. 5).
De oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen is het resultaat van een privé initiatief en sluit in beginsel de prerogatieven van openbaar gezag uit; privaatrechtelijke rechtspersonen maken in de regel geen deel uit van het openbaar gezag en het bestuur van het
land.
Artikel 1, van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut somt in artikel 1 de organismen op waarop deze wet van toepassing
is.
De eiseres komt in deze opsomming niet voor.
Krachtens artikel 24, van diezelfde wet, wordt weliswaar op de door de Nationale
Maatschappij voor de huisvesting en de Nationale Landmaatschappij erkende maatschappijen (waaronder de eiseres) een controle uitgeoefend door toedoen van een commissaris,
benoemd door de minister of de ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert.
Krachtens artikel 9, §2, van diezelfde wet, woont de regeringscommissaris, met raadgevende stem, de vergaderingen van de beheers- en controleorganen bij en beschikt hij voor
het vervullen van zijn opdracht over de ruimste macht. Binnen een termijn van vier vrije
dagen kan hij beroep instellen tegen elke beslissing die hij met de wet, de statuten of met
het algemeen belang strijdig acht (artikel 9, §3).
Het loutere gegeven dat aldus door een overheidsinstantie een beperkte controle wordt
uitgeoefend op de werking van een erkende landmaatschappij laat niet toe te besluiten dat
deze privaatrechtelijke rechtspersoon een publiekrechtelijk karakter heeft gekregen.
Dat de eiseres een taak "van algemeen belang" vervult is evenmin van aard om te doen
besluiten dat zij als privaatrechtrechtelijke rechtspersoon haar privaatrechtelijke aard heeft
verloren, daar ook privaatrechtelijke (rechts)personen een taak van algemeen belang kunnen vervullen en de Staat of zijn onderdelen niet het monopolie hebben van het algemeen
belang of het beheer ervan.
Het gegeven dat de eiseres werd erkend door de overheid maakt haar evenmin tot een
"instelling van openbaar nut" daar een dergelijke erkenning enkel inhoudt dat een particuliere rechtspersoon onder bepaalde wettelijke en reglementaire voorwaarden mag meewerken aan of betrokken is bij een taak van algemeen belang, zonder dat zulks aan die
rechtspersoon haar privaatrechtelijk karakter ontneemt.
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Het bestreden arrest vermocht derhalve niet wettig te oordelen dat de eiseres een "instelling van openbaar nut" uitmaakt in de zin van artikel 1, §3, c) van de Herstelwet op
grond van de overwegingen dat zij als erkende huisvestingsmaatschappij aan controle is
onderworpen en belast is met een taak van algemeen belang, nu de eiseres een privaatrechtelijke rechtspersoon is en noch haar erkenning, noch de controle krachtens de artikelen 9, §2 en §3, en 24 van de wet van 16 maart 1954, noch het gegeven dat zij een taak
uitoefent die "van algemeen belang" is, tot gevolg heeft dat zij haar privaatrechtelijk karakter heeft verloren en onder de openbare sector valt waarop de Herstelwet van 10 februari 1981 van toepassing is (schending van alle in dit middel geviseerde wetsbepalingen).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11, van de Grondwet;
- artikel 1, §1, §2, §3, c) en §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981;
- artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari 1981, houdende uitvoering van
artikel 1, §6, 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, zoals bekrachtigd bij artikel 29, §1 en §2, 1°, van de Herstelwet van 31 juli
1984.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat het personeel van de eiseres niet is vrijgesteld van de
betaling van de solidariteitsbijdragen, verklaart vervolgens het hoger beroep van de eiseres ongegrond en bevestigt, deels op andere gronden, het vonnis van de Arbeidsrechtbank
te Antwerpen van 22 januari 1990 dat de oorspronkelijke vordering van de verweerster
gegrond had verklaard en vervolgens de eiseres had veroordeeld tot betaling aan de verweerder van de gevorderde solidariteitsbijdragen.
Deze beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"(De eiseres) kan echter niet gevolgd worden waar zij voorhoudt te kunnen genieten
van de uitsluiting van artikel 1, §6, van de Herstelwet, als een door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting erkende vennootschap die in het (eerste) uitvoeringsbesluit
(KB) van 12 februari 1981 voor haar contractueel personeel dat aan alle takken van de sociale zekerheid is onderworpen, uitgesloten werd van de toepassing van de Herstelwet.
Zoals het Hof van Cassatie overwoog in zijn arrest van 8 september 1986 (...) zijn de personeelsleden van zoals in casu instellingen van openbaar nut slechts beschouwd als geen
vastheid van betrekking hebbende, en vallen derhalve niet onder de toepassing van de
Herstelwet, die welke door een in de ministerraad overlegd besluit worden aangewezen.
Het KB van 12 februari 1981 waarnaar (de eiseres) verwijst vermeldt de personeelsleden
van (de eiseres) niet" (arrest, pp. 10-11).
(...)
"Het feit verbonden te zijn door een opzegbare arbeidsovereenkomst is aldus geen argument om uitgesloten te worden van de toepassing van de Herstelwet. Daar waar artikel
1, §6, van de Herstelwet, de bepalingen niet van toepassing verklaart op personeelsleden
die geen vastheid van betrekking genieten, behoort het - in voorkomend geval voor zover
de onwettige uitvoeringsbesluiten buiten toepassing zouden moeten gelaten worden - aan
diegene die zich op de uitsluiting beroept, daarvan het bewijs te leveren. (...). (De eiseres)
bewijst echter niet dat haar personeel zowel in de betwiste periode als nadien geen vastheid van betrekking genoot of geniet" (arrest, p. 12).
Grieven
De beginselen van gelijkheid en non-discriminatie zoals onder meer vastgelegd in de
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artikelen 10 en 11 van de Grondwet, sluiten niet uit dat een onderscheid in behandeling
wordt gemaakt tussen bepaalde categorieën van personen, voor zover het criterium van
onderscheid op een objectieve en redelijke grondslag berust; het bestaan van een dergelijke grondslag moet worden beoordeeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van
de bekritiseerde maatregel alsook van de aard van de in het geding zijnde beginselen.
Het gelijkheidsbeginsel wordt miskend wanneer er geen redelijk evenredig verband bestaat tussen de aangewende middelen en de nagestreefde doeleinden en personen die zich
in dezelfde rechtstoestand bevinden verschillend worden behandeld, zonder dat daarvoor
een objectieve en redelijke grond voorhanden is.
Door het heffen van een solidariteitsbijdrage beoogde de Herstelwet van 10 februari
1981, een solidariteit tot stand te brengen tussen het overheidspersoneel, voorzover dat
vastheid van betrekking heeft, enerzijds en zij die geen betrekking hebben of hun betrekking verloren hebben anderzijds.
Waar bij artikel 1, §2 en §3, van deze Herstelwet, wordt bepaald wat begrepen moet
worden onder respectievelijk "personeelslid" (§2) en "overheid en dienst" (§3), stelt artikel 1, §6, van dezelfde wet, uitdrukkelijk dat personeelsleden die geen vastheid van betrekking hebben van de toepassing van de wet worden uitgesloten en dat de Koning die
categorieën van vrijgestelde personeelsleden vaststelt.
Zoals ook door het arrest wordt vastgesteld is "het feit verbonden te zijn door een opzegbare arbeidsovereenkomst (...) aldus geen argument om uitgesloten te worden van de
toepassing van de Herstelwet" (arrest, p. 12).
Krachtens artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari 1981, wordt het "contractueel personeel" van "instellingen van openbaar nut als bedoeld bij artikel 1, A en B,
van de wet van 16 maart 1954, beschouwd als personeel dat "geen vastheid van betrekking heeft" en bijgevolg, krachtens artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981,
niet onderworpen is aan de bij deze wet opgelegde solidariteitsbijdrage.
Deze uitvoeringsbepaling van voornoemd artikel 1, §6, werd retroactief bekrachtigd bij
artikel 29, §1, van de Herstelwet van 31 juli 1984; zodat sindsdien een wettelijke grondslag voorhanden is voor de regel dat enkel de bij koninklijk besluit gedefinieerde categorieën van personeelsleden beschouwd worden als "geen vastheid van betrekking hebbende" in de zin van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981.
Het arrest leest artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari 1981, zoals bekrachtigd bij artikel 29, §1, van de Herstelwet van 31 juli 1984, in die zin dat alleen de
contractuele personeelsleden van de "instellingen van openbaar nut als bedoeld bij artikel
1, A en B, van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut" vrijgesteld zijn van de solidariteitsbijdrage, terwijl de contractuele
personeelsleden van alle andere instellingen van openbare nut van die vrijstelling niet genieten.
Dit onderscheid is niet objectief verantwoord, nu het in beide gevallen gaat om "contractuele personeelsleden" en zij derhalve van eenzelfde vorm van "vastheid van betrekking" genieten, ongeacht of zij tewerkgesteld zijn door een instelling van openbaar nut zoals bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut, dan wel enige andere instelling van openbaar
nut.
In zoverre de wetgever alle personeelsleden (artikel 1, §2) van overheden, zoals "instellingen van openbaar nut" (artikel 1, §3, c)) beoogde te onderworpen aan deze bijdrage,
tenzij zij geen vastheid van betrekking hadden, is er geen objectief criterium voorhanden
op grond waarvan men kan aanvaarden dat de "contractuele personeelsleden" van "som-
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mige instellingen van openbaar nut" van die vrijstelling genieten, terwijl diezelfde "contractuele personeelsleden" van andere instellingen van openbaar nut daarvan niet genieten.
In zoverre het arrest, in de uitlegging die het geeft van de artikelen 1, §1, §2, §3, c) en
§6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, iuncto artikel 1, c), van het koninklijk besluit
van 12 februari 1981, zoals bij artikel 29, §1 en §2, 1°, van de Herstelwet van 31 juli
1984, bekrachtigd, een toepassing maakt van een wetsbepaling die strijdig is met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, evenals van de artikelen 1, §1, §2, §3, c), en §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, iuncto artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari 1981, zoals bij artikel 29, §1 en
§2, 1°, van de Herstelwet van 31 juli 1984, bekrachtigd).
In zoverre het arrest oordeelt dat de eiseres niet aantoont dat zij de discriminatie niet
bewijst omdat zij "niet bewijst dat haar personeel zowel in de betwiste periode als nadien
geen vastheid van betrekking genoot of geniet", schendt het de artikelen 1, §6, van de
Herstelwet van 10 februari 1981 en 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari 1981,
zoals bij wet bekrachtigd, in de mate dat het vervuld zijn van de voorwaarde van "geen
vastheid van betrekking" in de zin van artikel 1, §6, enkel afhangt van de vraag of een koninklijk besluit de geviseerde personeelscategorie als dusdanig heeft bestempeld en eiseres er derhalve mee kon volstaan te laten gelden dat haar "bij contract aangeworven personeelsleden" dezelfde "vastheid van betrekking" ontberen als de "bij contract aangeworven
personeelsleden van de instellingen van openbaar nut als bedoeld bij artikel 1, A en B,
van de wet van 16 maart 1954, en er bijgevolg geen wettige grondslag voorhanden was
om haar het voordeel van de vrijstelling te ontzeggen.
Minstens verzoekt de eiseres het Hof aan het Constitutioneel Hof de volgende prejudiciële vraag voor te leggen:
Schendt artikel 29, §1 en §2, van de Herstelwet van 31 juli 1984, en bijgevolg de bij
deze wet bekrachtigde bepaling van artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 12 februari
1981, houdende uitvoering van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, tot
invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sektor, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre krachtens deze bepalingen enkel de contractuele personeelsleden van instellingen
van openbaar nut "als bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut" beschouwd worden als geen
vastheid van betrekking hebbende in de zin van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, en derhalve niet onderworpen te zijn aan de betaling van een solidariteitsbijdrage krachtens de Herstelwet van 10 februari 1981, terwijl de contractuele personeelsleden van alle andere instellingen van openbaar nut dan deze "als bedoeld bij artikel 1, A en
B, van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut" niet beschouwd worden als geen vastheid van betrekking hebbende in de
zin van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, en derhalve wel de solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 1, §1, van de Herstelwet van 10 februari 1981, tot invoering van een
solidariteitsbijdrage ten laste van personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector, bepaalt dat de bepalingen van deze wet toepasselijk zijn op personeelsleden en titularissen van één of meer politieke of openbare
mandaten rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de Rijksbegro-
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ting of van een publiekrechtelijke persoon.
Artikel 1, §2, van dezelfde wet, bepaalt dat onder personeelslid wordt verstaan,
het vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven bij arbeidsovereenkomst, door de Staat of door één van de overheden bedoeld bij §3
bezoldigd.
Artikel 1, §3, van dezelfde wet, somt de overheden en diensten op, waaronder
de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen.
2. De Herstelwet van 10 februari 1981 bevat geen opsomming van instellingen
die voor de toepassing van deze wet beschouwd moeten worden als instellingen
van openbaar nut of openbare instellingen. Evenmin verwijst deze wet naar regelgeving waarin een dergelijke opsomming is opgenomen.
De omstandigheid dat een organisme niet voorkomt in de lijst vermeld in artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, sluit niet uit dat zij voor de toepassing van de
Herstelwet als een instelling van openbaar nut of openbare instelling kan worden
beschouwd.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres een
sociale huisvestingsmaatschappij is, in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die erkend werd door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij.
4. Een organisme opgericht als privaatrechtelijke vennootschap kan als een instelling van openbaar nut of openbare instelling worden beschouwd in de zin van
artikel 1, §3, c), van de voormelde Herstelwet, wanneer, ondanks haar private
rechtsvorm, aan voldoende criteria is voldaan om haar als zodanig te beschouwen.
Daarbij kunnen onder meer in acht worden genomen de uitdrukkelijke kwalificatie door de regelgever, de nagestreefde doelstelling van algemeen belang, de
oprichting of erkenning door de overheid, de eenzijdig verbindende beslissingsbevoegdheid en het voorhanden zijn van een geëigende vorm van toezicht door
de overheid, zonder dat aan al deze criteria dient te zijn voldaan.
5. De appelrechters oordelen dat:
- de omstandigheid dat de eiseres opgericht werd als een privaatrechtelijke
vennootschap met onder meer privé-personen als aandeelhouders, niet essentieel
is voor de toepassing van de Herstelwet en dat het feit dat de eiseres geen beslissingen kan nemen die derden binden, geen indicatie is dat zij geen instelling van
openbaar nut is waarop de Herstelwet van toepassing is;
- essentieel is dat de eiseres een erkende huisvestingsmaatschappij is, die belast is met een taak van algemeen belang en onderworpen is aan controle overeenkomstig artikel 24 van de wet van 16 maart 1954, betreffende controle op
sommige instellingen van openbaar nut.
De appelrechters stellen vast dat het verslag aan de Koning betreffende het koninklijk besluit nr. 88 tot wijziging en aanvulling van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut verduidelijkt
dat de wetgever het niet wenselijk vond de door de Nationale Maatschappij voor
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de Huisvesting en de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom erkende maatschappijen aan de toepassing van het geheel van de bepalingen van
de wet van 16 maart 1954 te onderwerpen, wegens het grote aantal van deze
maatschappijen, maar het wel noodzakelijk vond in de wet sommige bijzondere
bepalingen betreffende de controle van die maatschappijen in te voegen en dat de
Raad van State in zijn advies over het ontwerp van het voormelde koninklijk besluit de erkende huisvestingsmaatschappijen als instellingen van openbaar nut
omschreef, onder meer omdat zij belast zijn met het vervullen van een opdracht
van algemeen nut die door de wet is bepaald en zij maar opgericht kunnen worden en kunnen werken nadat ze door de openbare machten zijn erkend.
6. Op grond van deze vaststellingen en overwegingen oordelen de appelrechters, zonder schending van de in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen,
dat de eiseres een instelling van openbaar nut is in de zin van artikel 1, §3, c),
van de Herstelwet van 10 februari 1981, zodat het personeel van de eiseres in de
betwiste periode in principe onderworpen is aan die wet.
Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede middel
Ontvankelijkheid
7. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat de bestreden beslissing verantwoord blijft door een zelfstandige, niet bekritiseerde reden
dat de eiseres niet bewijst dat haar personeelsleden geen vastheid van betrekking
hebben.
8. Anders dan de grond van niet-ontvankelijkheid aanvoert, bekritiseert het
middel wel de bedoelde reden door aan te voeren:
- de Koning bepaalt de categorieën van de personeelsleden die van de solidariteitsbijdrage zijn vrijgesteld;
- zoals ook door het arrest wordt vastgesteld, is het feit verbonden te zijn door
een opzegbare arbeidsovereenkomst, geen argument om uitgesloten te worden
van de toepassing van de Herstelwet van 10 februari 1981;
- sinds de uitlegging van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981
door artikel 29, §1, van de Herstelwet van 31 juli 1984, is er een wettelijke
grondslag voorhanden voor de regel dat enkel de bij koninklijk besluit gedefinieerde categorieën van personeelsleden beschouwd worden als "geen vastheid van
betrekking hebbende" in de zin van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
9. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 1, §6, 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 die Herstelwet niet van toepassing op de personeelsleden die geen
vastheid van betrekking hebben en stelt de Koning bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de categorieën vast waarop die wet niet van toepassing is.
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10. Artikel 29, §1, van de Herstelwet van 31 juli 1984 legt dit artikel 1, §6, van
de Herstelwet van 10 februari 1981 in die zin uit dat onder de door de wet bedoelde categorieën van personeel, slechts beschouwd worden als "geen vastheid
van betrekking hebbende", degenen die door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden aangewezen.
11. Artikel 1 van het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 12 februari 1981 houdende uitvoering van artikel 1, §6, van de Herstelwet van 10 februari 1981, bepaalt de categorieën van personen die voor de toepassing van artikel 1,
§6, geen vastheid van betrekking hebben. Volgens sub littera c) van artikel 1 van
het koninklijk besluit van 12 februari 1981 worden onder die categorieën onder
meer de bij contract aangeworven personeelsleden, tewerkgesteld in de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, opgenomen.
Onder de uitzonderingen op de opgelegde solidariteitsbijdrage, vermeld in dit
artikel 1, in het bijzonder sub littera c), zijn de personeelsleden van de andere instellingen van openbaar nut dan die bedoeld in artikel 1, A en B van de wet van
16 maart 1954, niet opgenomen.
12. Artikel 29, §2, van de Herstelwet van 31 juli 1984 bekrachtigt, met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding, het voormelde koninklijk besluit
van 12 februari 1981.
13. Het feit dat artikel 29 van de Herstelwet van 31 juli 1984 het koninklijk besluit van 12 februari 1981 bekrachtigt in zoverre dit laatste alleen voor de bij
contract aangeworven personeelsleden die zijn tewerkgesteld in de instellingen
van openbaar nut bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954
een uitzondering maakt op de bij de Herstelwet van 10 februari 1981 bepaalde
solidariteitsbijdrage, maar niet voor de bij contract aangeworven personeelsleden
die zijn tewerkgesteld in de andere instellingen naar openbaar nut, doet de vraag
rijzen naar de bestaanbaarheid van artikel 29, §1 en §2, van de Herstelwet van 31
juli 1984, juncto artikel 1, c) van het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit
van 12 februari 1981, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
14. Het Grondwettelijk Hof doet overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bij arrest uitspraak over de
vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.
Krachtens artikel 26, §2, van die Bijzondere Wet, is het Hof verplicht de vraag
te stellen die in het dictum van dit arrest is geformuleerd en waar ook door de eiseres om wordt verzocht.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vraag:
" Schendt artikel 29, §1 en §2, van de Herstelwet van 31 juli 1984, juncto artikel 1 c) van het koninklijk besluit van 12 februari 1981 houdende uitvoering van
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artikel 1, §6, 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, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre
het:
- eensdeels, enkel de contractuele personeelsleden van de instellingen van
openbaar nut "als bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut" aanwijst als
zijnde zonder vastheid van betrekking in de zin van artikel 1, §6, van de voormelde Herstelwet van 10 februari 1981 en derhalve als niet onderworpen aan de
solidariteitsbijdrage in de zin van de Herstelwet van 10 februari 1981;
- anderdeels, de contractuele personeelsleden van alle andere instellingen van
openbaar nut dan deze "als bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van de voormelde wet van 16 maart 1954" niet aanwijst als zijnde zonder vastheid van betrekking in de zin van artikel 1, §6, van de voormelde Herstelwet van 10 februari
1981 en derhalve als wel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage bepaald in die
Herstelwet van 10 februari 1981."
25 mei 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont, Foriers en De Bruyn.

Nr. 343
2° KAMER - 26 mei 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - BETALING VAN VERVROEGD INVALIDITEITSPENSIOEN DOOR WERKGEVER INGEVOLGE
ZIJN REGLEMENT - GEVOLG
Wanneer de werkgever een werknemer die ingevolge de fout van een derde een
bestendige arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegd op pensioen stelt, is het
invaliditeitspensioen dat hij zijn werknemer uitkeert, voor de pensioenschuldenaar geen
schade1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(AXA BELGIUM nv T. N.M.B.S. nv)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Feiten en voorafgaande procedure
De zaak betreft een verkeersongeval waarvan een personeelslid van de NMBS het
slachtoffer was geworden en waarvoor de verzekerde van AXA BELGIUM NV integraal
aansprakelijk werd gesteld. Ten gevolge van dit ongeval werd het slachtoffer vervroegd
op pensioen gesteld, conform het bij de NMBS geldende reglement.
De NMBS vorderde ten laste van AXA BELGIUM NV vergoeding van de schade die
uit de vervroegde pensionering voorvloeit.
Bij vonnis van 14 september 1998 oordeelde de correctionele rechtbank te Gent dat de
NMBS slechts als gesubrogeerde in de rechten van haar werknemer aanspraak kan maken
1 Zie de concl. van het O.M.
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op een vergoeding voor het verlies aan arbeidspotentieel van haar werknemer, begroot op
1.802.522 BEF.
Beide partijen tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis.
Bij tussenarrest van 6 juni 2006 besliste het hof van beroep te Gent dat de NMBS op
grond van artikel 1382 BW gerechtigd is op de vergoeding van de totaliteit van de door
haar betaalde en nog te kapitaliseren bedragen. Het debat werd heropend teneinde de
NMBS toe te laten haar vordering te actualiseren.
In het eindarrest van 16 juni 2008 veroordeelde het hof van beroep te Gent AXA
BELGIUM NV tot het betalen van de som van 390.979,48 EUR, te vermeerderen met de
verwijlinteresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 8 juli 1997 tot de datum van de
uitspraak, meer de verwijlinterest aan dezelfde rentevoet vanaf de datum van de uitspraak.
AXA BELGIUM NV stelt cassatieberoep in tegen de voormelde arresten van 6 juni
2006 en 16 juni 2008. Zij voert drie middelen aan.
De NMBS die ook cassatieberoep instelde voert geen middelen aan.
2. Bespreking van de middelen van de eiseres AXA BELGIUM NV
a. Eerste middel
Het eerste middel vecht het tussenarrest van 6 juni 2006 aan in zoverre niet duidelijk
werd aangegeven op welke rechtsgrond de vordering van de NMBS precies is ingewilligd:
subrogatie of eigen recht? Het eerste onderdeel voert meer bepaald aan dat het
tussenarrest tegenstrijdig, minstens onnauwkeurig is gemotiveerd, doordat uit de
overwegingen niet met zekerheid kan worden afgeleid of de vordering van de NMBS door
de appelrechters wordt ingewilligd op grond van de eigen schade die de NMBS
overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft geleden, dan wel op grond
van subrogatie in de rechten van haar getroffen werknemer.
Het tweede, derde en vierde onderdeel gaan ervan uit dat de appelrechters beslissen dat
de NMBS recht heeft op vergoeding van de totaliteit van haar uitgaven op grond van
subrogatie in de rechten van haar personeelslid. Indien het tussenarrest in die zin moet
worden gelezen, is het niet regelmatig met redenen omkleed (tweede onderdeel), noch
naar recht verantwoord (derde en vierde onderdeel).
De NMBS baseerde haar vordering in hoofdorde op artikel 1382 BW, waarbij zij
vergoeding vorderde voor haar eigen schade doordat zij wegens de vervroegde
oppensioenstelling van haar personeelslid uitgaven moet doen waar geen arbeidsprestaties
tegenover staan. In ondergeschikte orde beriep zij zich op de subrogatie zoals die
voortvloeit uit haar reglement.
Het tussenarrest zegt enigszins verwarrend dat de NMBS over een “eigen
(-subrogatoire-) vordering beschikt, gesteund op de bepalingen van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek”. Uit het geheel van de motieven blijkt echter voldoende duidelijk dat
de appelrechters de vordering toekennen op grond van artikel 1382 BW, voor eigen
schade van de NMBS. De motivering staat namelijk helemaal in het teken van het eigen
recht van de NMBS op vergoeding van haar uitgaven als schade die zij heeft geleden door
de fout van de verzekerde van AXA BELGIUM NV. De appelrechters verwijzen
weliswaar naar het subrogatierecht, maar dat gebeurt enkel ter staving van de overweging
dat de bedoelde uitgaven schade uitmaken voor de NMBS, nu het reglement niet bepaalt
dat de betaling definitief voor rekening moet blijven van degene die ze op die grond moet
verrichten.
De in het eerste onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid of onnauwkeurigheid in de
motieven bestaat dus niet, zodat het eerste onderdeel feitelijke grondslag mist.
Ook de overige onderdelen, die ervan uitgaan dat de appelrechters de vordering van de
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NMBS hebben toegestaan op grond van subrogatie, missen feitelijke grondslag.
b. Tweede middel
Het tweede middel voert de schending aan van de artikelen 1382 en 1383 BW. De
sommen die de NMBS krachtens haar reglement verschuldigd is naar aanleiding van het
vervroegd op pensioen stellen van haar werknemer als gevolg van de fout van een derde,
zijn groter dan wat de NMBS normaal zou hebben betaald voor het verlies van de
gepresteerde diensten zodat ze door het verrichten van deze uitgaven geen schade heeft
geleden die zij kan verhalen op de aansprakelijke derde.
Dit middel stelt aldus de vraag aan de orde of de betalingen die een werkgever uit de
publieke sector moet doen wegens de vervroegde oppensioenstelling van een
personeelslid, als gevolg van de letsels opgelopen bij een ongeval te wijten aan de fout
van een derde, schade vormen waarvoor die werkgever recht heeft op vergoeding op
grond van de artikelen 1382-1383 BW.
Zoals bekend, aanvaardt uw Hof sinds 2001 dat de wedde (en de daarop verschuldigde
bijdragen) die de werkgever moet betalen aan een personeelslid, zonder arbeidsprestaties
te ontvangen, schade kan uitmaken in de zin van artikel 1382-1383 BW, waarvoor de
werkgever vergoeding kan vorderen van de aansprakelijke derde2 3. 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 verrichten4.
Tevens heeft uw Hof erkend dat de medische kosten die de werkgever heeft betaald ten
behoeve van het getroffen personeelslid een vergoedbare schade kunnen uitmaken5.
Daarnaast heeft het Hof de criteria van de zgn. “loondoorbetalingsarresten” ook toegepast op gevallen waarin de publiekrechtelijke werkgever vergoeding vorderde voor de uitkeringen verschuldigd aan de rechthebbenden van een personeelslid dat het slachtoffer
was geworden van een ongeval6.
2 O.a. Cass. 19 februari 2001, AC 2001, 324, De Verz. 2001, 777, noot P. GRAULUS, Pas. 2001, 322,
RW 2001-02, 238 en TBBR 2003, 182, noot S. HEREMANS; Cass. 19 februari 2001, AC 2001, 330, De
Verz. 2001, 777, noot P. GRAULUS en Pas. 2001, 329; Cass. 20 februari 2001, AC 2001, 336 en Pas.
2001, 334; Cass. 6 november 2001, AC 2001, 1871 en Pas. 2001, 1805; Cass. 10 december 2001, AC
2001, 2117, Pas. 2001, 2046, RW 2003-04, 583, noot en TBBR 2003, 523, noot T. ROBERT; Cass. 4
maart 2002, JLMB 2004, 239, noot J. WILDEMEERSCH, Pas. 2002, 632, RGAR 2004 (verkort), nr.
13.869 en RW 2004-05, 136, noot; Cass. 10 april 2003, JLMB 2004, 243, noot J.-F. J EUNEHOMME en J.
WILDEMEERSCH, Pas. 2003, 800, RW 2005-06, 1259, noot en RABG 2005, 1081, noot I. B OONE; Cass. 3
december 2003, Pas. 2003, 1934; Cass. 23 februari 2004, JTT 2004, 472, Pas. 2004, 300 en RW
2005-06, 303, noot.
3 Het Grondwettelijk Hof ziet daarin geen schending van het gelijkheidsbeginsel, mits de vordering
voor eigen schade ook toekomt aan werkgevers uit de privésector bij ongevallen die geen
arbeids(weg)ongevallen zijn (GwH nr. 135/2007, 7 november 2007, BS 22 januari 2008; GwH nr.
65/2008, 17 april 2008, BS 18 juni 2008).
4 Zie over het geheel van deze problematiek: I. BOONE, Verhaal van derde-betalers op de
aansprakelijke, Antwerpen, Intersentia, 2009, 425-474.
5 Cass. 1 oktober 2007, C.06.0389.N. Deze kosten kunnen zelfs schade vormen voor de werkgever
wanneer hij ze vrijwillig heeft betaald (Cass. 4 maart 2002, JLMB 2004, 239, noot J. WILDEMEERSCH,
Pas. 2002, 632, RGAR 2004 (verkort), 13.869 en RW 2004-05, 136, noot).
6 Cass. 13 juni 2001, AC 2001, 1160 en Pas. 2001, 1118; Cass. 16 januari 2006, Pas. 2006, 159 en
RGAR 2006, 14.189. Deze arresten zeggen niet met zoveel woorden dat deze uitgaven een
vergoedbare schade uitmaken voor de publiekrechtelijke werkgever, maar stellen wel dat de rechter
de vordering niet kan afwijzen tenzij hij het bestaan vaststelt van een wettelijke of reglementaire
bepaling of overeenkomst, volgens welke de uitbetaalde bedragen die de werkgever terugvordert
definitief te zijnen laste dienen te blijven.
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Met betrekking tot de arbeidsongevallenrente verschuldigd voor een (geringe) blijvende
arbeidsongeschiktheid, heeft het Hof daarentegen geoordeeld dat zij geen schade uitmaakt
voor de publiekrechtelijke werkgever, wanneer deze rente verschuldigd is naast de bezoldiging, terwijl de werkgever niet verstoken blijft van de arbeidsprestaties van het getroffen personeelslid7. Ik kom hierop verder terug.
In deze zaak gaat het om het zgn. invaliditeitspensioen, dit is het vervroegde pensioen
toegekend aan een personeelslid uit de publieke sector dat definitief ongeschikt is
bevonden om zijn ambt verder uit te oefenen. Uw Hof heeft zich bij mijn weten nog niet
eerder moeten uitspreken over de vraag of de werkgever op grond van de artikelen 1382
en 1383 BW recht heeft op vergoeding voor de betalingen die hij wegens de vervroegde
oppensioenstelling aan zijn personeelslid verschuldigd is.
Het tweede middel voert aan dat de door de NMBS reeds betaalde en nog te
kapitaliseren bedragen naar aanleiding van de vervroegde oppensioenstelling van haar
werknemer geen schade uitmaken die ze kan verhalen op de aansprakelijke, aangezien
enerzijds, “het vergoedend karakter van deze bedragen grotendeels ontbreekt”, en
anderzijds, “deze bedragen groter zijn dan wat de NMBS normaal zou hebben betaald
voor het verlies van de gepresteerde diensten”.
Met het eerste argument, nl. het “ontbreken van het vergoedend karakter”, bedoelt het
middel dat de betalingen die de NMBS moet verrichten wegens de vervroegde
oppensioenstelling “slechts gedeeltelijk strekken tot vergoeding van de schade die de
werknemer als gevolg van het ongeval heeft geleden”. Het middel voert in dat verband
aan dat, aangezien de deskundige slechts een blijvende arbeidsongeschiktheid van 20%
heeft weerhouden, het getroffen personeelslid zelf naar gemeen recht maar een
vergoeding had kunnen verkrijgen voor die beperkte arbeidsongeschiktheid en dus niet
voor een volledige blijvende arbeidsongeschiktheid. Het vervroegd pensioen zou dan ook
in dit geval grotendeels de gemeenrechtelijke vergoeding waarop het slachtoffer zelf
aanspraak had kunnen maken overtreffen. Daarom zouden deze betalingen geen schade
kunnen vormen voor de werkgever.
Dit argument komt erop neer dat de bedragen verschuldigd door de werkgever slechts
een vergoedbare schade kunnen uitmaken wanneer zij de vergoeding die de getroffen
werknemer zelf naar gemeen recht had kunnen vorderen, niet overtreffen. Aldus geeft het
middel aan het recht op vergoeding voor eigen schade een invulling gelijkaardig aan die
van een subrogatoir verhaalsrecht, dat uit zijn aard zelf beperkt is tot het bedrag van de
vergoeding waarop het slachtoffer naar gemeen recht aanspraak had kunnen maken. Het
argument dat de bedragen verschuldigd door de werkgever maar schade kunnen zijn binnen de grenzen van de vergoeding die het slachtoffer zelf had kunnen vorderen, is door
uw Hof al verworpen in de rechtspraak over het eigen recht van de werkgever voor de
wedde betaald aan een tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid. Daarin heeft het Hof namelijk aanvaard dat bij de vaststelling van de eigen schade van de werkgever, geen rekening moet worden gehouden met de omvang van het subrogatoir verhaal (en dus met de
omvang van de vergoeding waarop het getroffen personeelslid naar gemeen recht aanspraak had kunnen maken). Meer bepaald overwoog het Hof in één van de arresten van 19
februari 2001 dat “de omvang van de subrogatie op grond van artikel 17 van het KB van 1
juni 1964 te dezen geen belang vertoont”8. Hiermee verwierp het Hof het argument dat de
rechter, die zich op het bestaan van een subrogatierecht baseert om te oordelen dat het
geenszins in de bedoeling van de wetgever lag de gedane uitgaven definitief ten laste te
laten van de werkgever, niet naar recht kon beslissen dat de gedane uitgaven integraal
7 Cass. 9 januari 2006, NjW 2007, 221, noot I.B., Pas. 2006, 95 en De Verz. 2007, 97; Cass. 12 november 2008, JLMB 2009, 258, noot N. SIMAR.
8 Cass. 19 februari 2001, AC 2001, 324, De Verz. 2001, 777, noot P. GRAULUS, Pas. 2001, 322, RW
2001-02, 238 en TBBR 2003, 182, noot S. HEREMANS.
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voor vergoeding in aanmerking konden komen op grond van artikel 1382 BW. In een arrest van 10 december 2001 heeft uw Hof zijn standpunt bevestigd dat de beperkingen van
de subrogatoire vordering niet gelden in het raam van de eigen verhaalsvordering van de
werkgever9.
Wat precies bedoeld wordt met het tweede argument, volgens welk de bedoelde
bedragen “groter zijn dan wat de NMBS normaal zou hebben betaald voor verlies van
arbeidsprestaties”, is het mij niet duidelijk of dit argument werkelijk onderscheiden is van
het eerste argument. Zo stelt de toelichting bij het middel: “de rechter moet in dit geval
nagaan of de toegekende sommen het bedrag overstijgen van wat de publiekrechtelijke
werkgever normaal als werkgever aan zijn werknemer zou hebben betaald voor
gepresteerde diensten, waarbij het ook de vraag is of de toegekende sommen al dan niet
strekken tot vergoeding van de schade van de getroffen werknemer”.
Dit argument lijkt geïnspireerd te zijn door het cassatiearrest van 9 januari 200610,
waarnaar de eiseres trouwens verwijst. In dit arrest heeft het Hof geoordeeld dat “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, deze norm tot strekking heeft dat die sommen
definitief ten laste blijven van die werkgever. Die werkgever lijdt door de nakoming van
die verplichting geen schade die hij kan terugvorderen van de aansprakelijke derde.” De
eiseres leidt uit dit arrest af dat hetgeen het normale (dit is wat de werkgever normaliter
voor de arbeidsprestaties zou hebben betaald) overstijgt, definitief ten laste moet blijven
van de werkgever.
Twee bedenkingen in dit verband.
1° Als men het criterium van het “groter zijn dan wat de werkgever normaliter zou
hebben betaald voor de arbeidsprestaties” toepast op het vervroegde pensioen, zou het
besluit juist moeten zijn dat dit pensioen niet definitief ten laste moet blijven van de
werkgever, en dus wél een vergoedbare schade voor de werkgever vormt. Het
(maandelijkse) bedrag van dit pensioen ligt immers noodzakelijkerwijze lager dan de
wedde die de werkgever normaliter verschuldigd is voor geleverde arbeidsprestaties.
Het zou overigens nogal willekeurig zijn het antwoord op de vraag of de verschuldigde
bedragen definitief voor rekening moeten blijven van de werkgever louter te laten
afhangen van de hoogte van deze bedragen.
2° Het arrest van 9 januari 2006 gaat over een arbeidsongevallenrente voor een
blijvende arbeidsongeschiktheid van 6%, die de Belgische staat verschuldigd was
bovenop de wedde van het personeelslid, dat opnieuw aan de slag was gegaan. De
bewuste overweging betekent dat de arbeidsongevallenrente (en het daarvoor gevestigde
kapitaal), wanneer zij verschuldigd is naast de gewone bezoldiging voor gepresteerde
diensten, definitief voor rekening moet blijven van de werkgever.
Het arrest van 12 november 200811 verwoordt dit meer expliciet: “Lorsque,
conformément à la loi ou au règlement, l’employeur public est tenu de verser à son agent,
outre une rémunération, une rente d’incapacité permanente partielle alors qu’il n’est pas
privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la
servir, ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil”.
Wanneer dus de werkgever, naast de gewone wedde, een rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid moet betalen terwijl hij de arbeidsprestaties van zijn personeelslid niet moet
derven, maakt die rente (of het kapitaal gevestigd met het oog op de betaling van die ren9 Cass. 10 december 2001, AC 2001, 2117, Pas. 2001, 2046, RW 2003-04, 583, noot en TBBR 2003,
523, noot T. ROBERT.
10 Cass. 9 januari 2006, NjW 2007, 221, noot I. BOONE, Pas. 2006, 95 en De Verz. 2007, 97.
11 AR P.07.1531.F.
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te) voor de werkgever geen schade uit in de zin van de artikelen 1382-1383 BW.
De voorliggende zaak beantwoordt niet aan de situatie waarover de arresten van 9
januari 2006 en 12 november 2008 uitspraak doen. Het gaat hier om een personeelslid dat
wegens zijn blijvende arbeidsongeschikt (door de deskundige vastgesteld op 20%) niet
meer in staat was enigerlei functie te vervullen voor de NMBS. De appelrechters
motiveren omstandig waarom een wedertewerkstelling van het betrokken personeelslid in
dezelfde of een andere functie onmogelijk was. De NMBS diende dan ook, conform haar
reglement, dit personeelslid vervroegd op pensioen te stellen, beslissing tot vervroegde
oppensioenstelling die de aansprakelijke of zijn verzekeraar, het weze aangestipt, op zich
niet vermag te betwisten. In de voorliggende zaak doet zich dus de situatie voor dat de
werkgever gehouden is uitkeringen (in de vorm van een vervroegd pensioen) te betalen
aan haar personeelslid, terwijl hij verstoken is van diens arbeidsprestaties.
Deze situatie leunt dan ook sterker aan bij de situatie van de werkgever die, zonder
arbeidsprestaties te ontvangen, de wedde moet doorbetalen aan een personeelslid, dan bij
deze van de werkgever die een rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid moet betalen,
terwijl hij wel arbeidsprestaties geniet. Men kan dan ook verantwoorden dat de werkgever
die, ingevolge de fout van een derde, een personeelslid, dat definitief ongeschikt is
bevonden tot het vervullen van een functie voor die werkgever, vervroegd op pensioen
dient te stellen en de daarvoor verschuldigde bedragen dient te betalen, hierdoor schade
lijdt waarvoor hij in beginsel gerechtigd is op vergoeding.
Bij deze aanname horen wel twee kanttekeningen.
Ten eerste is er de vaststelling dat vervroegd pensioen of invaliditeitspensioen dat het
risico van inkomensverlies door blijvende arbeidsongeschiktheid dekt, voor werknemers
in de privésector gedekt wordt door de invaliditeitsuitkeringen van het ziekenfonds dat
daarvoor alleen over een subrogatoir verhaal beschikt.
Ten tweede impliceert de erkenning van het vervroegd pensioen (verschuldigd als gevolg van de onrechtmatige daad van een derde) als schade waarvoor de werkgever op
grond van artikel 1382-1383 BW gerechtigd is op vergoeding, dat dit pensioen in mindering moet worden gebracht op de vergoeding die het getroffen personeelslid zelf kan vorderen naar gemeen recht. Uw Hof heeft de deur al op een kier gezet voor die oplossing. In
een arrest van 26 juni 200212 heeft het Hof geoordeeld dat de rechter de artikelen 1382 en
1383 BW schendt door te beslissen dat het invaliditeitspensioen, dat zijn oorzaak vindt in
de statuten van de NMBS, niet moet worden toegerekend op de naar gemeen recht
verschuldigde vergoeding van de materiële schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid,
zonder te onderzoeken of de uitkering van dat pensioen ertoe strekte de schade te
vergoeden die het slachtoffer ten gevolge van het ongeval had geleden. De aansprakelijke
kan immers niet verplicht worden dubbel te betalen. Als het gaat om een
(gemeenrechtelijke) gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (zoals in de
voorliggende zaak), zal de gemeenrechtelijke vergoeding mogelijk minder bedragen dan
het volledige pensioenkapitaal, zodat het slachtoffer dan niets meer zal kunnen vorderen
voor materiële schade uit BAO.
c. Derde middel
Het derde middel bekritiseert de beslissing van het eindarrest van 16 juni 2008 waarbij
de eiseres veroordeeld wordt om aan de NMBS te betalen, bovenop de hoofdsom van
390.979,49 EUR, verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet vanaf 8 juli 1997 tot op
de datum van de uitspraak, meer de verwijlinteresten aan dezelfde interestvoet vanaf de
datum van de uitspraak. Het bedrag van de hoofdsom is samengesteld uit, enerzijds, de
reeds door de NMBS verrichte uitgaven (begroot op 204.779,75 EUR), anderzijds, de
toekomstige schade van de NMBS vanaf de datum van de uitspraak (begroot op
12 Cass. 26 juni 2002, Pas. I, 2002, 1427 en RW 2005-06 (verkort), 556.
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186.199,74 EUR).
Het vierde onderdeel voert de schending aan van de artikelen 1382 en 1383 BW,
doordat de appelrechters verwijlinterest toekennen vanaf 8 juli 1997, zijnde een tijdstip
dat de datum van de uitspraak voorafgaat.
Inzake buitencontractuele aansprakelijkheid is de moratoire interest de interest die verschuldigd is vanaf de datum van de rechterlijke uitspraak die de schadevergoeding toekent
tot aan de dag van de betaling van die schadevergoeding. De rechter mag de moratoire interest dan ook niet doen ingaan vóór de beslissing waarbij die vergoeding wordt toegekend13.
Door op de hoofdsom van de verschuldigde schadevergoeding moratoire interest toe te
kennen vanaf 8 juli 1997, doen de appelrechters die interest ingaan vóór de rechterlijke
beslissing waarbij de vergoeding wordt toegekend.
Het onderdeel is alsdan gegrond.
Men zou het bestreden eindarrest echter ook zo kunnen begrijpen dat de appelrechters,
ongeacht de gebruikte bewoordingen, bedoeld hebben enkel compensatoire interest toe te
kennen op de hoofdsom vanaf 8 juli 1997 tot de datum van de uitspraak en van dan af
moratoire interest. In die interpretatie kennen de appelrechters geen moratoire interest toe
vóór de datum van de uitspraak waarbij de vergoeding wordt toegekend. Alsdan kan het
vierde onderdeel niet worden aangenomen.
In die lezing van het arrest is het vijfde onderdeel dan gegrond: de appelrechters
schenden de artikelen 1382-1383 BW door vergoedende interest toe te kennen vanaf een
gemiddelde datum in het verleden (8 juli 1997) op de hoofdsom, die gedeeltelijk
betrekking heeft op het door kapitalisatie begrote bedrag van 186.199,74 EUR voor nog
niet uitbetaalde, maar in de toekomst verschuldigde pensioenbedragen.
Aangezien de compensatoire interest de schade vergoedt die de benadeelde lijdt door de
vertraging in de betaling van de vergoeding waarop hij recht had op de dag waarop de
schade is ontstaan, kunnen er geen compensatoire interesten worden toegekend voor schade die pas in de toekomst zal worden geleden14. Uit de arresten van 13 september 2000,
gevolgd door een aantal arresten in dezelfde zin, volgt dat de rechter die een forfaitair bedrag toekent ter vergoeding van schade die zich in de tijd uitstrekt en die ook nog na de
uitspraak voortduurt, geen onderscheid dient te maken tussen de reeds geleden schade en
de toekomstige schade en dat hij compensatoire interest kan toekennen op het volledige
forfaitaire bedrag vanaf de consolidatie of het overlijden15. Die regel blijft echter beperkt
tot het geval waarin de schade forfaitair is geraamd, maar kan niet toegepast worden wanneer de schade wordt begroot door een beroep te doen op de kapitalisatietechniek 16, zoals
in de voorliggende zaak.
3. Conclusie
Vernietiging met verwijzing van het arrest van 16 juni 2008 in zoverre het uitspraak
doet over de verwijlintresten; verwerping voor het overige.
ARREST

13 Cass. 22 juni 1983, AC 1982-83, 1306; Cass. 27 januari 1993, AC 1993, 117; A. VAN OEVELEN, G.
JOCQUE, C, PERSYN en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad: schade en
schadeloosstelling (1993-2006)”, TPR 2007, 1002, nr. 20.2.
14 Cass. 7 februari 1997, AC 1997, 182.
15 Cass. 13 september 2000, AC 2000, 1346, conclusie J. S PREUTELS, R.Cass. 2000, 302, noot B.
WYLLEMAN en TAVW 2000, 332, noot J. SCHRYVERS; Cass. 13 september 2000, AC 2000, 1353. Zie ook
o.m. Cass. 13 januari 2005, Pas. 2005, I, 67.
16 A. VAN OEVELEN, G. JOCQUE, C, PERSYN en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad: schade en schadeloosstelling (1993-2006)”, TPR 2007, 997, nr. 20.1.
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(AR P.08.1288.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 6 juni 2006 en 16 juni 2008.
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 16 juni 2008.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek: de uitgaven die de verweerster krachtens haar reglement moet betalen
voor de vervroegde oppensioenstelling van haar werknemer als gevolg van de
fout van een derde, zijn groter dan het verlies van de gepresteerde diensten zodat
de verweerster door het verrichten van deze uitgaven geen schade heeft geleden
die zij kan verhalen op de aansprakelijke derde.
2. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door
zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te
vergoeden. Dit 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.
3. Wanneer de werkgever een werknemer die ingevolge de fout van een derde
een bestendige arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegd op pensioen
stelt, dan is het invaliditeitspensioen dat hij zijn werknemer uitkeert, voor de
pensioenschuldenaar geen schade.
4. De appelrechters die daarover anders oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige middelen
5. De overige middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven
geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest alvorens recht te doen van 6 juni 2006 en het arrest van 16 juni 2008 in zoverre die uitspraak doen over de vordering van de verweerster tot vergoeding van haar schade ingevolge de vervroegde pensionering
van haar werknemer, de renten en de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 6 juni 2006 en het volledig vernietigd arrest van
16 juni 2008.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
25 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Andersluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en Mahieu.

Nr. 344
2° KAMER - 26 mei 2009

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - SCHULDIG VERZUIM - WET
GEZONDSHEIDSBEROEPEN - INVLOED
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - SCHULDIG VERZUIM PALLIATIEVE ZORG - GEVOLG
3º GENEESKUNDE — ALLERLEI - SCHULDIG VERZUIM - PALLIATIEVE ZORG - GEVOLG
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT ARTIKEL 18 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - ZWARE FOUT - OPZETTELIJKE FOUT - DRAAGWIJDTE
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - INCIDENTEEL HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN - GEVOLG
6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - SCHADEVERGOEDING - VERSCHEIDENE
DADERS - HOOFDELIJKHEID - HOGER BEROEP VAN EEN BEKLAAGDE - INCIDENTEEL HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN - GEVOLG
1º Het in artikel 422bis, Strafwetboek beoogde schuldig verzuim is algemeen en houdt
geen verband met de reglementering van bepaalde beroepscategorieën zoals onder
meer bepaald in de Wet Gezondheidsberoepen; de rechter mag bij de beoordeling van
het schuldig verzuim wel rekening houden met de opleiding van diegene die schuldig
verzuim wordt ten laste gelegd1.
2º en 3° Palliatieve zorg sluit niet uit dat bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen
die geen verband houden met de gediagnosticeerde kwalen, toch nog hulp moet
geboden worden2.
4º De begrippen "zware fout" en "opzettelijke fout" sluiten elkaar niet uit3. (Art. 18,
Arbeidsovereenkomstenwet)

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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5º en 6° Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek verhindert niet dat de appelrechters de partij die
alleen in hoger beroep is gekomen, op het incidenteel beroep van de burgerlijke partijen
veroordelen tot een hogere schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg
solidair met medebeklaagden was veroordeeld4.
(V. T. V. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
I. De voorafgaande procedure.
[1]
De eiseres is vervolgd voor verzuim hulp te bieden (B), valsheid in geschrifte (C), gebruik van valse stukken (D), valsheid in informaticasysteem (E) en gebruik van valse
stukken bedoeld in artikel 210bis, §1, Strafwetboek (F).
Waar het beroepen vonnis de eiseres veroordeelde wegens telastleggingen B, E en F
weerhield het hof van beroep de veroordeling wegens telastleggingen B en E, zijnde
schuldig verzuim en valsheid in informaticasysteem.
In cassatie worden namens de eiseres vijf middelen aangevoerd.
II. De cassatiemiddelen.
[2.1]
Het eerste middel voert in het eerste onderdeel schending aan van artikel 21quinquies
van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, ingevoegd
door de wet van 20 december 1974 betreffende de verpleegkunde juncto artikel 422bis
Strafwetboek; het tweede onderdeel van dit middel voert schending aan van de Wet betreffende de palliatieve zorg van 14 juni 2002 juncto artikel 422bis Strafwetboek.
[2.2]
Het eerste onderdeel ontwikkelt de stelling dat het bestreden arrest, door te oordelen dat
het verzwijgen van de val van de bejaarde patiënte schuldig verzuim uitmaakt, in wezen
zou stellen dat de eiseres als verpleegkundige geen autonome beroepsuitoefenaar is en zou
voorhouden dat de handeling van het bieden van comfortzorg, zogenaamde A-handeling
die de verpleegkundige alleen kan verrichten, een B2-handeling of C-handeling is, met
name een handeling die de verpleegkundige op voorschrift van een arts verricht dan wel
een geneeskundige handeling is die door een arts aan een verpleegkundige wordt toevertrouwd.
De wetgever heeft door artikel 422bis Strafwetboek een moreel gebod in een voor iedere burger afdwingbare verplichting willen omzetten om zo in het dagelijks leven een betere bewustwording van een groeiende solidariteitsvereiste tussen de mensen te bereiken (A.
DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 263).
Het misdrijf van artikel 422bis Strafwetboek is aldus als het ware een algemeen misdrijf dat echter bestaat naast anderen misdrijven die later werden ingevoerd omdat artikel
422bis Strafwetboek niet voldoende bleek te zijn om op efficiënte en onafgebroken wijze
de toediening van de gezondheidszorgen in ziekenhuizen, ten huize of in openbare plaatsen te verzekeren (J. DU JARDIN, “Schuldig verzuim”, in Strafrecht en strafvordering.
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl.,
2007, 17).
De parameters die in de rechtspraak worden gehanteerd om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verzuimer conform artikel 422bis Strafwetboek te beoordelen, zijn
enerzijds het groot gevaar dat objectief wordt beoordeeld volgens de werkelijke toestand
van de persoon op het ogenblik waarop de verzuimer moest optreden en anderzijds zijn er
4 Ibid.
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subjectieve maatstaven die in aanmerking worden genomen om de passieve houding van
de verzuimer te beoordelen om de draagwijdte van zijn verplichtingen te bepalen; in dat
laatste verband wordt de strafwaardigheid door de rechter geapprecieerd volgens eenieders persoonlijke eigenschappen, mogelijkheden en beroepsverplichtingen (J. DU JARDIN,
24).
De drempel van het strafbaar verzuim wordt voor bepaalde beroepsgroepen, zoals geneesheren, politieambtenaren, dus verplaatst naar het criterium van de beroepsfout (A. D E
NAUW, nr. 268); er lijkt geen reden waarom ook verpleegkundigen niet tot dergelijke beroepsgroepen zouden kunnen worden gerekend.
Een en ander betekent dat de rechter kan oordelen dat er een groot gevaar bestaat voor
een persoon, dat de verzuimer daadwerkelijk verzuimd heeft hulp te bieden en dat daarbij
de hoedanigheid van verpleegkundige in de beoordeling wordt betrokken; door dit op onaantastbare wijze te doen, wordt daardoor nog niet het KB nr. 78 geschonden.
Op grond van op onaantastbare wijze door hen beoordeelde feiten hebben de appelrechters in eerste instantie vastgesteld dat de bejaarde patiënte door haar val in een groot gevaar verkeerde.
Deze beoordeling diende op objectieve wijze te gebeuren, hetgeen de appelrechters
hebben gedaan, onder meer door te oordelen dat de vaststelling dat een persoon stervende
is en het opmaken van een palliatief dossier, niet inhoudt dat helemaal niet meer medisch
moet worden opgetreden (p. 9 van het bestreden arrest) en door vast te stellen dat door de
val het slachtoffer kan verkeren in een toestand van groot gevaar dat aan eenieder en zeker aan personen met een medische opleiding en functie bekend is (p. 9 van het bestreden
arrest).
Met dit laatste en onder meer met de vaststelling dat door het opzettelijk verzwijgen
van de val uit de tillift de eiseres verzuimd heeft hulp te verlenen in de betekenis van specifieke en verhoogde comfortbehandeling (p. 11 van het bestreden arrest) hebben de appelrechters de hoedanigheid van verpleegkundige ook mee in de beoordeling van het
schuldig verzuim betrokken, hetgeen zij konden doen.
Door aldus op grond van deze feitelijke vaststellingen te oordelen dat de eiseres zich
schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf van schuldig verzuim, wordt het KB nr. 78 niet
geschonden.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Overigens kon het bieden van comfortbehandeling in casu wél bijkomende pijnstilling
nodig maken, zodat in voorkomend geval daarvoor tussenkomst van een arts vereist was
(een zogenaamde B2-handeling).
Anders gezegd, het is niet omdat een specifieke en verhoogde comfortbehandeling een
handeling is die de verpleegkundige autonoom kan verlenen (een zogenaamde A-handeling) dat het verzwijgen door een verpleegkundige van een val van een patiënt uit een tillift géén inbreuk op artikel 422bis Strafwetboek zou kunnen uitmaken.
[2.3]
Volgens het tweede onderdeel dat schending aanvoert van de wet van 14 juni 2002
juncto artikel 422bis Strafwetboek, hebben de appelrechters ten onrechte geoordeeld dat
in geval van palliatieve zorg, een plotse gebeurtenis, met name de val van een bejaarde
persoon, een medisch optreden toch nog nodig maakte.
Vooreerst kan worden opgemerkt dat het onderdeel, in zoverre het algemeen de schending van de wet van 14 juni 2002 inroept, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is.
Voor het overige is het duidelijk dat palliatieve zorg niet uitsluit dat zich bij onver-
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wachte en onvoorziene gebeurtenissen die geen verband houden met de kwaal in kwestie,
toch overeenkomstig artikel 422bis Strafwetboek hulp opdringt.
Dit laatste volgt eigenlijk ook uit artikel 2 van de wet van 14 juni 2002 dat de eiseres
aanhaalt en dat palliatieve zorg omschrijft als het geheel van zorgverlening aan patiënten
waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert; indien
een onvoorziene gebeurtenis tot een andere kwaal dan de daarin bedoelde levensbedreigende ziekte leidt, kan medische hulp toch geboden zijn en is er geen reden om een toepassing van artikel 422bis Strafwetboek uit te sluiten, temeer daar in dat geval mogelijks
wél nog een curatieve therapie noodzakelijk is en men dus buiten het kader van de palliatieve zorg terechtkomt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
[3]
In het tweede middel wordt schending aangevoerd van artikel 422bis Strafwetboek
juncto artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet.
De appelrechters zouden het begrip zware fout uit artikel 18 Arbeisovereenkomstenwet
verkeerd geïnterpreteerd hebben en aldus artikel 18 ten onrechte niet toepasselijk hebben
verklaard.
De regeling van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet verhindert de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer niet zodat de vaststelling dat deze werknemer zich
schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf van schuldig verzuim en er dus in de strafrechtelijke betekenis algemeen opzet bestond in zijnen hoofde hoeft niet aan het bestaan van een
zware fout in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet in de weg te staan.
Anders dan het middel voorhoudt sluiten de begrippen "opzettelijke fout" en "zware
fout" elkaar niet uit.
De beoordeling van de fout is een feitenkwestie waarover de rechter soeverein beslist
(J. STEYAERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst – APR – nrs 208
e.v.).
Het middel treft geen doel.
[4]
In het derde middel wordt schending aangevoerd van artikel 50, eerste lid, Strafwetboek: de appelrechters zouden ten onrechte de eiseres hebben veroordeeld tot een hogere
schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg was veroordeeld, terwijl de andere
beklaagden waarmee zij in eerste aanleg hoofdelijk was veroordeeld in hoger beroep niet
meer in zake waren.
Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave en schadevergoeding.
De omstandigheid dat een beklaagde in eerste aanleg met twee medebeklaagden hoofdelijk werd veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partijen
doch die ene beklaagde slechts in hoger beroep is, verhindert niet dat hij in hoger beroep
als gevolg van het incidenteel hoger beroep van de burgerlijke partijen tot een hogere
schadevergoeding wordt veroordeeld aan die burgerlijke partijen.
Er anders over oordelen zou aan het incidenteel hoger beroep dat de burgerlijke partijen
instellen – en dat in dat geval uiteraard slechts tegen die ene beklaagde kan zijn gericht –
iedere betekenis ontnemen vermits incidenteel beroep slechts kan worden ingesteld tegen
de partij die zelf principaal hoger beroep instelde tegen de betrokkene.
Het middel faalt naar recht.
[5]
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Het vierde middel voert schending aan van het non-retroactiviteitsbeginsel juncto artikel 9 van het KB van 28 december 2006 juncto valsheid in informatica.
Meer bepaald wordt aangevoerd dat de appelrechters, door te stellen dat het misdrijf
van valsheid in informatica bewezen is, ten onrechte toepassing hebben gemaakt van
voormeld KB van 28 december 2006 hoewel dat KB op het moment van de feiten nog niet
van toepassing was.
De appelrechters steunen zich evenwel niet op dit KB om de eiseres schuldig te verklaren aan telastlegging E, namelijk valsheid in informaticasysteem.
Dat het patiëntendossier al dan niet voldoet aan de voorwaarden van het KB van 28 december 2006 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het
verpleegkundig dossier bedoeld in artikel 17quater van de wet op de ziekenhuizen moet
voldoen, staat er niet aan in de weg dat wordt geoordeeld dat aan de hand van een patiëntendossier valsheid in informaticasysteem wordt gepleegd.
In de mate waarin het middel derhalve schending van het niet-retroactiviteitsbeginsel
en van artikel 9 van voormeld KB aanvoert, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist het feitelijke grondslag.
Overigens, voor het misdrijf van artikel 210bis Strafwetboek is vereist: de vervalsing
van de waarheid via datamanipulatie, een verandering van de juridische draagwijdte van
dergelijke gegevens en een bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden (A. D E NAUW,
o.c., nr. 41).
De appelrechters stellen vast dat het patiëntendossier – ook al mag het dan nog niet als
een dossier in de zin van het KB van 28 december 2006 worden beschouwd – toch een
doorslaggevende juridische betekenis kan hebben bij een mogelijk onderzoek naar de handelswijze van medisch en paramedisch personeel en dat de val van de patiënte een essentiële en waarheidsgetrouwe vermelding betrof die werd weggelaten.
Of dat dossier al dan niet voldoet aan de voorwaarden van het KB van 28 december
2006 is dan eigenlijk niet relevant meer, wanneer de feitenrechter op soevereine wijze
vaststelt dat het geïnformatiseerd patiëntendossier een juridische draagwijdte heeft in de
zin van artikel 210bis Strafwetboek.
[6]
In het vijfde middel wordt schending aangevoerd van de motiveringsverplichting van
artikel 149 Grondwet en van artikel 163 Sv.
In de mate waarin het appelgerecht de persoonlijke veroordeling van de eiseres en het
buiten beschouwing laten van de vrijwillig tussenkomende partij niet motiveert, kan opgemerkt worden dat de eiseres daaromtrent niets vermeldde in haar conclusie zodat de appelrechters daaromtrent ook geen verplichting hadden om alle elementen aan te wijzen die
hun beslissing terzake wettelijk verantwoordden (Cfr. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 1457).
Hetzelfde geldt in de mate waarin de eiseres aanvoert dat de appelrechters de niet-toepassing van artikel 5 Strafwetboek niet motiveren; de appelrechters hebben omtrent artikel 5 Strafwetboek de motivering gegeven die in het middel is weergegeven, zodat het
middel in zoverre feitelijke grondslag mist.
In zoverre het middel vervolgens aanvoert dat de appelrechters geen rekening hebben
gehouden met het verweer inzake het bestaan van dwang, dienden de appelrechters niet op
ieder argument terzake te antwoorden.
Wat tenslotte de aanvoering betreft dat de appelrechters geen rekening hielden met het
advies van expert-verpleegkundige C. over het al dan niet correct verpleegkundig handelen van de eiseres, geldt ook dat de appelrechters terzake niet dienden te antwoorden op
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elk onderdeel van een redenering dat geen afzonderlijk middel uitmaakte; dit laatste geldt
nog des te meer wanneer de appelrechters op grond van andere feitelijke gegevens tot het
oordeel komen dat de eiseres niet correct verpleegkundig heeft gehandeld.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Er zijn geen middelen ambtshalve voor te stellen.
III. Conclusie
Verwerping.
ARREST

(AR P.09.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 25 november 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die de eiseres
vrijspreken voor de telastleggingen C, D en F, is het bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 21quinquies Wet Gezondheidsberoepen: door te oordelen dat het schuldig verzuim van de eiseres bewezen
is, oordeelt het arrest dat de verpleegkundige geen autonome beroepsuitoefenaar
is.
3. De eiseres is onder meer vervolgd voor verzuimd te hebben hulp te verlenen
of te verschaffen aan I D P die in groot gevaar verkeerde.
4. Het in artikel 422bis Strafwetboek beoogde schuldig verzuim is algemeen
en houdt, anders dan het onderdeel aanvoert, geen verband met de reglementering van bepaalde beroepscategorieën zoals onder meer bepaald in de Wet Gezondheidsberoepen. De rechter mag bij de beoordeling van het schuldig verzuim
wel rekening houden met de opleiding van diegene die schuldig verzuim wordt
ten laste gelegd.
5. De appelrechters hebben op grond van de feiten die zij onaantastbaar hebben vastgesteld, geoordeeld dat de eiseres wist dat I D P na haar val uit de tillift,
in groot gevaar verkeerde, dat zij verzuimd heeft hulp te bieden en dat zij de val
opzettelijk heeft verzwegen.
6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, schendt het arrest met dit oordeel
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niet de Wet Gezondheidsberoepen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de "wet van 14 juni 2002 juncto artikel 422bis Strafwetboek": de appelrechters hebben onterecht geoordeeld dat in
geval van palliatieve zorg, bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die
geen verband houden met de gediagnosticeerde kwalen, toch nog hulp moet geboden worden.
8. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de "wet van 14 juni 2002"
is het wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
9. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, sluit palliatieve zorg niet uit dat
bij onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die geen verband houden met de
gediagnosticeerde kwalen, toch nog hulp moet geboden worden.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 422bis Strafwetboek in samenhang met artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet: de appelrechters hebben onterecht geoordeeld dat de zware fout van de eiseres de toepassing van de immuniteit van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet uitsluit.
11. Anders dan waarvan het middel uitgaat, sluiten de begrippen 'zware fout'
en 'opzettelijke fout' elkaar niet uit.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 50, eerste lid, Strafwetboek:
omdat andere beklaagden die in eerste aanleg solidair met de eiseres waren veroordeeld tot schadevergoeding aan de verweerders, niet meer inzake waren voor
het hof van beroep, konden de appelrechters de eiseres niet meer veroordelen tot
een hogere schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg was veroordeeld.
13. Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek verhindert niet dat de appelrechters de
partij die alleen in hoger beroep is gekomen, op het incidenteel beroep van de
burgerlijke partijen veroordelen tot een hogere schadevergoeding dan deze waartoe zij in eerste aanleg solidair met medebeklaagden was veroordeeld.
Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
14. Het middel voert schending aan van het "non-retroactiviteitsbeginsel juncto artikel 9 KB van 28 december 2006 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het verpleegkundig dossier, bedoeld in artikel 7quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, juncto valsheid in informatica": de appelrechters hebben onterecht toepassing gemaakt van het KB van 28 december 2006 dat op het ogenblik van de feiten nog niet van toepassing was.
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15. De appelrechters laten de veroordeling van de eiseres voor de telastlegging
E (valsheid in het informaticasysteem) niet steunen op het voormelde KB van 28
december 2006, maar wel op het feit dat de eiseres bewust onjuistheden heeft
aangebracht of essentiële en waarheidsgetrouwe vermeldingen heeft weggelaten
waardoor de accuraatheid van de behandeling van I D P niet juist kon worden
beoordeeld.
Het middel dat op een onvolledige lezing van het bestreden arrest berust, mist
feitelijke grondslag.
Vijfde middel
16. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 163
Wetboek van Strafvordering: de appelrechters motiveren de persoonlijke veroordeling en het buiten beschouwing laten van de vrijwillig tussengekomen partij
niet; de appelrechters motiveren de aanvangsdatum van de renten niet; de appelrechters motiveren de niet-toepassing van artikel 5 Strafwetboek niet; de appelrechters beantwoorden niet het verweer van de eiseres dat zij onder dwang heeft
gehandeld.
17. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies moet de strafrechter die
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, niet alle elementen vermelden
die de toepassing van een wetsbepaling verantwoorden.
18. Behoudens voor het handelen onder dwang, preciseert het middel niet welk
verweer de appelrechters niet hebben beantwoord.
In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid, niet ontvankelijk.
19. Voor het overige hebben de appelrechters het bedoelde verweer beantwoord met de redenen die het arrest (p. 12 en 13) vermeldt.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
20. 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.
25 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Vande Moortel, Gent.

Nr. 345
2° KAMER - 26 mei 2009
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ONDERZOEKSGERECHT - ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID - OMVANG
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONDERZOEK VAN DE
ONTVANKELIJKHEID - OMVANG
1º en 2° Het onderzoeksgerecht moet de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling
slechts onderzoeken wanneer de strafvordering uitsluitend door die stelling is ingesteld of
wanneer alleen de burgerlijke partij die zelf de strafvordering niet op gang heeft gebracht,
hoger beroep instelt tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling; in dat laatste
geval is de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de burgerlijke partij, waardoor de
strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt wordt,
afhankelijk van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling; wanneer het hoger
beroep is ingesteld door de inverdenkinggestelde en de strafvordering op gang gebracht
is door een vordering van het openbaar ministerie terwijl de burgerlijke partij zich slechts
nadien bij de procedure heeft gevoegd, vertoont de ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling geen belang voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de
strafvordering die onafhankelijk van die stelling bestaat en in dat geval moet de kamer
van inbeschuldigingstelling de ontvankelijkheid van de stelling als burgerlijke partij niet
onderzoeken1.
(V. e.a. T. BEMEFA vzw)

ARREST

(AR P.09.0066.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 december 2008.
De eisers I voeren geen middel aan.
In afzonderlijke memories, die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eisers II
en III elk twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser II
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek en van de artikelen 63, 129, 130, 131, 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het de ontvankelijkheid van
de burgerlijke partijstelling van de verweerster niet moet beoordelen; ook wanneer de strafvordering niet uitsluitend door de burgerlijke partijstelling is ingesteld moet het onderzoeksgerecht de ontvankelijkheid van die stelling onderzoeken.
3. Het onderzoeksgerecht moet de ontvankelijkheid van de burgerlijke partij1 Zie Cass., 21 dec. 1993, AR P.93.1353.N, AC, 1993, nr 539; Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.N,
AC, 2002, nr 516.
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stelling slechts onderzoeken wanneer de strafvordering uitsluitend door die stelling is ingesteld of wanneer alleen de burgerlijke partij die zelf de strafvordering
niet op gang heeft gebracht, hoger beroep instelt tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling. Immers, in dat laatste geval is de ontvankelijkheid van het
hoger beroep van de burgerlijke partij, waardoor de strafvordering voor de kamer
van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt wordt, afhankelijk van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling.
4. Wanneer het hoger beroep is ingesteld door de inverdenkinggestelde en de
strafvordering op gang gebracht is door een vordering van het openbaar ministerie terwijl de burgerlijke partij zich slechts nadien bij de procedure heeft gevoegd, vertoont de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling geen belang
voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de strafvordering die onafhankelijk van die stelling bestaat. In dat geval moet de kamer van inbeschuldigingstelling de ontvankelijkheid van de stelling als burgerlijke partij niet onderzoeken.
Het onderdeel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek voor het overige
15. De substantiële of op straffe van onderzoek voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
25 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Arnou, Brugge en H. van Bavel, Brussel.

Nr. 346
2° KAMER - 26 mei 2009

1º HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - TERMIJN - ONTDEKKEN VAN DE INGEROEPEN
GROND - BEOORDELING
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - TERMIJN - ONTDEKKEN VAN DE INGEROEPEN GROND BEOORDELING
3º HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE
BESLISSING DIE DE HERROEPING VAN HET GEWIJSDE AFWIJST - VERWIJZING NAAR HETZELFDE
GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD
4º VERWIJZING NA CASSATIE — ALLERLEI - HERROEPING VAN HET GEWIJSDE VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE BESLISSING DIE DE HERROEPING VAN HET GEWIJSDE AFWIJST
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- VERWIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD
1º en 2° De rechter beoordeelt onaantastbaar wanneer de verzoeker tot herroeping van het
gewijsde de ingeroepen grond heeft ontdekt of kon ontdekken; het Hof gaat evenwel na
of de rechter uit de vaststellingen die hij heeft gedaan, wettig heeft kunnen afleiden dat
de verzoeker op een bepaald ogenblik kennis had of kon hebben van de ingeroepen
grond; de enkele omstandigheid dat er tussen de partijen een geschil ontstaat wegens
het door een van hen ingenomen standpunt, houdt niet in dat de andere partij reeds
kennis heeft of kan hebben van enig bedrog waaraan de eerstgenoemde zich schuldig
zou hebben gemaakt1. (Art. 1136, Ger.W.)
3º en 4° Wanneer het Hof de beslissing die het verzoek tot herroeping van het gewijsde
afwijst, vernietigt, verwijst het de zaak naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld. (Art.
1134, Ger.W.)
(C. T. R. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0132.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank
te Mechelen van 12 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van artikel
1136 Gerechtelijk Wetboek: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat het
verzoek tot herroeping van het gewijsde laattijdig is daar de ingeroepen grond
door de eiser is ontdekt door de brief van de tweede verweerster van 18 augustus
2005; uit het ontstaan van een geschil tussen de partijen kan niet worden afgeleid
dat de eiser kennis had van het bedrog.
2. Artikel 1136 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Het verzoek tot herroeping van
het gewijsde wordt, op straffe van verval, ingediend binnen zes maanden na het
ontdekken van de ingeroepen grond."
3. De rechter beoordeelt onaantastbaar wanneer de verzoeker tot herroeping
van het gewijsde de ingeroepen grond heeft ontdekt of kon ontdekken. Het Hof
gaat evenwel na of de rechter uit de vaststellingen die hij heeft gedaan, wettig
heeft kunnen afleiden dat de verzoeker op een bepaald ogenblik kennis had of
kon hebben van de ingeroepen grond.
4. De enkele omstandigheid dat er tussen de partijen een geschil ontstaat wegens het door een van hen ingenomen standpunt, houdt niet in dat de andere par1 Het O.M. had geconcludeerd in de zin dat de bestreden beslissing, om de redenen erin vermeld,
vermocht te oordelen dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde laattijdig en dus niet
ontvankelijk was.
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tij reeds kennis heeft of kan hebben van enig bedrog waaraan de eerstgenoemde
zich schuldig zou hebben gemaakt.
5. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser door twee brieven van 18 augustus 2005 melding kreeg dat de tweede verweerster, zowel uitbetaalde uitkeringen
als wegens de wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid onverschuldigde betalingen zou terugvorderen. Het oordeelt verder dat het door die brieven de eiser duidelijk moest zijn dat er met de tweede verweerster een geschil ontstond waarvoor
hij zich thans beroept op bedrog.
6. Uit de enkele vaststelling dat de eiser door de inhoud van de twee brieven
van 18 augustus 2005 kennis had van het ontstaan van een geschil met de tweede
verweerster, kan het bestreden vonnis niet wettig afleiden dat de eiser tevens
reeds kennis had van het aan die verweerster verweten bedrog.
Het middel is gegrond.
Eerste middel
7. Het middel behoeft het middel geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Mechelen, anders samengesteld.
25 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Andersluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Pinoy, Brussel.

Nr. 347
2° KAMER - 26 mei 2009

MISBRUIK VAN VERTROUWEN - LOKALISATIE VAN HET MISDRIJF - GEVOLG
In zake het misdrijf van misbruik van vertrouwen bepaalt onder meer de plaats waar de
verduistering of verspilling plaatsgrijpt, in de regel de lokalisatie van het misdrijf en
bijgevolg de bevoegdheid van de Belgische strafrechter1.
(C. T. R. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0438.N)
1 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 5de herwerkte uitgave, nr 400.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder E G
tegen de eiser niet gegrond.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen die beslissing, is het bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Strafwetboek: de appelrechters oordelen dat de Belgische rechtsmachten wel degelijk te dezen bevoegd zijn; zij oordelen dat de opdracht aan de Zwitserse bank om de waardepapieren te verzilveren en de opbrengst te storten op de Zwitserse bankrekening
van de eiser, een daad van toe-eigening uitmaakt van de eiser; het onderzoek
heeft nergens kunnen aantonen dat de eiser de opdracht tot verzilvering vanuit
België aan zijn Zwitserse bank heeft gegeven; het loutere feit dat de eiser zijn
verblijfplaats op dat ogenblik in België had, toont geenszins aan dat de opdracht
tot verzilvering ook met zekerheid vanuit België zou gegeven zijn.
3. De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om uitspraak te doen over een
misdrijf waarvan één van de constitutieve bestanddelen op het Belgische grondgebied is gelokaliseerd.
In zake het misdrijf van misbruik van vertrouwen bepaalt onder meer de plaats
waar de verduistering of verspilling plaatsgrijpt, in de regel de lokalisatie van het
misdrijf en bijgevolg de bevoegdheid van de Belgische strafrechter.
Verduistering bestaat in het zich wederrechtelijk toe-eigenen van de toevertrouwde zaak.
4. In zoverre het middel opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd
is, is het niet ontvankelijk.
5. Voor het overige oordelen de appelrechters dat:
- het geven van de opdracht de waardepapieren te verzilveren en de opbrengst
te storten op zijn persoonlijke bankrekening in hoofde van de eiser een daad van
toe-eigening uitmaakt;
- uit het onderzoek met zekerheid blijkt dat de eiser gedurende de ganse incriminatieperiode zijn verblijfplaats had in Kapellen;
- het zich toe-eigenen van de waardepapieren te situeren is in Kapellen.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing dat de Belgische recht-

1448

HOF VAN CASSATIE

26.5.09 - Nr. 347

banken te dezen bevoegd zijn, naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. 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.
26 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Souidi, Antwerpen.

Nr. 348
2° KAMER - 26 mei 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - INLICHTINGEN
BIJ TELEFOONOPERATOR - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INLICHTINGEN
BIJ TELEFOONOPERATOR - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INLICHTINGEN BIJ
TELEFOONOPERATOR - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
1º, 2° en 3° Wanneer onderzoekers verdenkingen hebben van misdrijven en in dat verband
bij een telefoonoperator vernomen hebben dat telefoonnummers waarvan zij de
titularissen kenden, steeds actief zijn, zonder evenwel inlichtingen op te vragen
betreffende het telefoonverkeer of oproepgegevens houdt dergelijke informatie geen
verband met het privé-leven en levert geen schending op van de artikelen 8, E.V.R.M. en
22, Grondwet.
(C.)

ARREST

(AR P.09.0607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest oordeelt dat het hoger beroep niet ontvankelijk is in zoverre het
gericht is tegen de beslissing van de beroepen beschikking over de door de eiser
opgeroepen onvolledigheid van het gerechtelijk onderzoek.
Aldus houdt het arrest geen eindbeslissing in en doet het geen uitspraak in een
der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM, artikel 22 Grondwet
en artikel 235bis, §§1 en 6, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten
onrechte dat de door de onderzoekers vergaarde informatie over drie gsm-nummers regelmatig is daar zij geen maatregel is betreffende het opsporen of registreren van telecommunicatie; de verkregen informatie behoort integendeel tot de
privé-sfeer van de titularissen van de betrokken telefoonnummers.
3. Uit het arrest blijkt dat de onderzoekers verdenkingen hadden van misdrijven en in dat verband bij een telefoonoperator vernomen hebben dat telefoonnummers waarvan zij de titularissen kenden, steeds actief zijn, zonder evenwel
inlichtingen op te vragen betreffende het telefoonverkeer of oproepgegevens.
Dergelijke informatie houdt geen verband met het privé-leven en levert geen
schending op van de artikelen 8 EVRM en 22 Grondwet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek voor het overige
4. 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.
26 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 349
2° KAMER - 26 mei 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
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- TERMIJN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CASSATIEBEROEP - TERMIJN
1º en 2° Overeenkomstig artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering moet beroep in
cassatie tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat controle uitoefent
over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie,
worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag waarop het
arrest is uitgesproken; wanneer echter een van de inverdenkinggestelden van zijn
vrijheid is beroofd, moet het beroep in cassatie worden ingesteld binnen een termijn van
vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar ministerie en elk van de partijen,
begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken1.
(N.)

ARREST

(AR P.09.0665.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 maart 2009.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest voert controle uit over de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie in een zaak met veertien inverdenkingggestelden. Tegen
de eiser werd wel een bevel tot aanhouding bij verstek afgegeven, maar hij is
vooralsnog niet werkelijk van zijn vrijheid beroofd. Anderzijds zijn alle overige
inverdenkinggestelden vrij of in voorlopige vrijheid gesteld.
2. Overeenkomstig artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering moet beroep in cassatie tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
controle uitoefent over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen, die
ingaat op de dag waarop het arrest is uitgesproken. Wanneer echter een van de
inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, dan moet het beroep in cassatie worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien
van het openbaar ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag
waarop het arrest is uitgesproken.
3. Het bestreden arrest werd gewezen op 31 maart 2009 en de eiser stelde op
woensdag 15 april 2009 cassatieberoep in, dit is de zestiende dag vanaf de dag
waarop het bestreden arrest is uitgesproken.
Eisers cassatieberoep is dus wegens laattijdigheid niet ontvankelijk.
1 Art. 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering, zoals hersteld door art. 4, Wet 16 jan. 2009 tot
wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van Strafvordering (BS 16
jan. 2009, Ed. 2, 2764).
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 350
2° KAMER - 27 mei 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - WAALS GEWEST - IJZEL - TUSSENKOMST VAN DE GEWESTELIJKE
STROOIDIENSTEN - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - WEIGERING - MOTIVERINGSPLICHT
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING WEIGERING - MOTIVERINGSPLICHT
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR - REGELMATIGE CASSATIEBEROEPEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
VERZEKERAAR - VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR - DAARUIT
VOORTVLOEIENDE VERNIETIGING VAN DE TEN AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE GEWEZEN BESLISSING VOORWAARDEN
1º De verplichting van de overheid om te strooien tijdens de winterperiode is geen
resultaatsverbintenis; dat betekent evenwel niet dat zij ontslagen is van de verplichting
om met gepaste maatregelen ieder verborgen of zichtbaar gevaar te voorkomen dat zij
kon voorzien.
2º en 3° Door in concreto naar de ernst van de feiten te verwijzen en te vermelden dat de
beklaagde de dood van twee personen heeft veroorzaakt door zijn onaangepaste
snelheid, namelijk door te rijden tegen de maximumsnelheid die voor een vrachtwagen
toegestaan is op de autosnelweg, ofschoon wegens algemene ijzel een dergelijke
snelheid geenszins verantwoord was, en door daaraan toe te voegen dat een verval van
het recht tot sturen de eiser het besef kan bijbrengen hoe onverantwoord een dergelijk
rijgedrag wel is, beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser door de
redenen te vermelden waarom zij hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak
niet hebben willen toekennen1. (Art. 3, vierde lid, Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb.
1994)
4º Wanneer een beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar regelmatig
cassatieberoep hebben ingesteld tegen een beslissing die hen in solidum veroordeelt om
alle schade van een burgerlijke partij te vergoeden, betreft de vernietiging uitgesproken
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 350.
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op het cassatieberoep van de verzekeraar wegens de onwettigheid van de beslissing
waarbij de voormelde burgerlijke partij alle aansprakelijkheid wordt kwijtgescholden, een
gemeenschappelijk geschil van beide eisers en strekt zij zich dus uit tot de definitieve en
niet definitieve beslissingen waarbij de beklaagde wordt veroordeeld om de volledige
schade van de burgerlijke partij te vergoeden2.
(T. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0016.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Neufchâteau, van 3 december 2008.
De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
Op de rechtszitting van 27 mei 2009 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de onderlinge verzekeringsmaatschappij, Le Mans Verzekeringen, tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering
De eiser voert geen middel aan.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de door
E. A., handelend in eigen naam en qualitate qua, en door V. A., tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak doen over
a) het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen middel aan.
b) de omvang van de schade
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die op de burgerlijke rechtsvordering van het Waals Gewest tegen de eiser, uitspraak doet over
a) diens verplichting om de verweerster te vergoeden
Middel
Tweede onderdeel
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij uiteenzet dat aan het schadegeval dat hij verzocht werd te dekken, verschillende ongevallen van dezelfde
aard voorafgingen en dat de politie de ijzel had gesignaleerd en een dringende
tussenkomst van de gewestelijke strooidiensten had geëist. Hij leidt daaruit af dat
2 Cass., 1 dec. 1987, AR 1265, AC, 1988, nr 198.
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het Gewest, dat naar behoren was ingelicht over de staat van het wegdek, de nodige maatregelen had kunnen nemen en dat het bij gebrek daaraan, zelf de schade diende te dragen die door zijn eigen nalatigheid is veroorzaakt.
Het vonnis beperkt zich ertoe te antwoorden dat van de overheid geen resultaatsverbintenis kan worden geëist waardoor deze aansprakelijk zou worden voor
ieder ongeval tijdens de winterperiode, op grond dat het wegdek niet werd behandeld.
Ofschoon de verplichting die de overheid ter zake heeft geen resultaatsverbintenis is, is zij daarom nog niet ontslagen van de verplichting om met gepaste
maatregelen ieder verborgen of zichtbaar gevaar te voorkomen dat zij kon voorzien.
Vermits de appelrechters niet hebben uitgesloten dat het Gewest de nodige
maatregelen had kunnen treffen, verwerpen zij het verweer van de eiser niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
b) de omvang van de schade van de verweerster
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
Niettegenstaande die afstand die niet geldt als een berusting, brengt de hierna
uit te spreken vernietiging, van de eindbeslissing over de verplichting van de eiser om de verweerster te vergoeden, de vernietiging mee van de niet-definitieve
beslissing over de omvang van haar schade die eruit voortvloeit.
B. Cassatieberoep van Z. T.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het bestreden vonnis dat het niet antwoordt op zijn conclusie
waarin hij subsidiair om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling
verzocht, door het onopzettelijk karakter van de feiten, zijn leeftijd en het ontbreken van een gerechtelijk verleden aan te voeren.
Het vonnis verwijst met name naar de ernst van de feiten, en doet dit niet in
abstracto maar door erop te wijzen dat de eiser de dood van twee personen heeft
veroorzaakt door zijn onaangepaste snelheid, namelijk door te rijden aan de
maximumsnelheid die voor een vrachtwagen toegestaan is op de autosnelweg,
ofschoon algemene ijzel een dergelijke snelheid geenszins rechtvaardigde. Het
vonnis voegt daaraan toe dat een verval van het recht tot sturen de eiser het besef
kan bijbrengen hoe onverantwoord een dergelijk rijgedrag wel is.
De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser door de redenen te vermelden waarom zij hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak niet hebben willen toekennen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem tot een verval van het recht tot
sturen veroordelen op grond van artikel 419, tweede lid, van het Strafwetboek,
doch zonder artikel 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer te
vermelden.
Het voormelde artikel 38 wordt evenwel op bladzijde 5 van het bestreden vonnis vermeld.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de onderlinge verzekeringsmaatschappij Le Mans Verzekeringen tegen de eiser
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van E. A., handelend in eigen naam en qualitate qua,
en van V. A., uitspraak doen over
a) het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen middel aan.
b) de omvang van de schade
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van het Waals Gewest tegen de eiser
De eiser, die regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld, voert geen middel aan
en doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de omvang van de schade.
Maar de beslissing die het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, in solidum met de eiser, zijn verzekerde, veroordeelt om alle schade van de verweerster
te vergoeden, is gegrond op de beslissing dat eerstgenoemde geen enkele fout
heeft begaan. Deze beslissing is bindend voor het rechtsgeding dat de verweerster tegen de beide eisers heeft ingesteld.
Bijgevolg slaat de vernietiging die, op het cassatieberoep van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, moet worden uitgesproken wegens de onwettigheid van de beslissing waarbij het Waals Gewest alle aansprakelijkheid wordt
kwijtgescholden, op een gemeenschappelijk geschil van beide eisers en strekt zij
zich dus uit tot de definitieve en niet-definitieve beslissing waarbij Z. T. wordt
veroordeeld om de volledige schade van de verweerster te vergoeden.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van Z. T. en het Belgisch
Bureau van de Autoverzekeraars in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen
die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hen door E. A., handelend in
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eigen naam en qualitate qua, en door V. A. zijn ingesteld, uitspraak doen over de
omvang van de schade.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van het Waals Gewest tegen de beide eisers, behalve in zoverre het beslist dat Z. T. een fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers Z. T. en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars
ieder in drievierde van de kosten van hun cassatieberoep en het Waals Gewest in
het resterende vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Marche-enFamenne, zitting houdende in hoger beroep.
27 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Andersluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. L. Michel, Aarlen, M. Limbourg, Aarlen, Kirkpatrick en D. Léonard,
Brussel.

Nr. 351
2° KAMER - 27 mei 2009

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - BEGRIP VERWIJZING NAAR MIDDELEN DIE EVENTUEEL DOOR EEN ANDERE EISER KUNNEN WORDEN
AANGEVOERD

De verwijzing alleen, naar middelen die eventueel door een andere eiser in dezelfde zaak
kunnen worden aangevoerd maar die op de dag van de indiening van het verzoekschrift
niet waren geformuleerd, is nog geen cassatiemiddel1.
(N. e.a. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hoei, van 9 januari 2009.
De eisers Nateus n.v., C. H., Q. en M. V. voeren ieder in een memorie en verzoekschrift die aan dit arrest zijn gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 11 dec. 1990, AR 4823, AC, 1990-1991, nr 190.

1456

HOF VAN CASSATIE

27.5.09 - Nr. 351

Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van C. H.
(...)
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van M. V. en C. R. tegen de eiseres
De overige punten van het verzoekschrift
De eiseres verklaart dat zij de motivering van het cassatieberoep van haar verzekeraar overneemt hoewel die op het ogenblik waarop zij haar verzoekschrift
indiende nog geen memorie had neergelegd.
De verwijzing alleen, naar middelen die eventueel door een andere eiser in dezelfde zaak kunnen worden aangevoerd maar die op de dag van de indiening van
het verzoekschrift niet waren geformuleerd, is nog geen cassatiemiddel.
Het verzoekschrift is op dat punt niet ontvankelijk.
De eiseres voert voor het overige geen middel regelmatig aan.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Nateus in zoverre het gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke
rechtsvordering die door Q. V. tegen haar is ingesteld, uitspraak doet over de
omvang van diens schade.
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van Q. en M. V. in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
die zij tegen C. H. en de naamloze vennootschap Nateus hebben ingesteld.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
27 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu, R. Destexhe, Hoei en Geinger.

Nr. 352
2° KAMER - 27 mei 2009

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID VERSCHILLENDE VEROORDEELDEN - HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT EENZELFDE STRAF
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - UIT HET
MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - VERSCHILLENDE VEROORDEELDEN - HOOFDELIJKE
VEROORDELING - WETTIGHEID
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3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - UIT HET
MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - VERSCHILLENDE VEROORDEELDEN - FACULTATIEVE
VERBEURDVERKLARING - GEVOLG
4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - GEBOUW - WETTIGHEID
5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - GEBOUW DAT VERHUURD WORDT MET HET
OOG OP PROSTITUTIE - VERBEURDVERKLARING - WETTIGHEID
6º ONTUCHT EN PROSTITUTIE - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - GEBOUW DAT VERHUURD WORDT MET HET
OOG OP PROSTITUTIE - VERBEURDVERKLARING - WETTIGHEID
1º en 2° Noch art. 50, Sw., noch enige andere wettelijke bepaling, staan de rechter toe om
verschillende personen hoofdelijk tot eenzelfde straf te veroordelen, ook als het een
bijkomende straf betreft1.
3º Wegens het facultatief karakter van de straf van bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, van de goederen en waarden die
in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen, belet niets
de rechter om de aldus verbeurdverklaarde bedragen onder de veroordeelden te
verdelen, waarbij hij erop moet toezien dat het totaal bedrag van de verbeurdverklaringen
het bedrag van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen niet
overschrijdt2. (Artt. 42, 3° en 43bis, Sw.)
4º De artt. 42, 1°, en 43 Sw., staan de verbeurdverklaring niet toe van een gebouw dat
gediend heeft tot het plegen van het misdrijf; wanneer de wetgever de bedoeling heeft
om een dergelijke straf op te leggen, geeft hij dit te kennen in een specifieke bepaling3.
(Artt. 42, 1° en 43, Sw.)
5º en 6° Noch art. 380, §1, 3°, Sw., noch enige andere bepaling voorzien in de
verbeurdverklaring van het gebouw wanneer het verhuurd wordt met het oog op
prostitutie met de bedoeling een abnormaal voordeel te verkrijgen. (Artt. 42, 1° en 43,
Sw.)
(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0240.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 12 januari 2009.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 7 mei 2009 op de griffie
van het Hof een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 13 mei 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 352.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Beoordeling
Ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste lid, Strafwetboek
1. Het arrest spreekt tegen de eiser en een andere beklaagde hoofdelijk de verbeurdverklaring uit van een bedrag dat overeenstemt met de voordelen die zij uit
de verhuur van een pand hebben gehaald in de omstandigheden die bij artikel
380, §1, 3°, Strafwetboek, strafbaar zijn gesteld.
2. Uit de voormelde artikelen 42, 3° en 43bis, eerste lid, volgt dat de rechter, in
zoverre schriftelijk door het openbaar ministerie is gevorderd, steeds de bijzondere verbeurdverklaring kan bevelen van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, alsook van de goederen en waarden die in de plaats ervan
zijn gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen.
Wegens het facultatief karakter van deze straf, staat niets de rechter in de weg
om de aldus verbeurdverklaarde bedragen onder de veroordeelden te verdelen,
waarbij hij evenwel erop moet toezien dat het totaal bedrag van de verbeurdverklaringen het bedrag van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen niet overschrijdt.
Noch artikel 50 Strafwetboek, noch enige andere wettelijke bepaling, laten de
rechter toe om verschillende personen hoofdelijk tot eenzelfde straf te veroordelen, ook als het een bijkomende straf betreft.
Ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 14 Grondwet en de
artikelen 42, 1°, 43 en 380 Strafwetboek
3. Het arrest beveelt de verbeurdverklaring van het pand dat gediend heeft om
het misdrijf te plegen dat in artikel 380, §1, 3°, van het Strafwetboek is omschreven.
4. De artikelen 42, 1°, en 43 van dit wetboek laten de verbeurdverklaring niet
toe van een pand dat gediend heeft tot het plegen van het misdrijf. Wanneer de
wetgever de bedoeling heeft om een dergelijke straf op te leggen, geeft hij dit te
kennen in een specifieke bepaling, zoals artikel 433terdecies, tweede lid, van het
voormelde wetboek.
Noch artikel 380, §1, 3°, noch enige andere bepaling voorzien in de verbeurdverklaring van het pand wanneer het verhuurd wordt met het oog op prostitutie
met de bedoeling een abnormaal voordeel te verkrijgen.
5. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen de eiser de verbeurdverklaring beveelt van het pand aan de rue Marnix 192 te Seraing.
Zegt dat er, wat dat betreft, geen grond is tot verwijzing.
Vernietigt tevens het bestreden arrest in zoverre het tegen de eiser de verbeurdverklaring beveelt van het bedrag van 30.975 euro.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drievierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
27 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 353
2° KAMER - 27 mei 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJK HOGER
BEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE ONTVANKELIJKHEID
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE ONTVANKELIJKHEID
6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID
1º, 2° en 3° De inverdenkinggestelde kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen
het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing,
in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling zijn hoger beroep ontvankelijk heeft
verklaard of wanneer zij het verkeerdelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard1. (Artt. 129,
130, 131, §1, 135, §2 en 416, tweede lid, Sv.)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr 353.
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4º, 5° en 6° De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de niet-ontvankelijkheid van
het hoger beroep naar recht, wanneer zij vaststelt dat de inverdenkinggestelde voor de
raadkamer geen exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen en daar geen grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, noch enige onregelmatigheid,
verzuim of grond van nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsvergaring
heeft aangevoerd en, zonder uitspraak te doen met toepassing van art. 235bis Sv.,
beslist dat, enerzijds, de strafvordering niet was verjaard toen de zaak door haar werd
onderzocht en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelde die aangifte doet van een gebrek
aan motivering van de beschikking tot verwijzing, het bestaan niet kan betwisten van
voldoende aanwijzingen van schuld2. (Artt. 135, §2, en 235bis, §1, Sv.)
(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0261.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 januari 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 18 mei 2009 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 27 mei 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. FEITEN
De verweerder heeft zich op 24 juni 2003 burgerlijke partij gesteld voor de onderzoeksrechter, wegens het feit dat de eiseres bij de overheid, schriftelijk, lasterlijke aangiften heeft gedaan, zowel in een proces-verbaal van aangifte van 29
juni 1998 als met een een burgerlijke partijstelling van 10 december 1998.
Overeenkomstig de vordering van 4 februari 2005, heeft de raadkamer de eiseres op 24 januari 2006 naar de correctionele rechtbank verwezen, alleen wegens
de aangifte van 29 juni 1998.
Die rechtbank wees op 31 januari 2007 een vrijsprekend vonnis. Volgens de
eiseres blijft het hoger beroep tegen deze beslissing aanhangig.
Op 23 augustus 2007 richt de procureur des Konings een uitbreidende vordering tot de raadkamer opdat de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht, die voortvloeit uit de burgerlijke partijstelling van 24 juni 2003, volledig zou uitoefenen.
Bij beschikking van 25 november 2008 verwees de raadkamer de eiseres naar
de correctionele rechtbank wegens de lasterlijke aangifte van 10 december 1998.
Op 9 december 2008 stelde de eiseres tegen deze beschikking hoger beroep in.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep niet ontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De inverdenkinggestelde kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen te2 Ibid.
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gen het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot
verwijzing, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling haar hoger beroep
ontvankelijk heeft verklaard of wanneer zij het verkeerdelijk niet-ontvankelijk
heeft verklaard.
Het arrest stelt eerst vast dat de eiseres voor de raadkamer geen exceptie van
onbevoegdheid heeft opgeworpen en daar geen grond van niet-ontvankelijkheid
of van verval van de strafvordering, noch enige onregelmatigheid, verzuim of
grond van nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsvergaring
heeft aangevoerd.
Zonder uitspraak te doen met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, beslist het arrest vervolgens dat de strafvordering niet was verjaard
toen de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak onderzocht.
Het oordeelt ten slotte dat de eiseres, die aangifte doet van een gebrek aan motivering van de beschikking tot verwijzing, voor de kamer van inbeschuldigingstelling het bestaan niet kan betwisten van voldoende aanwijzingen van schuld.
Het arrest verantwoordt aldus de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep
naar recht.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Daaruit volgt dat het Hof geen acht kan slaan op het middel inzake de verjaring, dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Leroy, Brussel en J. Vossen, Brussel.

Nr. 354
2° KAMER - 27 mei 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
ALLERLEI - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
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STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP - VOORWAARDE
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING - OPENBAAR MINISTERIE - AFZIEN
VAN CASSATIEBEROEP

5º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING - OPENBAAR MINISTERIE - AFZIEN VAN
CASSATIEBEROEP

6º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP MINISTER OF ZIJN GEMACHTIGDE - PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING MINISTER OF ZIJN GEMACHTIGDE - PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING
8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEPEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN
VAN DE MINISTER - MINISTER OF ZIJN GEMACHTIGDE - PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING
1º, 2° en 3° Het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, krachtens de
Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling van een aangehouden vreemdeling beveelt,
wordt geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering; deze bepalingen
beperken het recht van het openbaar ministerie om cassatieberoep in te stellen niet tot
het geval waarin het hoger beroep heeft ingesteld1. (Art. 72, Vreemdelingenwet)
4º en 5° Het openbaar ministerie kan niet vóór het verstrijken van de termijnen afzien van
een rechtsmiddel waarvan de uitoefening hem bij wet is toevertrouwd.
6º, 7° en 8° Wanneer de vreemdeling met toepassing van art. 71 Vreemdelingenwet,
beroep instelt tegen een maatregel van vrijheidsberoving, is de minister partij in de
rechtspleging voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling en, ingeval
van cassatieberoep, in de rechtspleging voor het Hof; de omstandigheid dat de minister
geen gebruik maakt van de mogelijkheid om zijn middelen uiteen te zetten, ontneemt
hem die hoedanigheid niet2. (Art. 72, Vreemdelingenwet)
(BELGISCHE STAAT e.a. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0737.F)
1 Cass., 9 dec. 1992, AR 361, AC, 1992, nr 782; 31 aug. 1999, AR P.99.1294.N, AC, 1999, nr 428
met concl. adv.-gen. DE SWAEF.
2 Cass., 29 april 2008, AR P.08.0583.N, AC, 2008, nr 261.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 april 2009.
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik doet in zijn verklaring
van cassatieberoep die aan dit arrest is gehecht, een middel gelden.
De Belgische Staat en de minister van Migratie en Asielbeleid doen in hun
verklaring van cassatieberoep van 11 mei 2009 die aan dit arrest is gehecht, een
middel gelden.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de verweerder werd op 3 april 2009, met toepassing van artikel 7, eerste, tweede en derde lid, Vreemdelingenwet, een bevel uitgevaardigd om het
grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot terugleiding naar de grens
en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving,
Bij beschikking van 14 april 2009 heeft de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Luik de vrijlating van de verweerder bevolen.
Het bestreden arrest verklaart het tegen deze beslissing ingestelde hoger beroep van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie en
Asielbeleid, niet ontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Cassatieberoep van de Belgische Staat van 29 april 2009
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. Door de verweerder aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik
1. het openbaar ministerie heeft geen hoger beroep ingesteld tegen de beschikking tot invrijheidstelling van de raadkamer
Het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, in toepassing van de Vreemdelingenwet, de invrijheidstelling van een aangehouden vreemdeling beveelt,
wordt geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
Deze bepalingen beperken het recht van het openbaar ministerie om cassatieberoep in te stellen niet tot het geval waarin het hoger beroep heeft ingesteld.
2. de procureur-generaal bij het hof van beroep heeft berust in de beslissing
door de vrijlating van de verweerder te bevelen
Anders dan de verweerder aanvoert, kan het openbaar ministerie vóór het verstrijken van de termijnen niet afzien van een rechtsmiddel waarvan de uitoefening bij wet aan dat openbaar ministerie is toevertrouwd.
3. het cassatieberoep werd niet aan de verweerder betekend
Het cassatieberoep werd hem op 30 april 2009 betekend.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
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C. Door de verweerder aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid van de
cassatieberoepen van de Belgische Staat en van de minister van Migratie en
Asielbeleid van 11 mei 2009:
1. laattijdigheid van het cassatieberoep
Het cassatieberoep werd ingesteld binnen de wettelijke termijn van vijftien dagen die bij artikel 373 Wetboek van Strafvordering is vastgesteld.
2. het cassatieberoep werd met schending van artikel 418 Wetboek van Strafvordering, niet aan de verweerder zelf betekend, ofschoon deze aangehouden
was.
Zoals de tweede memorie van antwoord van de verweerder vermeldt, werd het
cassatieberoep op 12 mei 2009 betekend aan zijn raadsman, in wiens kantoor hij
woonplaats had gekozen.
Aangezien de verweerder zijn middelen heeft kunnen doen gelden in antwoord
op de middelen die door de eisers zijn ontwikkeld, heeft de aangevoerde schending zijn recht van verdediging niet kunnen aantasten.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
D. De gegrondheid van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het
hof van beroep te Luik en van de cassatieberoepen van de Belgische Staat en van
de minister van Migratie en Asielbeleid van 11 mei 2009:
Krachtens de artikelen 42, 1°, en 705 Gerechtelijk Wetboek, wordt de Staat
voor het gerecht vertegenwoordigd door de minister tot wiens bevoegdheid het
onderwerp van het geschil behoort.
Aangezien de Belgische Staat en de minister van Migratie en Asielbeleid geen
afzonderlijke bevoegdheid hebben om een rechtsmiddel in te stellen, vallen hun
cassatieberoepen samen.
De eisers die een identiek middel ontwikkelen, voeren de schending aan van
artikel 72 Vreemdelingenwet en verwijten het bestreden arrest het hoger beroep
van de Belgische Staat niet ontvankelijk te hebben verklaard, op grond dat hij
voor de raadkamer geen betrokken partij was.
Wanneer de vreemdeling, met toepassing van artikel 71 Vreemdelingenwet,
een rechtsmiddel indient tegen een vrijheidsberovende maatregel, is de minister
partij in de rechtspleging voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling en, ingeval van cassatieberoep, in de rechtspleging voor het Hof.
De omstandigheid dat de minister geen gebruik maakt van de mogelijkheid om
zijn middelen uiteen te zetten, ontneemt hem die hoedanigheid niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de Belgische Staat van
29 april 2009.
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
27 mei 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. I. Schippers, Hoei en D. Andrien, Luik.

Nr. 355
1° KAMER - 28 mei 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DOOR DE RECHTER VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
1º, 2° en 3° De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen
aanvullen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben
uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling
zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het
recht van verdediging eerbiedigen1 2.
(D. T. VIVIUM nv)

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes:
I. FEITEN VAN DE ZAAK EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
1. Aan de oorsprong van het geschil ligt de omstandigheid dat de eiser, op 14 februari
2000, werd verwond door glasplaten die van een vrachtwagen zijn gevallen die hij samen
met zijn vader, de heer M. D., en de heer A. C. aan het lossen was.
1 Zie concl. O.M. De door het Hof geformuleerde regel gelijkt vrij goed op de traditionele regel. Er
moet echter gewezen worden op de vaststelling, enerzijds, dat er geen melding meer wordt gemaakt
van het verbod, voor de feitenrechter, om de oorzaak te wijzigen, aangezien hij zijn beslissing niet
mag gronden op andere feiten dan die welke hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en deze
feiten, volgens een recente rechtspraak van het Hof, de oorzaak zijn, en, anderzijds, dat er in de regel,
door middel van een aparte zin, verwezen wordt naar het recht van verdediging. Om het recht op
tegenspraak, in zaken die aan het Hof worden voorgelegd, te beklemtonen, heeft het O.M., uitgaande
van de oude specifieke regel die van toepassing is op een "louter feitelijk" middel dat de feitenrechter
afgeleid heeft uit een bijkomstig middel, dat vereiste als volgt geformuleerd: de rechter kan de door
de partijen voorgestelde middelen ambtshalve aanvullen op grond van een regelmatig in het debat
gebracht stuk, waarvan de eiser en zijn raadsman geen bijzonder gebruik maken, door hieruit het
bestaan van een feitelijk gegeven af te leiden, ook al heeft geen van de partijen dat gedaan, op
voorwaarde dat hij noch het recht op tegenspraak noch het algemeen beginsel van het recht van
verdediging miskent.A.H.
2 Het Hof heeft diezelfde dag dezelfde regel geformuleerd in de zaak C.08.0066.F, nr 356 De
omstandigheid dat het ambtshalve middel niet louter feitelijk is, maar feiten en recht vermengt, legt
uit waarom ze na onderhavig arrest is gepubliceerd.
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2. De eiser, die zijn vader aansprakelijk stelt, dagvaardt bij exploot van 9 mei 2001
diens familiale B.A.-verzekeraar, de nv Zurich (in wiens rechten en verplichtingen de
verweerster is getreden), voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, tot betaling
van de verzekeringsuitkeringen bij wijze van schadevergoeding.
De rechtbank verklaart de vordering, bij vonnis van 5 november 2003, ontvankelijk
maar niet-gegrond, en veroordeelt de eiser in de kosten.
3. De eiser stelt hoger beroep in bij een op 23 maart 2004 ter griffie neergelegd
verzoekschrift.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond,
bevestigt het beroepen vonnis en veroordeelt de eiser in de kosten van het hoger beroep.
II. MIDDEL
A) Uiteenzetting
4. Het eerste onderdeel van het middel verwijt het bestreden arrest dat het de
rechtsvordering van de eiser verwerpt, door ambtshalve middelen en feitelijke gegevens
op te werpen, die als dusdanig niet door de partijen zijn besproken en zonder te dien einde
de heropening van het debat te bevelen.
Zodoende zou het bestreden arrest art. 1138, 2°, Ger.W. (beschikkingsbeginsel)
schenden en het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskennen.
5. De betwiste beslissing is op de volgende redenen gegrond, die door het middel
weergegeven en bekritiseerd worden:
"(…) de vader en de zoon, en een werkmakker van laatstgenoemde, de heer A. C., waren uit een vrachtwagen glasplaten aan het lossen, die bestemd waren voor de bouw van
een serre;
(…) de dossiers van de partijen bevatten niet alleen verschillende versies van de verklaringen van M. D. (op grond waarvan de “B.A.”-verzekeraar zijn tegemoetkoming geweigerd heeft), maar ook die van de getroffene (…) en die van de heer C.;
(…) die getuige verklaart dat M. D. "de glasplaten uit elkaar heeft gehaald, zodat wij
ze uit het voertuig konden dragen en ze tegen de muur aan de overkant konden plaatsen,
maar verschillende van die glasplaten zijn op hetzelfde ogenblik losgekomen en naar voren gekanteld, waardoor ze op het been van M. D. zijn gevallen, die met verschillende
breuken in het ziekenhuis moest worden opgenomen”;
(…) (de eiser) en A. C. werkten in dienst van de nv Portal en (de eiser) had van de verantwoordelijke van die nv de toestemming gekregen om voor de verkoop ongeschikt glas
voor eigen gebruik mee te nemen (…);
(…) zij werkten in de bouwsector en dienden aldus de moeilijkheden, risico’s en voorzorgsmaatregelen te kennen die bij het hanteren van zware glaspanelen in acht genomen
moesten worden;
(…) de omstandigheden zelf waarin het ongeval, ongeacht de opeenvolgende versies
van de feiten, getuigen van de grootste nalatigheid aan de zijde van de getroffene, die
nochtans geacht was het manoeuvre te leiden: ofwel waren de glaspanelen niet goed vastgemaakt (versie van de kantelende vrachtwagen of van de glasramen die “samen loskwamen”), ofwel had M. D. ze daadwerkelijk “in pakken” vast (zijn oorspronkelijke verklaring), in welk geval (de eiser) zijn vader had moeten waarschuwen en zelf uit de buurt van
de panelen had moeten blijven, aangezien hij niet in staat was ze helemaal alleen in bedwang te houden;
(…) hieruit volgt dat het ongeval, in elk geval, te wijten is aan de onvoorzichtigheid
van de getroffene” (arrest, p. 2 tot 3).
6. Het middel betoogt dat "noch de verweerster, noch de eiser betoogd hebben dat
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laatstgenoemde de moeilijkheden, de risico’s en de voorzorgsmaatregelen diende te
kennen die bij het hanteren van zware glaspanelen in acht genomen moesten worden, dat
hij geacht was het manoeuvre te leiden zodat hij, ongeacht de versie van de feiten, nalatig
is geweest – door de glaspanelen slecht vast te maken of zijn vader niet de juiste
instructies te geven en niet op een afstand te blijven van de panelen, die laatstgenoemde
onmogelijk alleen kon blijven vasthouden” (verzoekschrift, vijfde blad).
B) Bespreking
7. Ik meen dat het onderdeel gegrond is.
1) In rechte
8. De – bijzonder belangrijke – vraag inzake de rechtspleging die in het eerste
onderdeel van het middel aan bod komt, is of de feitenrechter het recht op tegenspraak
moet eerbiedigen en het debat moet heropenen, aangezien hij zijn beslissing grondt op een
louter feitelijk gegeven, dat hem op regelmatige wijze ter kennis is gebracht door de
partijen of door een in het dossier neergelegd stuk, maar dat de partijen niet echt tot
staving van hun respectieve eisen hebben aangevoerd of besproken.
9. Volgens de huidige rechtspraak van het Hof, zowel in burgerlijke zaken 3 als in strafzaken4, leidt het ambtshalve opwerpen, door de feitenrechter, van een “louter feitelijk”
middel dat hij afleidt uit een feit of een stuk van het dossier dat hem regelmatig ter beoordeling is voorgelegd, niet (automatisch) tot de heropening van het debat teneinde de tegenspraak te waarborgen.
Zo kan de rechter de door de partijen voorgestelde redenen ambtshalve aanvullen op
grond van een regelmatig in het debat gebracht stuk waarvan de eiser en zijn raadsman
gebruik maken; door uit dat stuk het bestaan van een feitelijk gegeven af te leiden, wat
nochtans door geen van de partijen is gedaan, miskent de rechter noch het beginsel van de
tegenspraak, noch het algemeen beginsel van het recht van de verdediging5.
Het is onduidelijk of er in de praktijk voldoende aandacht is besteed aan die
verduidelijking over het uitdrukkelijk gebruik, door de partij, van de stukken die ze in het
debat heeft gebracht, waardoor, volgens het Hof, de rechter niet verplicht is om het debat
te heropenen.
In elk geval rijst door de onderhavige zaak de vraag hoe er gehandeld moet worden
wanneer de rechter uit het regelmatig in het debat gebrachte stuk, waarvan de eiser en zijn
raadsman geen bijzonder gebruik maken, een feitelijk gegeven afleidt, hoewel geen van
de partijen dat heeft gedaan.
De hierboven in substantie vermelde rechtspraak van het Hof staat quasi vast. Ze kan
nog worden verduidelijkt door twee recente arresten, een van 24 maart 20066 en een van
12 oktober 20067.
In het arrest van 12 oktober 2006 betoogde de eiser dat "het bestreden arrest zijn beslissing grondt op het feit (i) dat de litisconsorten B.-H., m.b.t. het werk waarvoor de aansprakelijkheid van de eiser in het gedrang komt, niet verplicht waren een beroep te doen
op een architect, (ii) dat niets erop wijst dat het optreden van een architect de schade
waarover de litisconsorten B.-H. klagen, had kunnen vermijden en (iii) dat de eiser met
kennis van zaken ermee heeft ingestemd om het werk zonder de architect uit te voeren,
3 Zie, bijvoorbeeld, Cass., 4 sept. 1997, AR C.94.0096.N, AC 1997, nr. 330, 9 feb. 1998, AR
S.96.0169.F en S.96.0170.F, AC, 1998, nr. 77; 11 maart 2002, AR C.01.0308.F, AC, 2002, nr. 172.
4 Zie, bijvoorbeeld, Cass., 23 okt. 1996, AR P.96.0493.F, AC, 1996, nr. 398.
5 Cass., 23 okt. 1996, o.c.
6 Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC, 2006, nr. 173, en de arresten aangehaald in noot 1; M.
GREGOIRE, noot, RCJB, 2008, p. 60 tot 61.
7 Cass., 12 okt. 2006, AR C.04.0481.F, AC, 2006, nr. 483.
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zonder dat die vragen door de partijen werden opgeworpen of door hen besproken, derhalve ambtshalve een geschil opwerpt en bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en het in het middel aangewezen beschikkingsbeginsel miskent. Door die
gronden ambtshalve in aanmerking te nemen, zonder ze aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, miskent het arrest bovendien het recht van verdediging van de eiser
(miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging) zoals diens recht
op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en, voor zoveel als
nodig, van de wet van 13 mei 1955 die dat internationaal verdrag goedkeurt”8.
Het Hof antwoordt hierop met de overweging dat “het arrest, door na te gaan of de
verweerders verplicht waren een beroep te doen op een architect en of het optreden van
die deskundige de schade waarover zij klaagden, had kunnen vermijden en door te oordelen dat de eiser met kennis van zaken en zonder voorbehoud aanvaard heeft het werk uit
te voeren zonder dat de verweerders door een architect bijgestaan werden, zich ertoe beperkt, door te steunen op feiten die regelmatig aan de beoordeling van het hof van beroep
zijn voorgelegd, de door de partijen aangevoerde redenen te vervangen, zonder enig geschil op te werpen waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten. Aangezien die feiten tijdens een tegensprekelijk debat aan de appelrechters werden voorgelegd, miskent het arrest het recht van verdediging van de eiser niet” 9.
In het arrest van 24 maart 2006 verweet het cassatieberoep het bestreden arrest dat het
twee nieuwe gegevens in het debat bracht die door de partijen niet waren aangevoerd. In
dit geval waren de “feiten” van het geschil eenvoudig. Een mortelsilo in de berm van de
openbare weg valt om op een voertuig dat ertegen was gereden en doodt zo de bestuurder
die de controle over het stuur had verloren. De weduwe, die een vergoeding vordert van
de voor de bouwplaats aansprakelijke aannemer, verwijt hem dat hij de silo op de zijberm
van de openbare weg heeft geplaatst, wat de aannemer betwist. De feitenrechter geeft
laatstgenoemde gelijk, op grond van twee feitelijke motieven – een schets van de
verbalisanten en foto’s uit een plaatselijke krant -, stukken die de partijen regelmatig in
het dossier hadden neergelegd, waarover ze een debat hadden kunnen voeren maar dat de
aannemer niet uitdrukkelijk als argument had gehanteerd.
In zijn antwoord herhaalt het Hof eerst dat “de rechter het beschikkingsbeginsel niet
miskent wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en
daarbij steunt op feiten die regelmatig aan zijn beoordeling zijn voorgelegd”.
Vervolgens vermeldt het Hof dat het hof van beroep, door de overwegingen die het
weergeeft, op grond van “feiten die in het debat waren, de door de partijen aangevoerde
redenen ambtshalve heeft aangevuld. Aangezien de partijen die feiten hebben kunnen bespreken, heeft het hof van beroep het recht van verdediging niet miskend” 10.
10. Het arrest van 24 maart 2006, dat niet afwijkt van de overheersende rechtspraak van
het Hof, heeft sommigen ontgoocheld. In het bijzonder professor van Drooghenbroeck,
die het arrest verweet dat het de rechtszekerheid in het gedrang bracht, aangezien het een
ommekeer in de rechtspraak betekende t.o.v. een arrest van 15 mei 2003 11, dat de
traditionele rechtspraak "ongemerkt" had omgekeerd, iets waarover deze eminente auteur
zich destijds erg had verheugd. Hij had toen, samen met deken de Leval, de wens geuit
dat "cet heureux changement de cap trouvait rapidement quelque affermissement"12.
8 Id., nr. 483.
9 Ibid.
10 Cass., 24 maart 2006, o.c., nr. 173.
11 Dit arrest zou niet in de Pasicrisie gepubliceerd worden. Dit zou pas later gebeuren, in JT, 2006,
p. 682 e.v.
12 J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", opm. onder Cass., 24 maart 2006, JT, 2006,
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Professor van DROOGHENBROECK stelde de nog fundamentelere vraag of men als regel kon
stellen dat "le juge qui monte en épingle un fait qu’il tire des remblais du dossier, déjoue
les prévisions processuelles des plaideurs et les surprend?"13. Zijn antwoord is, in
substantie, een pleidooi voor de versterking van het beginsel van de tegenspraak 14, dat de
bestreden beslissing volgens de eiser te dezen miskent.
11. Hierna ga ik eerst in rechte, en daarna toegepast op de onderhavige zaak, trachten
na te gaan of die kritiek gegrond is. Te dien einde ga ik de arresten van het Hof bespreken
die van de overheersende rechtspraak afwijken. Ze zijn weliswaar in de minderheid, maar
ze bestaan. Een tweede onderzoek heeft betrekking op de huidige opvatting van het begrip
“oorzaak” van de rechtsvordering; dat begrip houdt nauw verband met de hier behandelde
vraag, aangezien de oorzaak het feit, niet anders dan het feit maar ook het gehele feit van
de vordering is. Hieruit onthouden we dat er meer aandacht besteed moet worden aan het
zogenaamde beginsel “van de tegenspraak” en aan het zogenaamde
“beschikkingsbeginsel”, die ten behoeve van deze zaak ter discussie staan.
12. In de overheersende rechtspraak van het Hof, die we hierboven hebben herhaald
(nr. 9), vinden we ook enkele arresten terug die daarvan afwijken.
Zo moest het Hof, in een arrest van 10 okt. 1974 15, antwoorden op een cassatiemiddel,
dat het bestreden arrest verweet dat het één van zijn beslissingen gegrond had op een feit
dat voor de feitenrechters noch was aangevoerd noch was besproken; dat m.n. de
verweersters dat feit noch in hun gedinginleidend exploot noch in hun conclusie hadden
aangevoerd en het de eiser evenmin hadden verweten, zodat hij dat feit niet had kunnen
betwisten en hierover ook geen verweer had kunnen voeren.
In die omstandigheden, meenden de eisers tot cassatie, had de rechter, door dat feit als
bewezen te beschouwen, zonder de partijen te vragen hierover tegenspraak te voeren,
eisers recht van verdediging miskend en art. 774 Ger.W. geschonden en het beginsel van
het recht van verdediging miskend.
Het Hof nam dat middel aan, op grond dat uit geen enkel stuk waarop het vermocht
acht te slaan, bleek dat de verweersters het litigieuze feit voor de feitenrechter hadden
aangevoerd en dat het bestreden arrest, door ambtshalve te beslissen dat dit feit een
mogelijke fout van de eiser kon opleveren en een mogelijke oorzaak van de schade, het
recht van verdediging miskende.
Onderaan dit in de AC gepubliceerde arrest, lezen we de volgende opmerkingen, die de
aan deze zaak gegeven oplossing beklemtonen:
"(1) Het feit waarop de rechter aldus van ambtswege had gewezen, kon zeker worden
afgeleid uit gegevens van het dossier dat door de partijen regelmatig kon besproken
worden.
Doch hoewel de rechter de door de partijen voorgedragen redenen ambtshalve kan
aanvullen op grond van feiten welke regelmatig te zijner beoordeling zijn overgelegd, kan
hij evenwel noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigen (Cass., 22 dec.
1972, AC, 1973, p. 445, en 13 juni 1974, ibid., 1974, p. 1130; raadpl. ook de conclusie
van de procureur-generaal GANSHOF van der MEERSCH vóór Cass., 4 mei 1972, (Bull. en
Pas., 1972, I, p. 806).
Overigens schendt de rechter de rechten van de verdediging van de verweerder
wanneer hij ambtshalve een feit aanvoert waardoor, naar zijn oordeel, een vordering die
o.a. berust op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wordt verantwoord,
p. 681.
13 Ibid.
14 Op. cit., pp. 681 à 682.
15 Cass., 10 okt. 1974, AC, 1975, 186.
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als dit feit door de eiser niet is aangevoerd tot staving van die vordering en de
verweerder bovendien de gelegenheid niet had om het bestaan ervan het verband met de
aangevoerde schade te betwisten.
(2) (…) Raadpl. Cass., 1 oktober 1971, (AC, 1972, p. 122) en 22 juni 1973, redenen
(ibid., 1973, blz. 1039): de rechter moet de heropening van de debatten bevelen voordat
hij een grond van een exceptie welke de partijen niet voor hem hadden opgeworpen, o.a.
een exceptie tot onbevoegdverklaring, een exceptie van nietigheid, van verjaring, of van
vervallenverklaring of nog van niet-ontvankelijkheid…, doch hij moet dat niet doen als
hij steunt op een middel waarin feitelijke omstandigheden worden aangevoerd welke door
hem moeten beoordeeld worden".
13. Dit arrest verschaft weliswaar geen opheldering over de mate waarin de partijen het
litigieuze feit hebben aangevoerd – in de marge van het debat of niet? Het is echter
voldoende relevant om het aan te merken als één van de arresten die niet zomaar in het
verlengde liggen van de vorige, traditionele arresten, aangezien de algemene vaststelling
dat het litigieuze feit niet voor de feitenrechter was aangevoerd of besproken, de
hypothese niet uitsloot volgens welke dit feit slechts in de stukken van het dossier was
vermeld, zonder dat de partijen hieruit een bijzondere juridische gevolgtrekking hadden
afgeleid.
N.a.v. dit arrest zou proc.-gen. KRINGS in 1983, in zijn substantiële opmerkingen over
"het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding” 16, schrijven dat "benevens
de juridische kwalificatie van de feiten, die de rechter te bepalen heeft, het hem ook vrij
staat ambtshalve andere redenen te geven dan die waarop de partijen hun eis en hun
verweer hebben laten steunen, voor zoveel (a) de feiten die de rechter in aanmerking
neemt hem regelmatig door de partijen kenbaar zijn gemaakt en (b) de debatten erover
gevoerd zijn" 17.
Het valt m.i. ten zeerste te betwijfelen dat deze eminente magistraat en professor in de
rechten laatstgenoemde verduidelijking (b) toevallig heeft gegeven, gelet op de grote
gevolgen die ze voor de rechtspleging heeft. Uit die bewoordingen valt immers terecht af
te leiden dat, a contrario, indien de rechter feiten in aanmerking neemt die hem weliswaar
regelmatig zijn voorgelegd, maar waarover geen debat is gevoerd, hij de door de partijen
voorgestelde middelen niet ambtshalve mag aanvullen. De enige oplossing is dan de
heropening van het debat.
14. Uw Hof zou op 10 sept. 199018 in die zin uitspraak doen.
In deze zaak verweet het cassatieberoep het bestreden arrest dat het de toepassing
verwierp van de artt. 83 Arbeidsovereenkomstenwet, en 3, a, K.B. 3 nov. 1969 houdende
vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere
regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere
toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om te beslissen dat de door de eiseres
ter kennis gebrachte opzegging van 6 maanden, gelet op de voormelde bepalingen, niet
regelmatig was op grond dat de afwijkende tekst van art. 3 a), K.B. 3 nov. 1969, slechts
van toepassing was wanneer de oorspronkelijke eiser, verweerder in cassatie, een
pensioenaanvraag indiende en de eiseres het bestaan van een dergelijke pensioenaanvraag
niet aanvoerde.
De omstandigheden dat, volgens het hof van beroep, de afwijkende tekst enkel van
toepassing was op de oorspronkelijke eiser als hij een pensioenaanvraag indiende en dat
de oorspronkelijke verweerster, eiseres in cassatie, het bestaan van een dergelijke
16 AC, 1983, nr. 34, p. 28.
17 Id. We leggen er de klemtoon op.
18 Cass., 10 sept. 1990, AR nr. 8888, AC, 1990-91, nr. 14.
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aanvraag niet aanvoerde, waren allebei juridische en feitelijke gegevens die dat hof uit het
dossier had gehaald.
Volgens de eiseres in cassatie had de verweerder dat middel niet aangevoerd en had de
eiseres zich hierover bijgevolg niet kunnen uitlaten, zodat het arrest de oorspronkelijke
rechtsvordering niet op die grond kon toewijzen, zonder het debat te heropenen om de
partijen de gelegenheid te geven daarover hun mening te geven, en had het aldus het recht
van verdediging miskend.
Het Hof is het eens met die kritiek en beslist dat het arrest, dat zijn beslissing grondt op
dat middel dat door geen van de partijen is aangevoerd en dat de eiseres niet heeft kunnen
betwisten, het recht van verdediging miskent.
15. In een arrest van 21 okt. 199619 doet het Hof recht op het middel volgens hetwelk de
rechter die uitspraak doet over de rechten van de getroffene, weliswaar ambtshalve nagaat
of de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet zijn nageleefd, maar het recht van
verdediging in acht moet nemen; dat beide partijen akkoord waren over het bedrag van het
basisloon dat volgens hen 553.181 frank bedroeg; dat de appelrechters, door ambtshalve
te beslissen dat partijen nagelaten hadden ook het vakantiegeld in aanmerking te nemen,
zonder eiseres de gelegenheid te geven dit te betwisten en door aldus het basisloon te
bepalen op 641.579 frank zonder de eiseres de gelegenheid te geven haar middelen
dienaangaande te doen kennen, het recht van verdediging van de eiseres hebben miskend
(schending van art. 6.1 E.V.R.M., 6, Arbeidsongevallenwet, en miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging).
Het Hof neemt die grief aan, op grond dat de rechter, ingevolge art. 6, derde lid,
Arbeidsongevallenwet, bij de uitspraak over de rechten van de getroffene, ambtshalve
nagaat of de bepalingen van de wet in acht zijn genomen; dat de rechter, t.g.v. die
verplichting, voortvloeiend uit het feit dat die wet de openbare orde raakt, ambtshalve
moet aanvullen wat de getroffene vordert, als hij zulks niet voldoende acht; dat zulks niet
wegneemt dat hij het recht van verdediging in acht moet nemen.
Het bestreden arrest, dat, met toepassing van voormeld art. 6, derde lid, het door de
beide partijen op 553.181 frank bepaald basisloon verhoogt tot 641.579 frank, zonder dat
het de eiseres de gelegenheid geeft dit hoger bedrag te betwisten, miskent aldus het recht
van verdediging.
16. Op 4 sept. 1997 vermeldt het Hof, dat eerst de regel herhaalt volgens welke de
rechter, die tot taak heeft de geldende rechtsregels op de hem ter beoordeling voorgelegde
feiten toe te passen, het recht van verdediging miskent als hij daarbij, zonder het debat te
heropenen, de feiten aanvult die nodig zijn om een rechtsregel toe te passen, dat de
appelrechters a) vaststellen dat de partijen niet naar de wetgeving inzake internationale
koop verwijzen, b) ambtshalve de rechtsregel wijzigen waarop de verweerders hun
vordering hadden gegrond en c) hun beslissing gronden op een feit, m.n. dat het om een
internationale koop gaat, dat weliswaar kon worden afgeleid uit de gegevens van het
dossier dat door de partijen regelmatig was besproken, maar dat door hen niet tot staving
van hun vordering was aangevoerd, en betreffende hetwelk de eiseres de gelegenheid niet
had gehad het bestaan ervan en het verband met het gevraagde te betwisten.
Bijgevolg, besluit het Hof, miskent het bestreden arrest het recht van verdediging van
de eiseres20.
17. Die gelijklopende21 maar discrete rechtspraak wordt op 15 mei 2003 aangevuld met
een arrest dat lange tijd niet is gepubliceerd22 en dat zich, door één van zijn overwegingen,
19 Cass., 21 okt. 1996, AR S.96.0022.N, Pas., 1997, nr. 391.
20 Cass., 4 sept. 1997, AR C.94.0096.N, AC, 1997, nr. 330.
21 We gaan voorbij aan het arrest van 21 okt. 1996, AR S.96.0022.N, AC, 1997, nr. 391.
22 Het wordt gepubliceerd in JT, 2006, p. 682 e.v.; dit tijdschrift beweert (noot 1, p. 681) aldus een
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in het verlengde van de voormelde arresten bevindt.
Het “feit” dat te dezen uit het dossier is geput, is een contractueel beding van concessie
van alleenverkoop, d.w.z. een overeenkomst die beide partijen strekt tot wet, dus een
rechtshandeling23.
Het hof van beroep slaat geen acht op de verschillende juridische verweermiddelen die
de concessiegever aanvoert tegen de vordering van de uitgezette concessiehouder tot
vergoeding van zijn verlies t.g.v. de weigering van de concessiegever om zijn voorraad
terug te kopen, maar verwerpt de vordering op grond van het contractueel beding.
Het Hof vernietigt het bestreden arrest wegens miskenning van het recht van
verdediging, daar het de vordering van de eiseres verwerpt op grond van een regelmatig
aan de rechter voorgelegd, litigieus beding uit een overeenkomst van concessie van
alleenverkoop, terwijl de verweerster zich niet op dat beding van de overeenkomst had
beroepen om de oorspronkelijke vordering te betwisten en het hof van beroep de partijen
niet de gelegenheid heeft geboden om tegenspraak te voeren over dat beding, waarvan het
hof het bestaan vaststelde om er vervolgens rechtsgevolgen aan toe te kennen die
doorslaggevend waren voor de oplossing van het geschil.
De regel die het Hof aanvoert in de aanhef van zijn beslissing, die beslist niet nieuw is 24
en waarvan het Hof, gezien de omstandigheden, meent dat hij te dezen miskend is, bestaat
erin dat “de rechter gehouden is de juridische aard van de door de partijen aangevoerde
feiten na te gaan en hij kan, ongeacht de omschrijving ervan door de partijen, de voor
hem aangevoerde redenen ambtshalve door andere vervangen, mits hij geen geschil
opwerpt waarvan het bestaan door de partijen is uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend
grondt op regelmatig aan zijn beoordeling onderworpen feiten en noch het onderwerp
noch de oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet zodoende het recht van verdediging
eerbiedigen” 25.
Die regel stemt als dusdanig niet overeen met de regel die we nu onderzoeken. Hij heeft
eerder betrekking op de juridische omschrijving die de rechter geeft aan de hem
regelmatig voorgelegde feiten en niet zozeer op het gebruik dat hij van bijkomstige, uit
het dossier geputte feiten maakt om het geschil op te lossen.
Zoals ik net zei, is de regel verre van nieuw, en hij is zelfs mettertijd veralgemeend,
d.w.z. dat hij van toepassing is zowel op de herkwalificatie, in rechte, van feiten die de
partijen uitdrukkelijk hebben aangevoerd, als op de omschrijving van feiten die niet echt
voor de rechter zijn besproken maar die hij benut, of die zelfs als waarschuwing kan
dienen voor de feitenrechter die het hem voorgelegde geschil wil oplossen door het
schijnbare juridische en feitelijke kader ervan te buiten te gaan.
einde te hebben gemaakt aan het op de publicatie rustende “embargo”, dat echter bleef intrigeren. Het
is juist dat de opmerkingen die professor van Drooghenbroeck in de kolommen van dit nummer over
het arrest van het Hof van 23 maart 2006 heeft gemaakt (en waarop we later terugkomen),
grotendeels gegrond waren op dit “verborgen” arrest en dat de publicatie, om redenen van
wetenschappelijke juistheid, verantwoord was.
23 Ter herhaling, een rechtsfeit, in Belgisch en Frans recht, is het feit dat rechtsgevolgen heeft die
niet rechtstreeks worden nagestreefd. Het is ofwel een daad van de mens ofwel een gevolg van de
natuur. Een rechtshandeling, daarentegen, is de doelbewuste uiting van de wil om rechtsgevolgen
teweeg te brengen.
24 Cas., 13 nov. 1989, AR 8612, AC, 1989-90, nr. 153; 25 juni 1990, AR 8613, AC, 1989-90, nr. 624
en de belangrijke noot (1) onderaan de bladzijde; 19 juni 1998, AR C.97.0161.F, AC, 1998, nr. 326;
14 sept. 2001, AR C.99.0195.F, AC, 2001, nr. 463; 21 dec. 2001, AR C.99.0239.F, AC, 2002, nr. 728;
14 april 2005, AR C.03.0148.F, Pas., 2005, nr. 225; 16 feb. 2007, AR C.06.0431.N, www.cass.be.
25 Het feit dat de regel niet nieuw is, kan – eerder dan een duister manœuvre – verklaren waarom het
arrest niet gepubliceerd werd, aangezien het Hof er thans een gewoonte van heeft gemaakt om
dezelfde rechtsregel niet binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen van de laatste publicatie, te
herhalen.
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18. De rechtspraak van het Hof, die bestaat naast de overheersende rechtspraak over de
“uit het dossier geputte feiten”, moet vergeleken worden met een ander soort rechtspraak,
die, door zijn gedifferentieerde benadering van één van de fundamentele gegevens van de
rechtsvordering – de oorzaak – en de regel die betrekking heeft op de behandeling ervan
door de rechter binnen het kader van zijn ambt, m.i. een weerslag heeft op de thans
besproken vraag betreffende de bevoegdheid van de rechter om zijn beslissing te gronden
op gegevens die wel bij het dossier zijn gevoegd, maar waarvan de partijen geen gebruik
hebben gemaakt.
19. Met toepassing van art. 25 Ger.W. verhindert het gezag van het rechterlijk gewijsde
dat de vordering opnieuw wordt ingesteld als, volgens art. 23 van datzelfde wetboek, “de
gevorderde zaak dezelfde is” en “de vordering op dezelfde oorzaak berust”.
De gevorderde zaak is het “voorwerp” van de vordering of nog, volgens wijlen deken
A. FETTWEIS, de eis van degene die de vordering instelt, wat hij wenst dat er beslist wordt26
27
.
Met de hem welbekende voorliefde voor opzienbarende uitdrukkingen, beklemtoont
professor Georges de Leval dat "ce que la partie demande n’est pas la reconnaissance
éthérée d’un droit, mais un avantage hors de sa qualification juridique" 28. Volgens
professor emeritus VAN COMPERNOLLE behoort het voorwerp toe aan het domein van de
feiten29.
20. De “oorzaak” van de vordering is datgene waarop ze gegrond is, wat ze
verantwoordt in de ogen van de eisers30. Die verantwoording kan, a priori, gegrond
26 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, 1985, nr. 54, p. 58.
27 Het Franse Hof van Cassatie heeft thans aangenomen wat "la conception factuelle de l’objet"
genoemd moet worden, d.i. dus het voorwerp dat ontdaan is van zijn juridische omschrijving.
VINCENT en GUINCHARD, Procédure civile, Précis Dalloz, 2003, nr. 626, p. 567, vatten de handelwijze
van het Franse Hof van Cassatie als volgt samen: "Il était fréquent […], jusqu’à une époque récente,
que la Cour de cassation englobât dans l’objet du litige et la chose demandée et le fondement
juridique des prétentions; dès lors, le juge du fond était sanctionné, au nom de la modification de
l’objet et au visa de l’article 4 [NCPC] dès qu’il requalifiait le fondement juridique de la prétention,
mais une évolution s’est dessinée en jurisprudence, et la Cour de cassation ne sanctionne plus, au
titre d’une modification de l’objet du litige et pour la violation de ce texte, la modification, par le
juge, du fondement juridique des prétentions des parties à la triple condition que cette requalification,
expressément énoncée à l’article 12 NCPC, ne modifie pas l’objet du litige, c’est-à-dire le résultat
économique et social recherché par les parties (ce qui peut laisser place à quelques hésitations), se
fonde sur des faits dans le débat et respecte le principe de la contradiction"; voor voorbeelden, zie
ook G. BOLARD, "La qualification de l’objet de la demande, le devoir du juge de requalifier les faits",
noot onder Cass. fr., 22 april 1997, JCP, 1997, II, 22944; luidens art. 12, eerste tot derde lid, van het
Franse ‘Nouveau Code de procédure civile’, "le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office
les moyens de pur droit quel que soit le fondement invoqué par les parties". Over "Le relevé d’office
par le juge d’un moyen de droit. Une question mal posée", zie R. M ARTIN, D.2005, nr. 22, p. 1444 tot
1445 en D.2006, nr. 32, p. 2201; zie ook "Le juge a-t-il l’obligation de qualifier ou de requalifier?",
D.1994, p. 398 en "L’article 6-1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de
l’homme contre l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile", D.1996, p. 20.
28 Met dien verstande dat de juridische omschrijving (met de desbetreffende gevolgen) ook een resultaat kan zijn dat door de vordering wordt nagestreefd en aldus ook het voorwerp ervan is.
29 J. VAN COMPERNOLLE, "L’office du juge et le fondement du litige", RCJB, 1982, nr. 9.
30 Voor een volledige behandeling van de vragen die opgeroepen worden door dit begrip, het
voorwerp van de vordering, haar al dan niet feitelijke inhoud, de beginselen betreffende de leiding
van het geding waarop ze een weerslag hebben en de bevestiging ervan door het Hof, zijn volgende
werken ten zeerste aan te raden: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Cassation et juridiction, Iura dixit
curia", Brussel, Bruylant, 2004; voor een samenvatting, zie "Casser, juger et toujours dire le droit",
Ann. Dr. Louvain, 2003, p. 443 en "Le juge, les parties, le fait et le droit", Actualités de droit
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worden op feiten, die betrekking hebben op de persoon of de natuur, die al dan niet
juridisch zijn, op handelingen die al dan niet rechtshandelingen zijn, of nog op juridische
argumenten, of zelfs op een combinatie van het voorgaande.
Ons Hof ging er traditiegetrouw van uit dat de “oorzaak” van de vordering in het
rechtsfeit lag, dat de grondslag ervan vormde. Vanaf 1972 heeft het Hof, op conclusie van
proc.-gen. GANSHOF van der MEERSCH, onder vigeur van het oude Wetboek van Burgerlijke
rechtspleging volgende definitie in aanmerking genomen: "de oorzaak van een
rechtsvordering is de juridische grondslag van deze eis”31. Aan een studie die proc.-gen.
emeritus Baron KRINGS, toen adv.-gen., samen met mevrouw B. DECONINCK maakte, danken
we het onderscheid tussen de “oorzaak” van de vordering, d.w.z. de juridische titel die de
partij aanvoert tot staving van haar vordering, en de juridische grondslag van de beslissing
van de rechter 32.
Met hun analyse en de daarop gebaseerde rechtspraak van het Hof was – net als met de
traditionele definitie van het voorwerp, trouwens – niet iedereen het eens33, verre van
zelfs.
In de loop der jaren heeft het Hof de feitenrechter opgedragen de juridische aard van de
door de partijen aangevoerde feiten te onderzoeken en heeft het Hof hem, ongeacht de
omschrijving die zij aan die feiten gegeven hadden, gemachtigd om de voor hem
aangevoerde redenen ambtshalve aan te vullen, maar hem tegelijkertijd verboden een
geschil op te werpen waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing te
gronden op feiten die hem niet regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het
voorwerp en de oorzaak van de vordering te wijzigen34.
Het moet worden opgemerkt dat diezelfde regel soms ook gebruikt wordt om de
wettigheid te toetsen van een beslissing die gegrond is op een “uit het dossier geput feit”
(zie supra, nr. 17).
21. Als de “oorzaak” echter de rechtstreekse en onmiddellijke omschrijving is van de
feiten die de partij tot staving van haar vordering heeft aangevoerd, hoe kan de rechter
diezelfde feiten niettemin opnieuw in rechte omschrijven zonder het verbod om aan de
zaak te raken, te overtreden?
Recht zeggen, voor de rechter, d.w.z. de norm toepassen die volgens hem van
toepassing is op de hem door de partijen voorgelegde gegevens, met inbegrip van de door
hen gekozen juridische titels en omschrijvingen, kan slechts ten volle geschieden als hij
die gegevens, zo nodig, vanuit een juridisch oogpunt op een andere manier belicht dan die
waarop de partijen dat hebben gedaan35.
judiciaire, CUP, 2005, Vol. 83, p. 141 tot 239; G. de LEVAL en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Principe
dispositif et droit judiciaire fiscal", Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, p. 7 e.v.; A.
FETTWEIS (jr.), "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la
défense" in Au-delà de la loi? ,Louvain, Anthémis, 2006, p. 127 e.v.
31 Cass., 4 mei 1972, AC, 1972, 824 en RCJB, 1979, noot F. RIGAUX; voor een samenvattend
overzicht en een kritiek, zie wijlen deken F ETTWEIS, op.cit., nrs. 60 e.v., p. 69 e.v.; zie ook E. K RINGS
en B. DECONINCK, "Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden", TPR, 1982, p. 655 e.v.; proc.-gen.
Baron KRINGS, "Het ambt van de rechter…", p. 16 en 32; Cass., 5 dec. 1997, AR C.96.0125.F en
concl. adv.-gen. J. SPREUTELS.
32 E. KRINGS en B. DECONINCK, op.cit.
33 Voor een opmerkelijk voorbeeld van feiten die tot nadenken stemmen, zie, bijvoorbeeld, deken
FETTWEIS, op.cit.; zie ook G. de LEVAL, "Les conclusions en matière civile", uitg. Jeune barreau de
Liège, 1981, nrs. 90 tot 94 en, later, van dezelfde auteur, zijn meesterlijk "Eléments de procédure
civile", uitg. 2003, nrs. 20 e.v., p. 34 e.v.
34 Cass., 25 juni 1990, AC, nr. 624; Cass., 9 feb. 1995, AC, nr. 81; Cass., 19 juni 1998, AC, nr. 326;
Cass., 14 sept. 2001, AC, nr. 463; Cass., 16 maart 2006, C.04.0267.N, www.cass.be; Cass., 31 maart
2006, C.04.0257.F, www.cass.be.
35 Over "La fonction d'appréciation souveraine des faits", zie o.m. Chr. A TIAS, in Recueil Dalloz,
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MOTULSKY, die schreef dat "la cause est le fait générateur du droit"36, maakte een
onderscheid tussen de rechtscheppende feiten en het recht op zich, en zowel hij als zijn
volgelingen beklemtonen terecht dat "c'est une erreur de croire que le fait dit juridique
soit de droit; il s'agit bien d'un élément matériel (l'accident) auquel le droit attache
simplement des conséquences (la responsabilité )"37.
Deken FETTWEIS, van zijn kant, merkte op dat de onenigheid misschien vooral een
kwestie van woordkeuze was: "alors que les uns définissent la cause de la demande
comme 'les faits générateurs du droit' qui fondent la prétention, les autres soutiennent
qu'elle est 'le fait juridique qui sert de fondement à la demande'" (…)
"Finalement, la cause de la demande ne pourrait-elle pas être pour tous le fait ou l'acte
juridique d'où procède la prétention, étant entendu que sa qualification définitive en droit
relève de l'appréciation du magistrat".
Ik ben het hiermee eens, op voorwaarde dat de rechter, zoals hij beklemtoont, "n'adopte
pas une qualification qui implique, même tacitement, la prise en considération de faits
extérieurs au débat et à la condition que le droit de défense soit toujours assuré" 38.
22. Deze analyse, die uitgebreid werd beargumenteerd en gedocumenteerd door de heer
van DROOGHENBROECK39, lijkt het Hof te hebben geïnspireerd. In een belangrijk arrest van
14 april 2005 formuleert de Franse afdeling van de eerste kamer de volgende regel: “overwegende dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop
toepasselijke rechtsregel; dat hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht
heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door
de feiten, die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen” 40.
Van meet af aan moet gewezen worden op de gelijkenissen tussen die formulering en
de hierboven herhaalde concepten van de Motulsky-school. Zo valt ook in het verslag
2005 van het Hof over dit arrest te lezen dat het zonder enige twijfel ook rekening heeft
willen houden met de evolutie in de rechtspraak van het Hof 41 en daarom het feitelijke
oorzaakbegrip bevestigd heeft42.
2009, nr. 11, p. 744 e.v.
36 H. MOTULSKY, "Le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits", Ecrits, études et
notes de procédure civile, Parijs, 1973, p. 46, nrs. 14 en 15.
37 H. MOTULSKY, "La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge", D., 1964, I, 235,
opgenomen in Ecrits, Dl. 1, nr. 36, p. 296; ook vermeld door A. FETTWEIS, Manuel, op.cit., nr. 63, p.
82.
38 A. FETTWEIS, Manuel, op.cit., nr. 63, p. 81 tot 82.
39 J.-F. van DROOGHENBROECK, op.cit.
40 Cass., 14 april 2005, AR C.03.0148.F, en concl. adv.-gen. Ph. de KOSTER, www.cass.be; "Verslag
van het Hof van Cassatie 2005, p. 85 (Franse versie) en p. 90 (Nederlandse versie). Het arrest is gepubliceerd in JLMB, 2005, p. 856, met opm. deken G. DE LEVAL, "Un arrêt fondamental et attendu"
en in JT, 2005, p. 160, met de opm. van J.-F. van DROOGHENBROECK en, p.659, met opm. deken J. VAN
COMPERNOLLE, "La cause de la demande, une clarification décisive"; P & B/RDJP, 2005, p. 300 en
noot; RABG, 2005, p. 1663, met de opm. van R. V ERBEKE, "De oorzaak van de vordering en het
ambstshalve aanvullen van rechtsgronden".
41 Cass., 18 nov. 2004, AR C.04.0062.F, nr. 556; Cass., 22 jan. 1998, AR C.96.0270.N, nr. 44;
Cass., 3 feb. 1995, AR C.91.7933.N-C.91.7934.N-C.92.8386.N, nr. 65.
42 De omstandigheden die aan de basis van dit arrest liggen, rechtvaardigen het bijzonder belang
ervan. Te dezen bestond het voorwerp van de vordering in de vergoeding van de schade die de
eiseres geleden had t.g.v. de instorting van een loods in opbouw door het neervallen van metalen
platen die door een kraan werden verplaatst, een loods die de eiseres volgens de overeenkomst
beloofd had te leveren en die zij door twee vennootschappen ging laten plaatsen. De eiseres had
zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gevraagd om de verweerster te veroordelen, op grond dat
“haar aansprakelijkheid, als algemeen aannemer, voor het ongeval (…) ontegenzeglijk in het gedrang
is gebracht”. Aangezien de eiseres de wettelijke grondslag van haar vordering niet uitdrukkelijk had
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Duidelijker kan het niet zijn. De "oorzaak" wordt gevormd door de ruwe en blote feiten, zonder enige juridische aankleding. Zo komen we tot de Duitse opvatting, volgens
welke de rechter in rem van zaak kennisneemt 43 44.
23. Dit gezegd zijnde, zal voor de rechter de “oorzaak” in twee categorieën van feiten
uiteenvallen: die welke de partijen uitdrukkelijk aanvoeren tot staving van hun eisen, en
de andere. Het Hof onderstreept dat de feiten waarop de vordering gegrond is, die zijn
welke “uitdrukkelijk” door de partijen zijn aangevoerd, en schijnt aldus, zoals sommigen
betogen45, een onderscheid te willen maken – zoals beklemtoond door G. de LEVAL en J.-F.
VAN DROOGHENBROECK, die hiervoor verwijzen naar de artt. 7 en 12, Wetboek van Burger-

vermeld, kon de schade, overeenkomstig de contractuele verhouding tussen de partijen, zowel op een
aquiliaanse grondslag als op grond van de contractuele aansprakelijkheid vergoed worden. De eerste
rechter koos voor de eerste mogelijkheid. In haar conclusie in hoger beroep vordert de eiseres alleen
maar de bevestiging van het vonnis, zodat men had kunnen besluiten dat zij impliciet afstand deed
van het middel waarin ze zich op de contractuele aansprakelijkheid beroept. Het tweede onderdeel
van het middel verwijt het bestreden arrest dat het niet heeft willen nagaan of de verweerster
contractueel aansprakelijk kon worden gesteld voor de fouten van de personen op wie zij een beroep
had gedaan voor de montage van de door de eiseres bestelde loods, alleen op grond dat de eiseres
zich niet had beroepen op de contractuele aansprakelijkheid van de verweerster, maar alleen op haar
quasi-delictuele aansprakelijkheid. Het onderdeel betoogt dat het bestreden arrest, na te hebben
vastgesteld dat de oorzaken van het ongeval onmogelijk konden worden bepaald, dat het vaststond
dat de verweerster en de twee vennootschappen een fout hadden begaan en dat de verweerster, in
haar hoedanigheid van medecontractant van de eiseres en algemeen aannemer, contractueel
aansprakelijk kon worden gesteld voor de eventuele fout van de bij de bouw betrokken personen,
niettemin beslist dat niet kon worden nagegaan of de verweerster, in haar hoedanigheid van algemeen
aannemer, aansprakelijk was voor de fouten van een of meer bij de bouw betrokken personen,
aangezien de eiseres zich nergens beriep op de contractuele aansprakelijkheid van de eiseres maar
alleen op haar quasi-delictuele aansprakelijkheid. Nochtans, merkt het onderdeel op, waren het
dezelfde feiten die, enerzijds, door de eiseres tot staving van haar tegenvordering waren aangevoerd
en die, anderzijds, volgens het bestreden arrest, konden leiden tot de contractuele aansprakelijkheid
van verweerster. Het bestreden arrest was dus gehouden om, mits het het recht van de verdediging
eerbiedigde, de rechtsregel te bepalen die van toepassing was op de tegenvordering van de eiseres en
die regel toe te passen, ook al was die rechtsregel een andere dan die welke door de eiseres was
aangevoerd. En aangezien het bestreden arrest dat niet doet, verzuimt het de rechtsregel toe te passen
op de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen. Het Hof verklaart dit middel gegrond, op
grond "dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat er een ongeval is gebeurd bij de bouw van de
loods die verweerster krachtens overeenkomst verplicht was te leveren aan eiseres en dat
laatstgenoemde, teneinde de vergoeding van haar schade te krijgen, heeft gepoogd verweerster en
twee ondernemingen waarop verweerster voor de bouw een beroep had gedaan, aansprakelijk te
doen verklaren; dat het arrest erop wijst dat eiseres zich niet beroept op de contractuele
aansprakelijkheid van verweerster, maar enkel op haar quasi-delictuele aansprakelijkheid en beslist
dat het derhalve niet kan nagaan of verweerster contractueel aansprakelijk was; dat het arrest, door
aldus te beslissen zonder daarbij na te gaan of verweerster contractueel aansprakelijk is op grond
van de feiten die eiseres tot staving van haar vordering aanvoerde, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt" (Cass., 14 april 2005, op.cit., p. 871).
43 R. PERROT, "Les pouvoirs du juge dans le procès civil", Rev.dr.int.cop., 1973, p. 26.
44 Met dit arrest van 14 april 2005 draagt ons Hof bij tot de evolutie die door zijn Franse tegenhanger
is vastgelegd in een arrest, dat van fundamenteel belang is en gewezen is op de voltallige
terechtzitting van 7 juli 2006. Voor een onderzoek van de rechtspraak over het voorwerp en de
oorzaak van de vordering in Frankrijk, zie het advies van Eerste adv.-gen. M. B ENMAKLOUF, vóór dat
arrest, op www.Courdecassation.fr/jurisprudence; voor een gedeeltelijke publicatie en een
commentaar bij het arrest, zie D., 2006, nr. 31, p. 2135 en noot L. WEILLER, "Renouvellement des
critères de l'autorité de la chose jugée: l'Assemblée plénière invite à relire M OTULSKY". Het Franse Hof
van Cassatie, dat uitspraak diende te doen over de omvang van het gezag van gewijsde, heeft beslist
dat de juridische grondslag van een eis slechts een instrument van de zaak is en dus geen middel is
dat het rechterlijk gewijsde kan aanvechten. Voor dat Hof blijft de oorzaak voortaan niet langer

Nr. 355 - 28.5.09

HOF VAN CASSATIE

1477

lijke Rechtspleging, en de Franse rechtspraak46 – tussen enerzijds “uitdrukkelijk aangevoerde feiten” en anderzijds “bijkomstige feiten”, d.w.z. die welke de partijen slechts terloops of zelfs onbewust aanvoeren, zonder hieruit argumenten te halen 47. Die feiten maken deel uit van het debat, maar er is geen debat over gevoerd48.
Het onderscheid zou een weerslag kunnen hebben op de opdracht van de feitenrechter
(en van het Hof) en op de grondbeginselen van het burgerlijk geding; voor de uitdrukkelijk aangevoerde feiten zal de rechter verplicht zijn om ambtshalve de zgn. “louter juridische” middelen op te werpen die op de feiten van toepassing zijn, in tegenstelling tot de
bijkomstige feiten, waarvoor dit geen verplichting is49.
24. Dit onderscheid tussen de uitdrukkelijk aangevoerde feiten en de bijkomstige feiten,
beperkt tot de juridische grondslag van de vordering. Dat Hof heeft, op grond van die rechtspraak,
een geschil beslecht dat betrekking had op de betaling van een geldsom, die een eerste keer is
gevorderd op grond van de “Code rural” en, na de verwerping van de vordering, een tweede keer op
grond van de “Code civil”. De appelrechters hadden vastgesteld dat de oorspronkelijke vordering, net
als de vordering die bij hen aanhangig was gemaakt en tussen dezelfde partijen was ingesteld, tot
betaling strekte van een geldsom als loon voor arbeid die zogenaamd tegen een financiële
tegenprestatie was verricht, en oordeelden vervolgens dat de eiser niet kon betogen dat de oorzaken
van de vorderingen van de twee eisers niet dezelfde waren, door zich te beroepen op een juridische
grondslag die hij niet te gepasten tijde had aangevoerd, en beslisten dat de tweede vordering niet
ontvankelijk was wegens het gezag van gewijsde van de eerste beslissing tot verwerping, op de
volgende gronden: “la cause de la demande demeure la même, dès lors que les demandes successives
tendent à obtenir une même indemnisation au titre de travail fourni pendant la même période, seul
différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondée sur la notion de
travail différé tel que régi par l'article L.231-3 (…) du code rural alors que celui actuellement proposé
découle des dispositions de l'article 1371 du Code civil".(Wij onderstrepen; uittreksel uit het
bestreden arrest dat aangehaald wordt door raadsheer-verslaggever M. C HARNAULT, Rapport,
www.courdecassation.fr/jurisprudence, p. 6). M.a.w., volgens de appelrechters heeft de vervanging
van het vergeefs aangevoerde middel van de uitgestelde arbeidsovereenkomst, door het middel dat
gegrond is op de verrijking zonder oorzaak, geen weerslag op de oorzaak van de opeenvolgende
vorderingen, daar ze ertoe strekten dezelfde vergoeding te verkrijgen. Kortom, beide vorderingen
hebben dezelfde oorzaak omdat zij hetzelfde doel hebben en het rechtsmiddel dat tot staving ervan
wordt aangevoerd, heeft wat dat betreft geen belang. De redenering van zowel de appelrechters als de
cassatierechters, die het bestreden arrest bevestigen, berust op de volgende vaststelling: "que la cause
ne peut s'exprimer autrement que par le moyen et retenir l'identité de cause au seul motif qu'à l'appui
de la seconde demande ne sont développés que des moyens nouveaux sans constater que ceux-ci
s'ancrent dans la cause de la demande originaire, c'est désolidariser la cause des moyens".(raadsheerverslaggever CHERNAULT, op.cit., p. 7). Eerste adv.-gen. BENMAKLOUF formuleert het als volgt: "il
apparaît que la cause est liée au fondement de la demande mais qu'un fondement nouveau ne suffit
pas à la renouveler" (eerste adv.-gen. BENMAKLOUF, op.cit., p. 2). Volgens raadsheer-verslaggever
CHERNAULT, "la prééminence de l'objet [sur la cause], c'est l'instrument idéal de prophylaxie
processuelle", car comme l'a écrit Jean Buffet,' il faut que les procès aient une fin'. Hij voegt hieraan
toe dat "à une époque ou on revendique le droit à la sécurité juridique, ne peut-on envisager un droit à
la sécurité judiciaire, à la loyauté dans les procédures, qui empêcheraient ou limiteraient la faculté de
morceler, en plusieurs procès successifs, ses demandes de ses défenses?"(C HERNAULT, op.cit., p. 7).
Het Franse Hof van Cassatie heeft een keuze gemaakt. Voortaan "il incombe au demandeur de
présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à
fonder celle-ci", en het hof van beroep heeft hieruit bijgevolg terecht afgeleid dat de eiser "ne pouvait
être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique
qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile".(D., 2004, Sommaires commentés, p. 1204) Die keuze
werd weliswaar reeds aangekondigd in het arrest van 4 maart 2004, dat uitgaat van wat de Franse
auteurs de ruime opvatting van de zaak noemen. Net als in 2006, diende er in 2004 uitspraak te
worden gedaan over een grond van niet-ontvankelijkheid, die door het bestreden arrest was
aangenomen en gegrond was op het gezag van gewijsde en kritiek uitoefende op de herhaling van een
vordering tot betaling van een geldsom, die gebaseerd was op een andere grondslag dan die van de
voordien verworpen vordering. De tweede kamer van het Franse Hof van Cassatie sloot zich aan bij
de beslissing van de feitenrechters door eerder acht te slaan op het voorwerp van de vordering, d.w.z.
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dat bepaalt of de rechter de grondslag van de eis al dan niet op grond van die feiten zal
moeten herkwalificeren, vraagt om een verduidelijking over de waarschijnlijkheid van een
louter juridische herkwalificatie.
Het “middel” dat de rechter opwerpt, bevat meestal zowel feiten als recht. Dit is wat
proc.-gen. Baron KRINGS besluit na een onderzoek in zijn voormelde openingsrede over
"Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding” 50. Hij schrijft dat "in al die
zaken51, de beslissing van vernietiging gerechtvaardigd werd door de vaststelling dat de
rechtskwalificatie was gewijzigd" en dat "in twee gevallen, de feiten die ten grondslag liggen én aan de oorspronkelijke vordering én aan de gewijzigde vordering verschillend
zijn”.
Recenter kwam H. BOURLABAH, na een onderzoek van arresten van het Hof, tot hetzelfde
besluit52 53.
Er kan dan ook redelijkerwijs worden aangenomen dat de door het Hof geformuleerde
de terugbetaling van de geleende bedragen, dan op de nieuwe middelen die tot staving van de
herhaalde vordering werden aangevoerd (voor een commentaar, ziet N. F RICERO, D., 2004, op.cit). Dit
arrest heeft dus wel degelijk een dubbele draagwijdte: enerzijds herdefinieert het de zaak, door de
juridische grondslag van de eis in een gewoon instrument van de zaak te veranderen, zodat "la cause
que le juge est tenu de respecter ne s'entend plus que du fondement factuel apporté par les parties à
leurs prétentions", en, anderzijds, "fournit aussi et surtout un véritable 'mode d'emploi' du mécanisme
de la chose jugée, indiquant clairement quel doit être le comportement procédural du plaideur dès le
début du procès, sous peine que l'accès au juge pour la même contestation ne lui soit désormais
refusé" (L. WEILLER, op.cit.., p. 2136). Wellicht is het in dit verband ook belangrijk te wijzen op
§139.2, Duitse ZPO (Zivilprozessordnung-Burgerlijke rechtspleging), dat, m.b.t. het ambt van de
rechter, bepaalt dat "(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für
unerheblich gehalten hat, darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine
Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben
hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide Parteien" .
45 A. FETTWEIS(jr), "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la
défense", in Au-delà de la Loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit,
Anthémis,2006, p. 146.
46 Zie SOLUS en PERROT, Droit judiciaire privé, dl. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, inz.
nrs. 61 e.v.
47 G. de LEVAL et J.-F. van DROOGHENBROECK, "Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", op.cit., n°
31, p. 34.
48 J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", Opm. onder Cass., 24 maart 2006, in JT,
2006, p. 681.
49 De meningen lopen uiteen. Volgens G. BOLARD (Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz
Action, 2005-2006, n° 221-113), zou de verplichting van herkwalificatie ook gelden voor de
bijkomstige feiten. Volgens P. JULIEN en N. FRICERO daarentegen, "on considère généralement qu’elle
[la jurisprudence] confère au juge une simple faculté et non une obligation" (Droit judiciaire privé,
LGD., 2001, n° 232). Dit was ook de mening van raadsheer deken P ERDRIAU. Van laatstgenoemde is
volgend werk het raadplegen waard: "De la découverte par le juge civil du fondement juridique de la
demande" (Gaz. Pal. 30april-1 mei 1999). Mr. R. MARTIN (op.cit., D.2005, p. 1445), van zijn kant,
meent dat "il serait plus simple et plus conforme au procès d’intérêts privés que le juge du fond soit
tenu par les moyens sans attribut invoqués par la partie au fondement de sa prétention".
50 Proc.-gen. E. KRINGS, o.c. nr. 16, p. 15.
51 Cass., 13 juni 1974, AC, 1974, 1130; 29 feb. 1980, AC, 1979-80, nr. 412; 8 dec. 1967, AC, 1968,
507; 9 jan. 1963, Bull. en Pas., 1969, I, 428; 10 jan. 1980, AC, 1979-80, nr. 280; 28 sept. 1950, Bull.
en Pas., 1951, I, 35; 4 okt. 1956, Bull. en Pas., 1957, I, 87; 20 mars 1980, AC, 1979-80, I, nr. 458.
52 H. BOURLABAH, "La cause: le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits et la
détermination de la norme juridique applicable à la solution du litige", in le Rôle respectif du juge et
des parties dans le procès civil, Colloque de lecture interuniversitaire de droit judiciaire, Bruylant,
1999, nr. 17, p. 98, en nrs. 21 tot 28, p. 109 e.v. Zie, in die zin, voor het Franse recht, S OLUS en
PERROT, Droit judiciaire privé, o.c., nr. 100, p. 106.
53 Ook in die zin, A. FETTWEIS(jr), o.c., p.148.
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regel, volgens welke de rechter ambtshalve de rechtsmiddelen moet opwerpen, overeenkomstig de uitdrukkelijk aangevoerde feiten, eerder uitzonderlijk van toepassing zal zijn
in geval van zgn. “louter juridische” middelen54.
Het staat niet vast dat er meer zgn. “louter feitelijke” middelen opgeworpen worden.
Men kan zich weliswaar voorstellen dat een vordering, die de eisende partij grondt op
feiten die zij meent te kunnen afleiden uit de toepassing, in haar voordeel, van art. 1382
B.W., aangenomen wordt op grond van feiten die deze partij niet uitdrukkelijk heeft
aangevoerd, maar die de rechter uit het dossier put en die, volgens hem, beter dan de
uitdrukkelijk aangevoerde feiten met dezelfde rechtsregel sporen.
Toch valt m.i. uit de voormelde analyses eerder af te leiden dat we in de meeste
gevallen ongetwijfeld te maken hebben met een middel “dat feiten en recht vermengt”,
waarbij de feitenrechter acht slaat op feiten die in het dossier zijn weggeborgen, om hen
een specifieke juridische draagwijdte te geven en aldus het geschil te beslechten.
25. Het onderscheid tussen de uitdrukkelijk aangevoerde feiten en de andere, die alle
deel uitmaken van de zaak maar in mindere dan wel hogere mate van belang zijn voor de
rechter, naargelang hij al dan niet een “louter juridisch” middel moet opwerpen, gaat
evenwel niet gepaard met een andere toepassing van het beginsel van de tegenspraak.
Wanneer het Hof de feitenrechter opdraagt de uitdrukkelijk aangevoerde feiten zo nodig juridisch te herkwalificeren, voegt het immers hieraan toe dat hij dit moet doen “met
eerbiediging van het recht van verdediging”, en dus ook met eerbiediging van het beginsel
van de tegenspraak55.
Hoe vaak heeft het Hof niet beslist dat de rechter het recht van verdediging miskent,
wanneer hij zijn beslissing grondt op een middel dat niet door de partijen is aangevoerd of
op een ambtshalve aangevoerde middel, zonder hen de mogelijkheid te bieden zich daarover te verdedigen56.
Waarom zou die regel, die in burgerlijk geschillen een algemene strekking heeft,
wanneer de rechter ambtshalve een middel opwerpt en de partijen hierover niet zijn
gehoord, en die het Hof logischerwijze toepast in het bijzondere geval waarin het de
feitenrechter voortaan verplicht om de uitdrukkelijk voor hem aangevoerde feiten in
rechte te herkwalificeren, niet kunnen gelden wanneer diezelfde rechter ambtshalve een
middel opwerpt dat feiten en recht vermengt of, gewoon, een “louter feitelijk” middel
opwerpt dat hij uit een bijkomstig feit put?
Eerlijk gezegd zie ik niet meteen een doorslaggevende reden.
Net als anderen meen ik, daarentegen, dat er goede redenen bestaan om aan de
feitenrechter, in die omstandigheden, dezelfde procedurele reflex om het tegensprekelijk
debat te heropenen, op te leggen.
54 Ibid.
55 Wat betreft het feit dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging het beginsel van de
rechtspleging op tegenspraak omvat, zie proc.-gen. baron DU JARDIN: "Het recht van verdediging in de
rechtspraak van het Hof van Cassatie”, AC, 2004, Dl. I, p. 42 tot 43 en 55 tot 58, en de daarin
vermelde arresten van het Hof; J. KIRKPATRICK: "Un principe général plus fort que la loi: le respect du
droit de la défense en cas de décision judiciaire fondée sur un moyen d’office", in Imperat lex, Liber
amicorum Pierre Marchal, Larcier, 2003, p. 281 tot 291; C. CLOSSET MARCHAL: "L’autorité de la chose
jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire", noot onder Cass., 8 okt. 2001, RCJB,
2002, p. 242.
56 Zie, bvb., Cass., 10 sept. 1990, AC, 1990-91, nr. 14; Cass., 8 maart 1993, AC, 1993, nr. 131; Cass.,
26 juni 1995, AC, 1995, nr. 326; Cass., 21 okt. 1996, AC, 1996, I, nr. 391; Cass., 7 april 1997, AC,
1997, nr. 171; Cass., 22 mei 1998, AC, 1998, nr. 266; Cass., 28 jan. 2000, AC, 2000, nr. 71; Cass., 20
nov. 2000, AC, 2000, nr. 632; Cass., 30 nov. 2000, id., n° 657; Cass., 12 feb. 2001, AC, 2001, nr. 82;
Cass., 28 juni 2001, AC, 2001, nr. 409; Cass., 9 nov. 2001, C.00.0162.F; Cass., 14 sept. 2001, id., nr.
463; Cass., 28 feb. 2005, S.03.0105.F, nr. 124.
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26. Eerst en vooral is het tegensprekelijk karakter, m.b.t. de grondbeginselen van het
proces in het algemeen en van het burgerlijk proces in het bijzonder, één van de gegevens
van een eerlijke rechtspleging in de zin van art. 6 EVRM Dit karakter bestaat erin dat
"chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les
éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses
prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation
présentée au juge en vue d’influencer la décision du ‘tribunal’" 57.
Zijn de bijkomstige feiten “stukken of opmerkingen die aan de rechter worden
voorgelegd om zijn beslissing te beïnvloeden” of moeten hieronder alleen de
“uitdrukkelijk aangevoerde” feiten worden verstaan ?
Ik ben geneigd te denken dat alle feiten die de partijen in het dossier aanvoeren, ertoe
strekken de beslissing te beïnvloeden. Sommige worden weliswaar uitdrukkelijk belicht
en sommige worden besproken met als uitdrukkelijk doel de eisen te staven. Alle andere
feiten uit het dossier zijn daarom echter nog niet volstrekt irrelevant. Precies daarom is
ons hele betoog, in dit geval, gericht op de vraag welke regels van toepassing zijn
wanneer de rechter, veel meer dan de partijen, in de bijkomstige feiten aanwijzingen vindt
om het geschil op te lossen.
Zelfs als, in een beperkende lezing van de arresten van het Hof Mensenrechten,
betoogd werd dat de eerbiediging van het recht van verdediging, en meer bepaald van het
recht op tegenspraak, zich zou beperken tot het geval waarin de ambtshalve opgeworpen
middelen gegrond worden op de feiten die uitdrukkelijk worden aangevoerd om de
beslissing te beïnvloeden, d.w.z. alleen de feiten die in rechte zijn aangevoerd, dan kan
men zich hierover alleen maar verwonderen of zich zelfs hiertegen verzetten.
Is het immers niet nog belangrijker om de tegenspraak te eerbiedigen wanneer de rechter, door een middel dat hij ambtshalve opwerpt op grond van een bijkomstig gegeven,
"déjoue les prévisions processuelles des plaideurs et les surprend" 58?
27. Vervolgens, en nog steeds m.b.t. de grondbeginselen van het burgerlijk proces,
moet ook beklemtoond worden dat indien de partijen niet de nadruk hebben gelegd op bepaalde gegevens die zij bij het dossier hebben gevoegd, zij dit misschien hebben gedaan
t.g.v. een procedureel akkoord dat zij gesloten hebben met de bedoeling om hun geschil
bij de rechter slechts onder een bepaalde invalshoek aanhangig te maken, m.n. die welke
gevormd wordt door de feiten die zij uitdrukkelijk aanvoeren. Wanneer de rechter de aldus door de partijen aangegeven grenzen van het geschil overschrijdt, loopt hij het risico
het beschikkingsbeginsel te miskennen59.
Volgens de commentaar die wijlen deken FETTWEIS gaf op de gedwongen overlegging
van stukken op grond van art. 877 Ger.W., en die nog steeds geldt, is de toepassing van
die bepaling door de rechter, "même si elle révèle une vue nouvelle du rôle actif du
magistrat instruisant le procès, doit se faire sans méconnaître le principe dispositif et le
caractère accusatoire du droit judiciaire qui, pour l’essentiel, demeure fidèle à la
tradition libérale" 60.
27. Het burgerlijk proces, ten slotte, is een manier om een geschil op te lossen dat
57 Hof Mensenrechten, arrest COTTIN t/ België, 2 juni 2005, JT, 2005, p. 519, §29; ik onderstreep. Zie
mutatis, mutandis, de arresten MANTOVANELLI t/ Frankrijk, 18 maart 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-II, p. 436, §33; LOBO MACHADO t/ Portugal en VERMEULEN t/ België, 20 feb. 1996,
recueil 1996-I, resp. §31 en §33; NIDERO st-HUBER t/ Zwitserland, 18 feb. 1997, Recueil 1997-I, §24;
KRCMÀR and others t/ the Czech Republic, 3 juni 2000, Recueil 2000-I, §40.
58 J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", o.c., p. 681.
59 Over de draagwijdte van de procedurele akkoorden en hun weerslag op het beschikkingsbeginsel,
zie concl. OM vóór Cass., 2 juni 2005, AR C.04.0099.F, in Pas., 2005, nr. 309, p. 1168 e.v.; J.-F. van
DROOGHENBROECK, "Cassation et juridiction…", Brussel, Bruylant, 2004, inz. nr. 327.
60 A. FETTWEIS, Manuel de Procédure civile, tweede uitg., Luik, 1987, nr. 484, p. 361.
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verschillende eisen stelt, zowel aan de rechter als aan de partijen, die in een delicaat en
soms zelfs wankel evenwicht geplaatst worden. Het burgerlijk proces is, in navolging van
de beeltenis van Vrouwe Justitia, een weegschaal die twee gewichten in evenwicht houdt:
de actieve rol van de rechter en de beschikkingsvrijheid van de partijen. Eerstgenoemde
moet beslissen “wie het recht aan zijn kant heeft” op grond van het geheel van de feiten
die laatstgenoemden hem leveren. Indien eerstgenoemde, met het oog hierop, voortaan
ruime plichten en bevoegdheden daartoe verkrijgt, -het ambtshalve middel dat hij op
grond van de feitelijkheid van het voorwerp en van de oorzaak van de vordering kan
opwerpen-, hebben laatstgenoemden, volgens de liberale traditie die is overgeërfd van de
vaders van het Franse Burgerlijke Wetboek en die nog steeds de hunne is, het recht dat
hun greep op het proces versterkt wordt. Om die reden is de tegenspraak de gouden regel
die ten dienste staat van een betere berechting van een geschil, mits het
beschikkingsbeginsel nauwgezet geëerbiedigd wordt.
28. De feitelijke opvatting van de oorzaak, die een weerslag heeft op het ambt van de
rechter volgens het type feiten –inzonderheid die welke al dan niet uitdrukkelijk zijn
aangevoerd maar desalniettemin bij het dossier zijn gevoegd– en een zelfde toepassing
van het beginsel van de tegenspraak, ongeacht het type feiten, leidt tot de conclusie dat,
indien de rechter op grond van een bijkomstig feit een “louter feitelijk” middel opwerpt
om een geschil op te lossen, het beginsel van de tegenspraak even strikt moet worden
nageleefd.
Bijgevolg kan de specifieke regel m.b.t. het “louter feitelijke” middel, dat opgeworpen
wordt op grond van een bijkomstig feit, die we in het begin van ons onderzoek hebben geformuleerd61,voortaan als volgt luiden: de rechter kan de door de partijen aangevoerde
redenen ambtshalve aanvullen, op grond van een regelmatig in het debat gebrachte stuk
waarvan de eiser en zijn raadsman niet uitdrukkelijk gebruik maken, door hieruit een feitelijk gegeven af te leiden, al heeft geen enkele partij dat gedaan, op voorwaarde dat hij
noch het beginsel van de tegenspraak noch het beginsel van het recht van verdediging
miskent.
De meer algemene regel, van zijn kant, kan dan als volgt luiden: de feitenrechter kan
de door de partijen aangevoerde feiten ambtshalve aanvullen, mits hij zijn beslissing
uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd, het recht
van verdediging eerbiedigt, geen enkel geschil opwerpt waarvan de partijen het bestaan
hebben uitgesloten en het voorwerp van de vordering niet wijzigt.
Die regel, die geformuleerd wordt in lijn met de voorgaande regel 62, maar rekening
houdt met de hierboven geschetste evolutie, beklemtoont (a) de gegevens die de rechter
zal kunnen gebruiken – de uitdrukkelijk aangevoerde of bijkomstige feiten - (b) de wijze
waarop hij zijn bevoegdheid verplicht moet uitoefenen – de tegenspraak – (c) en de grenzen van die bevoegdheid – het procedureel akkoord van de partijen en het voorwerp van
de vordering.
Die regel maakt geen melding meer van het verbod om de oorzaak te wijzigen, daar die
oorzaak, in de feitelijke opvatting ervan, uit het geheel van de feiten uit het dossier
bestaat. Zeggen dat de rechter de oorzaak niet mag wijzigen, enerzijds, en dat hij zijn
beslissing alleen mag gronden op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn
voorgelegd, anderzijds, is dan ook net hetzelfde.
2) Te dezen
29. Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat de partijen
–en dan vooral de verweerster– de aansprakelijkheid hebben besproken, zonder ook maar
enige aandacht te besteden aan de omstandigheid waaruit de rechter zijn oplossing put
61 Zie nr. 11.
62 Ibid.
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door het gevolg dat hij eraan in rechte verleent.
Die omstandigheid is de volgende: de eiser en zijn vriend werken bij Portal Belgium
n.v., een glasfabriek (zie de conclusie van de verweerster voor de rechtbank van eerste
aanleg, p. 2, en ook voor het hof van beroep, p. 2).
De partijen hebben voor het hof van beroep alleen tegenspraak gevoerd over de vraag
of het litigieuze ongeval was veroorzaakt doordat de vader van de eiser de glasplaten
verkeerd had gehanteerd toen hij op de laadbak van de vrachtwagen stond, dan wel
doordat de eiser dat voertuig op een ongeschikte ondergrond, m.n. een instabiele bodem,
had geparkeerd, wat de vrachtwagen in beweging zou hebben gebracht waardoor de
glasplaten op de eiser zouden zijn gevallen.
De appelrechters verklaren alleen de eiser aansprakelijk, op grond dat, in substantie,
ongeacht de juiste versie van de feiten, de eiser die als arbeider in de bouwsector en in
dienst van de vennootschap werkte, de moeilijkheden, risico’s en voorzorgsmaatregelen
die bij het hanteren van zware glaspanelen in acht genomen moesten worden, diende te
kennen en dat hij geacht was het manoeuvre te leiden, zodat hij zijn vader had moeten
waarschuwen tegen een verkeerde manipulatie van de glaspanelen en zelf uit de buurt van
de samengepakte panelen had moeten blijven.
30. Het hof maakt m.a.w. gebruik van een feitelijk gegeven –de omstandigheid dat de
zoon werkt bij de vennootschap Portal– om hieruit af te leiden dat hij een fout heeft
begaan in de leiding van het ontladen van de glasplaten, terwijl het voor dat hof gevoerde
debat betrekking had op de fout die de vader had begaan bij het manipuleren van die
platen of de fout die de zoon had begaan door zijn vrachtwagen op een ongeschikte plaats
te parkeren. Aldus grondt het bestreden arrest de bestreden beslissing op een feitelijk
gegeven waarover de partijen geen debat hebben gevoerd, waaruit zij evenmin de door dat
arrest bijzondere gevolgtrekking hebben gemaakt, die zij evenmin hebben kunnen
bespreken.
Het hof van beroep miskent zodoende het beginsel van de tegenspraak alsook,
bijgevolg, het beginsel van het recht van verdediging.
Het onderdeel is derhalve gegrond.
III. Conclusie
31. Vernietiging van het bestreden arrest.
ARREST (vertaling)

(AR C.06.0248.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
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- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van
de eiser tot vergoeding van de schade ten gevolge van het ongeval van 4 februari 2000,
waarvoor hij zijn vader, die bij de eiseres is verzekerd, aansprakelijk stelt.
Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"De vader en de zoon, en een werkmakker van laatstgenoemde, de heer A. C., waren uit
een vrachtwagen glasplaten aan het lossen, die bestemd waren voor de bouw van een serre;
De dossiers van de partijen bevatten niet alleen verschillende versies van de verklaringen van M. D. (op grond waarvan de "B.A."-verzekeraar zijn tegemoetkoming geweigerd
heeft), maar ook die van de getroffene (...) en die van de heer Claus;
Die getuige verklaart dat M. D. "de glasplaten uit elkaar heeft gehaald, zodat wij ze uit
het voertuig konden halen en ze tegen de muur aan de overkant konden plaatsen, maar
verschillende van die glasplaten zijn op hetzelfde ogenblik losgekomen en naar voren gekanteld, waardoor ze op het been van (de eiser) zijn gevallen, die met verschillende breuken in het ziekenhuis moest worden opgenomen";
(De eiser) en A. C. werkten in dienst van de n.v. Portal en (de eiser) had van de verantwoordelijke van die n.v. de toestemming gekregen om ongeschikt verklaard glas voor eigen gebruik mee te nemen (...);
Zij werkten in de bouwsector en dienden aldus de moeilijkheden, risico's en voorzorgsmaatregelen te kennen die bij het hanteren van zware glaspanelen in acht genomen
moesten worden;
Welke versie van de feiten ook wordt gevolgd, de omstandigheden zelf waarin het ongeval heeft plaatsgevonden, getuigen van de grootste nalatigheid aan de zijde van het
slachtoffer, die nochtans geacht was het manoeuvre te leiden: ofwel waren de glaspanelen
niet goed vastgemaakt (versie van de kantelende vrachtwagen of van de glasramen die 'samen loskwamen'), ofwel had M. D. ze daadwerkelijk 'in pakken' vast (zijn oorspronkelijke
verklaring), in welk geval (de eiser) zijn vader had moeten waarschuwen en zelf uit de
buurt van de panelen had moeten blijven, aangezien hij niet in staat was ze helemaal alleen vast te houden;
Hieruit volgt dat het ongeval, in elk geval, te wijten is aan de onvoorzichtigheid van het
slachtoffer".
Grieven
Eerste onderdeel
In zijn verzoekschrift in hoger beroep en in zijn conclusie betoogde de eiser dat hij gewond was geraakt tijdens een ongeval dat bij zijn vader heeft plaatsgevonden, toen hij
hem, samen met de heer A.C., hielp om glasplaten voor een serre te vervoeren en te lossen. Hij preciseerde dat zijn vader op de laadbak van de vrachtwagen stond en hen de
glasplaten doorgaf; dat zijn vader, "terwijl hij naar hen keek", "zich voorover had gebogen
met het pakket glasplaten dat overhelde", dat hij "het pakket glasplaten niet heeft kunnen
tegenhouden en dat het op (de eiser) is gevallen en hem zodoende zwaar heeft verwond".
Hij leidde daaruit af dat het ongeval was veroorzaakt door de wijze waarop zijn vader de
glasplaten vastgenomen had.
De verweerster betwistte die versie van de feiten en betoogde dat de eiser zijn vrachtwagen op een plaats met een onvaste bodem had geparkeerd; dat de grond, onder het gewicht van de vrachtwagen, enigszins was verzakt; dat de vrachtwagen bewogen had,
waardoor, allereerst, de vader van de eiser van de vrachtwagen was gevallen en, vervol-
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gens, een tiental platen waren omgevallen; dat de eiser gewond was geraakt omdat hij zijn
vader heeft willen beschermen tegen de glasplaten, die op hem dreigden te vallen. Zij
leidde hieruit af dat de verwondingen van de eiser niet het gevolg waren van een onhandige beweging van haar verzekerde (de vader van de eiser), maar van een beweging van de
vrachtwagen die laatstgenoemde zelf geparkeerd had "op een plaats met een onvaste bodem".
Noch de verweerster, noch de eiser hebben voorgehouden dat laatstgenoemde de moeilijkheden, de risico's en de voorzorgsmaatregelen diende te kennen die bij het hanteren
van zware glaspanelen in acht genomen moesten worden, dat hij geacht was het manoeuvre te leiden zodat hij, ongeacht de versie van de feiten, nalatig is geweest - door de glaspanelen slecht vast te maken of zijn vader niet de juiste instructies te geven en niet op een
afstand te blijven van de panelen, die laatstgenoemde onmogelijk alleen kon blijven vasthouden.
Het arrest verwerpt de vordering van de eiser, op grond van die middelen en die feitelijke gegevens die het ambtshalve opwerpt, zonder een heropening van het debat te bevelen
om de eiser de gelegenheid te geven hierover zijn mening te geven, zodat daarover door
de partijen geen debat is gevoerd. Het miskent derhalve het beschikkingsbeginsel (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en het recht van verdediging van
de eiser (miskenning van het recht van verdediging van de eiser).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De feitenrechter kan de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet
aldus het recht van verdediging eerbiedigen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de partijen, voor
het hof van beroep, alleen tegenspraak hebben gevoerd over de vraag of het litigieuze ongeval was veroorzaakt doordat de vader van de eiser de glasplaten verkeerd had vastgehouden toen hij op de laadbak van de vrachtwagen stond, dan
wel doordat de eiser dat voertuig op een ongeschikte ondergrond, met name een
niet-gestabiliseerde bodem, had geparkeerd, wat de vrachtwagen in beweging
zou hebben gebracht waardoor de glasplaten op de eiser terechtkwamen.
Het arrest verklaart de eiser alleen aansprakelijk voor het ongeval, op grond
dat de eiser, die als arbeider in de bouwsector en in dienst van de vennootschap
Portal werkte, de moeilijkheden, risico's en voorzorgsmaatregelen die bij het
hanteren van zware glasplaten in acht genomen moesten worden, diende te kennen en dat hij geacht was het manoeuvre te leiden, zodat hij zijn vader had moeten waarschuwen tegen een verkeerde manipulatie van de glasplaten en zelf uit
de buurt van de opeengestapelde platen was moeten blijven.
Het hof van beroep, dat aldus als doorslaggevend gegeven voor het bepalen
van de aansprakelijkheid voor het ongeval een feitelijk middel opwerpt dat de
partijen niet hebben aangevoerd en dat hen niet de gelegenheid geeft om hierover
tegenspraak te voeren, miskent het recht van verdediging van de eiser.
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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.
28 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Gérard.

Nr. 356
1° KAMER - 28 mei 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DOOR DE RECHTER VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
1º, 2° en 3° De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen
vervangen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben
uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling
zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het
recht van verdediging eerbiedigen1.
(D. T. FORTIS INSURANCE BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
1 Zie Cass., 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, met concl. OM in AC, 2009, nr 355.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt de verweerster om aan de eiser, "(naast de voormelde,
in het arrest van 25 september 2006 gepreciseerde provisie), een saldo van 13.561,90 euro
te betalen, vermeerderd met de moratoire interest op 18.651,90 euro (wettelijke
rentevoet), vanaf (de datum van het arrest) tot de algehele betaling, maar na aftrek van de
interest, tegen dezelfde rentevoet, op de provisie van 5.000 euro, te rekenen van de datum
van de betaling ervan", op de volgende gronden :
"Wat de interest betreft, blijkt de betwisting van (de verweerster), overeenkomstig artikel 18 van de verzekeringsovereenkomst, (...) gedeeltelijk gegrond te zijn, zodat het voorstel van (de verweerster) om, overeenkomstig het voormelde beding, de interest te doen
ingaan vanaf deze beslissing, wat gelijkstaat met de beëindiging van het geschil, een bevredigende oplossing is; voor het overige is het vereiste van een ingebrekestelling, overeenkomstig het gemeen recht, nageleefd, al was het maar door het bevel tot betaling dat in
de gedinginleidende dagvaarding is vervat;
Niets belet dat de ingebrekestelling voorafgaat aan de datum van opeisbaarheid van de
schuld".
Grieven
De eiser vorderde de wettelijke interest te rekenen van de ingebrekestelling van 16
maart 1999. In haar conclusie in hoger beroep, na heropening van het debat, betoogde de
verweerster "dat de verwijlinterest ten vroegste vanaf het te wijzen vonnis mag beginnen
te lopen; dat de hele procedure immers vermeden had kunnen worden indien (de eiser)
een grotere wil tot medewerking had betoond en indien hij de inspecteur van de (verweerster) meteen had toegestaan om de vijf gevraagde getuigen te ondervragen".
Het bestreden arrest beperkt het recht van de eiser op de interest in de tijd op grond van
artikel 18 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis tegen diefstal.
De verweerster, die de voormelde algemene voorwaarden overlegde, beriep zich geenszins op voormeld artikel 18 tot staving van haar bewering, volgens welke de verwijlinterest pas kon beginnen te lopen vanaf de te wijzen beslissing, aangezien zij dat middel
grondde op eisers gebrek aan medewerking, m.a.w. zijn concrete verantwoordelijkheid
voor de vertraging die de behandeling van het dossier had opgelopen.
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing betreffende de interest bijgevolg op een contractueel beding dat de partijen niet hebben aangevoerd en dat zij niet hebben besproken,
zonder het debat te heropenen om de partijen de gelegenheid te geven conclusie te nemen
en te pleiten over de draagwijdte en de toepasselijkheid van dat beding, dat het ambtshalve vaststelt.
Het bestreden arrest miskent derhalve het recht van verdediging van de eiser (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en schending van artikel
774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat dit beginsel toepast).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De feitenrechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen aanvullen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet
aldus het recht van verdediging eerbiedigen.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster,
voor het hof van beroep, de moratoire interest heeft betwist die de eiser vorderde
vanaf de datum van ingebrekestelling van 16 maart 1999, op grond dat de verwijlinterest ten vroegste vanaf het te wijzen arrest mocht beginnen te lopen, daar
"de hele procedure vermeden had kunnen worden indien (de eiser) een grotere
wil tot medewerking had betoond en indien hij de inspecteur van de (verweerster) meteen had toegestaan om de vijf gevraagde getuigen te ondervragen".
Het bestreden arrest beslist dat "de betwisting van (de verweerster), overeenkomstig artikel 18 van de verzekeringsovereenkomst, (...) gedeeltelijk gegrond
blijkt te zijn, zodat het voorstel van (de verweerster) om, overeenkomstig (het)
voormelde beding, de interest te doen ingaan vanaf deze beslissing, wat gelijkstaat met de beëindiging van het geschil, een bevredigende oplossing is".
Het hof van beroep, dat ambtshalve het middel opwerpt dat het afleidt uit artikel 18 van de verzekeringsovereenkomst om hierop zijn beslissing te gronden,
zonder de partijen de gelegenheid te geven hierover tegenspraak te voeren, miskent het recht van verdediging van de eiser.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de
eiser gevorderde moratoire interest en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
28 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 357
1° KAMER - 28 mei 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GESCHIL - TERRITORIAAL
BEVOEGD HOF VAN BEROEP

2º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- GESCHIL - TERRITORIAAL BEVOEGD HOF VAN BEROEP
1º en 2° De beslissing om de toepassing van art. 632, Ger. W. en van M.B. 10 juni 1985 te
weigeren, het Hof van Beroep te Luik onbevoegd te verklaren en de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel te verwijzen, is niet naar recht verantwoord, aangezien noch de
artt. 13 en 156, noch de artt. 10 en 11 Gw., beletten dat bepaalde belastingplichtigen die
gevestigd zijn in de provincie Waals-Brabant, onder het ontvangkantoor van de belasting
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over de toegevoegde waarde te Namen II vallen. (Art. 632, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT, MIN. V. FIN. T. IMMOBILIERE DE LA NETHEN nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 8, 10, 556, 569, eerste lid, 32°, 622, 624, 632, inzonderheid eerste
lid, 643, 660 en 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van
de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
- de artikelen 85 en 89 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde;
- de artikelen 1, 2, inzonderheid §3, en 7, inzonderheid titel VIII "Directie - BTW Namen", van het ministerieel besluit van 10 juni 1985 tot oprichting van nieuwe inspecties,
controles en ontvangkantoren in de buitendiensten van de sector der belasting over de toegevoegde waarde, alsmede tot wijziging van de zetel, de benaming, het ressort en de bevoegdheden van sommige van deze buitendiensten bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;
- de artikelen 2, §1, en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 1935 houdende
uitbreiding van de macht van de Minister van Financiën in bestuurszaken;
- de artikelen 10, 11, 13, 36, 37, 108, 156 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijzigt het bestreden vonnis, verklaart het Hof van Beroep te Luik onbevoegd om kennis te nemen van het door de verweerster ingestelde hoger beroep, verwijst
de zaak en de partijen naar het Hof van Beroep te Brussel, en houdt de kosten aan, op de
volgende gronden:
"Te dezen loopt een procedure inzake de belasting over de toegevoegde waarde, die betrekking waarin een vennootschap betrokken is die gevestigd is in Waals-Brabant en die
onder een controlebureau van Waals-Brabant valt, dat afhangt van het ontvangkantoor en
de directie te Namen;
Wat dat betreft is de bevoegdheid ratione loci van openbare orde; (...) ook al is deze
kwestie niet besproken in eerste aanleg, moet het hof (van beroep) dit probleem ambtshalve opwerpen, indien het zulks nodig acht, wat op de pleitzitting is geschied, zodat de partijen hun mening hierover te kennen kunnen geven; (...) volgens artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek moet wat dat betreft rekening worden gehouden met het rechtsgebied
waarin de belastingdienst gelegen is die de bestreden maatregel heeft genomen of het kantoor waar de belasting werd of moet worden geïnd, wat door de administratie zelf bepaald
wordt;
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Indien die redenering in dit stadium niet doorgetrokken wordt, dan zou noodzakelijkerwijs moeten worden aangenomen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen bevoegd
is (...), zodat het hof (van beroep) contra legem handelt als het zich onbevoegd zou verklaren;
Niettemin, (...) ook al vloeit de aanwijzing van de bevoegde rechter in dit geval voort
uit bestuursrechtelijke bepalingen, dan nog moeten de gerechten waarbij de zaak aanhangig is gemaakt de regelmatigheid van dergelijke bepalingen nagaan, zoniet zou de administratie zonder enig toezicht handelen, terwijl ze haar rechten moet uitoefenen met eerbiediging van de Grondwet en van de wetten;
In dit verband (...) heeft het Arbitragehof, dat kennisnam van een prejudiciële vraag
over de vermeende discriminatie van Waals-Brabantse vennootschappen, die verplicht
zouden zijn om hun belastingzaak buiten de provincie te pleiten, onderstreept dat het betrokken verschil in behandeling het gevolg is van een administratieve beslissing waarover
zij krachtens artikel 26, §1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 geen uitspraak kan
doen (arrest 55/2002 van 13 maart 2002);
In administratieve zaken zijn het immers de hoven en rechtbanken van de rechterlijke
orde die, krachtens artikel 159 van de Grondwet een rechtstreeks wettigheidstoezicht uitoefenen, zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid om voor de Raad van State een
procedure tot nietigverklaring in te leiden (cfr., bijvoorbeeld, het arrest van 24 januari
2002 betreffende het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van
de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (...));
Te dezen heeft het Hof (van Beroep te Luik) deze vraag inzake directe belasting reeds
behandeld (zie arrest van 25 juni 1999, F.J.F. nr. 99/212), door met name de vraag te stellen of de betrokken administratieve beslissing wel degelijk bekendgemaakt was en of die
beslissing door een ondergeschikte overheid kon worden genomen. De administratie heeft
blijkbaar noch dat arrest noch de daaropvolgende, in vroegere belastingprocedures gewezen arresten betwist;
Uit de terechtzitting volgt dat die vragen over het thans gerezen probleem zijn beantwoord op grond van het naar behoren bekendgemaakt ministerieel besluit van 10 juni
1985, dat de bevoegdheden ratione loci van de thans betrokken controle-, ontvang- en directiekantoren vastlegt; (...) toch heeft het hof (van beroep) de overeenstemming van dat
besluit met de Grondwet in vraag gesteld, wat, in geval van een negatief antwoord, kon
leiden tot de weigering van het hof om voornoemd besluit toe te passen;
In de lijn van de voormelde rechtspraak moet worden vastgesteld dat artikel 156 van de
Grondwet bepaalt dat het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel ook de provincie Waals-Brabant omvat en dat de belastingschuldigen of belastingplichtigen die hun
woonplaats of hun maatschappelijke zetel in die provincie gevestigd hebben, aldus de
waarborg hebben dat ze in de nabijheid op het gerecht een beroep kunnen doen, zodat de
toewijzing van het ontvangkantoor te Namen en van de directie te Namen aan bepaalde
belastingschuldigen uit Waals-Brabant, in de zin van artikel 13 van de Grondwet, hen onttrekt aan de rechter die hen door laatstgenoemde is toegekend;
De noodzaak om de belastingschuldige of de belastingplichtige dichter bij zijn rechter
te brengen, is voor het overige herhaald in het voormelde arrest van de Raad van State van
24 januari 2002; (...) die doelstelling wordt te dezen niet bereikt, wanneer de administratie
een vennootschap uit Geldenaken verplicht om in Namen in plaats van in Nijvel te pleiten
en in hoger beroep in Luik in plaats van in Brussel te pleiten;
De houding van de administratie is des te minder begrijpelijk, daar zij voor de belasting
van natuurlijke personen uit Waals-Brabant dat beginsel van het dichtstbijzijnde gerecht
eerbiedigt, maar voor de belasting over de toegevoegde waarde bepaalde belastingplichtigen van dezelfde provincie bijgevolg discrimineert - een discriminatie die niet verant-
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woord is en die daarenboven strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; (...)
wat dat betreft moet worden vastgesteld dat de regeling verschillend is voor de belastingplichtigen in het minst oostelijke deel van die provincie, die weliswaar ook vallen onder
de directie te Namen, maar daarentegen afhangen van het ontvangkantoor te Nijvel, zodat
de administratie een diversificatie in de bevoegd geachte gerechten heeft doorgevoerd
volgens criteria die onvoldoende verantwoord blijken te zijn;
Artikel 159 van de Grondwet verbiedt (...) (het hof van beroep) klaarblijkelijk een ministerieel besluit toe te passen dat de voormelde beginselen niet eerbiedigt; (...) het hof
van beroep moet zich bijgevolg onbevoegd verklaren en moet de zaak, met toepassing van
de artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek, verwijzen naar de plaats waar het
hoger beroep volgens de Grondwet behandeld moet worden, d.w.z. naar het rechtsgebied
waarvan Waals-Brabant afhangt".
Grieven
Behoudens een bijzondere afwijkende en uitdrukkelijke bepaling, volgt uit de artikelen
1, 8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek met name dat de territoriale bevoegdheid van de
rechtbanken van de rechterlijke orde door dat wetboek geregeld wordt, waarbij de bepalingen betreffende de territoriale bevoegdheid van de gerechten nu eens de wil van de
rechtzoekenden aanvullen, naar het voorbeeld van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, dan weer in bepaalde gevallen van openbare orde zijn.
De bevoegdheid van de hoven van beroep, waarvan het aantal en het rechtsgebied bepaald worden in artikel 156 van de Grondwet, is, van haar kant, steeds van openbare orde
en in geen geval kan één ervan kennisnemen van een rechtsmiddel tegen een beslissing
van een rechtbank van eerste aanleg waarvan de zetel niet gelegen is in het rechtsgebied
van dat hof, zoals het omschreven is in de voormelde grondwettelijke bepaling. Voor het
overige heeft laatstgenoemde bepaling geen enkele weerslag op de omvang van de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg.
Nochtans, en buiten de gevallen waarop deze zaak geen betrekking heeft, en waarin het
hof van beroep met name in eerste aanleg kennisneemt van bepaalde zaken, moet het hof
van beroep, wanneer het kennisneemt van een rechtsmiddel tegen een beslissing van een
rechtbank van eerste aanleg waarvan de zetel in zijn rechtsgebied gelegen is, en vaststelt
dat die rechtbank territoriaal onbevoegd was en de zaak, wegens een bepaling van openbare orde die deze bevoegdheid ratione loci regelt, had moeten verwijzen naar een rechtbank die zitting houdt in het rechtsgebied van een ander hof van beroep, zich zelf onbevoegd verklaren en de zaak verwijzen naar het hof waarvan de wettelijk bevoegde rechtbank van eerste aanleg afhing. Dat is het oogmerk van artikel 643 van het Gerechtelijk
Wetboek, luidens hetwelk "in de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdheid aanhangig kan worden gemaakt voor de rechter in hoger beroep, deze over het middel beslist
en de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijst".
Wanneer, daarentegen, de bestreden beslissing is gewezen door de territoriaal bevoegde
rechter, die afhangt van het rechtsgebied van het hof van beroep, kan dat hof de zaak niet
naar een andere appelrechter verwijzen, zelfs niet in naam van een zogenaamd beginsel
van nabijheid dat zou zijn vastgelegd in artikel 13 van de Grondwet. Die bepaling legt
dergelijk beginsel immers niet op maar beperkt zich ertoe elke handeling, en met name
elke administratieve handeling, te verbieden die de rechtzoekende zou onttrekken aan de
"natuurlijke" rechter die de wet hem toekent. Onder "wet" moet uiteraard niet alleen de
wet in de strikte zin van het woord worden verstaan, maar ook de koninklijke en ministeriële besluiten die ter uitvoering van en in overeenstemming met "de wet" zijn genomen,
zoals bedoeld in de artikelen 36, 37, 108 en 159 van de Grondwet. Volgens laatstgenoemde bepaling mogen de hoven en rechtbanken de toepassing van een welbepaald besluit
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van de uitvoerende macht slechts weigeren, in zoverre het niet overeenstemt met de machtigingswet of met een hogere wettelijke bepaling.
Artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gewijzigd is bij artikel 7 van de
wet van 23 maart 1999, dat te dezen van toepassing is, bepaalt dat "ieder geschil betreffende de toepassing van een belastingwet ter kennisneming staat van de rechter die zitting
houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar
de belasting is of moet worden geïnd of, indien het geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, in wiens gebied de belastingdienst is gevestigd die de bestreden
beschikking heeft getroffen. Wanneer evenwel de procedure (...).
De Koning kan andere rechters in het rechtsgebied van het Hof van beroep aanwijzen,
die kennisnemen van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet. Hij bepaalt het gebied waarbinnen de rechter territoriaal bevoegd is".
De criteria die artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek in aanmerking neemt om de
territoriale bevoegdheid van de rechtbanken inzake betwistingen over een belastingwet te
bepalen, met name het rechtsgebied waarin het ontvangkantoor is gelegen of, indien de
betwisting geen verband houdt met de inning van een belasting, het rechtsgebied waarin
de belastingdienst is gevestigd die de bestreden beslissing heeft getroffen, zijn objectief
en ter zake dienend.
Wat dat betreft bepaalt artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 dat, "onverminderd artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voor de geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet die tot de bevoegdheid van de rechtbanken
van eerste aanleg behoren, alleen bevoegd zijn de rechtbank van eerste aanleg:
te Aarlen, voor de Provincie Luxemburg;
te Brugge, voor de Provincie West-Vlaanderen;
te Hasselt, voor de Provincie Limburg;
(...) te Namen, voor de Provincie Namen;
te Nijvel, voor de Provincie Waals-Brabant".
Die bepaling wijkt niet af van de algemene regel van artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat deze bevoegdheid verleent aan de rechtbanken die afhangen van
het hof van beroep in wiens rechtsgebied het ontvangkantoor gelegen is, maar preciseert
dit kantoor alleen maar, aangezien er, volgens de betrokken belasting - een directe of indirecte belasting en binnen elke belastingheffing -, wettelijk een of meer ontvangkantoren in
het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep kunnen bestaan, terwijl de ontvangkantoren, volgens de in aanmerking te nemen belasting, niet dezelfde zijn, aangezien dit afhangt van wat de wetgever zelf, in elk bijzonder domein, aangeeft.
In tegenstelling tot de regeling, eigen aan de directe belastingen (artikel 377 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), dat het hof van beroep, vóór de hervorming
door de wet van 23 maart 1999, rechtstreeks bevoegd verklaarde om kennis te nemen van
alle rechtsvorderingen tegen een belastingheffing, ongeacht of die belastingen betrekking
hadden op privé-personen dan wel op vennootschappen, heeft het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde de kennisneming van alle geschillen waartoe die belastingregeling aanleiding kon geven, steeds opgedragen aan de rechtbanken van de rechterlijke orde, overeenkomstig de regels van het gemeen recht die zijn vervat in het oud artikel 89, tweede en derde lid, van dat wetboek, dat, wat dat betreft, de regel herhaalt die
vervat is in het oud artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek, en slechts preciseert dat
"(het verzet tegen dwangbevel) aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank waaronder het
kantoor ressorteert van de ambtenaar (die het dwangbevel heeft uitgevaardigd)".
Artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd
bij artikel 91 van de wet van 28 december 1992, bepaalt, in het eerste lid, dat "bij gebreke
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van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren,
door de met invordering belaste ambtenaar een dwangbevel wordt uitgevaardigd; dit
wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door de
door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de administratie der douane en accijnzen, of door de door hem
aangewezen ambtenaar (...)", en voegt in het tweede lid, 3°, hieraan toe dat "die kennisgeving (...) de belastingschuldige in staat stelt verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, op de wijze bepaald in artikel 89", dat krachtens artikel 97 van
de wet van 15 maart 1999 van toepassing is op de belastingen, interesten en fiscale geldboeten wanneer de oorzaak van eisbaarheid zich heeft voorgedaan vanaf 1 januari 1999,
en dat in zijn tweede lid, zoals gewijzigd bij artikel 59 van voormelde wet, bepaalt dat "de
tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts kan worden gestuit door een vordering in
rechte".
Die rechtsvordering valt, wat betreft de territoriale bevoegdheid van de rechtbank die
hiervan verplicht moet kennisnemen, onder artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek: het verzet tegen een dwangbevel, dat kennelijk een geschil is over de toepassing
van een belastingwet, moet ter kennis worden gebracht "van de rechter die zitting houdt
ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied" het ontvangkantoor gelegen is en
moet, wanneer het ontvangkantoor gevestigd is in de provincie Namen, elk hoger beroep
tegen een van die beslissingen krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart
1999 ingesteld worden voor het Hof van Beroep te Luik.
Krachtens de wet kan er dus geen rekening worden gehouden met de woonplaats of de
maatschappelijke zetel van de belastingplichtige.
Inzake belasting over de toegevoegde waarde werd de bevoegdheid van de ontvangkantoren, d.w.z. de bevoegdheid om de belasting te innen, ingevoerd en bepaald door het ministerieel besluit van 10 juni 1985 tot oprichting van nieuwe inspecties, controles en ontvangkantoren in de buitendiensten van de sector der belasting over de toegevoegde waarde, alsmede tot wijziging van de zetel, de benaming, het ressort en de bevoegdheden van
sommige van deze buitendiensten bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, dat regelmatig is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 25 juni 1985. De artikelen 1 en 2, §3, van dat besluit hebben met name het
ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen II opgericht, dat
valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke directie van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen, terwijl artikel 7 preciseert dat "ingevolge de oprichting (...) van
de onder artikel 2, §3, vermelde ontvangkantoren-BTW, de ressorten van de hierna vermelde ontvangkantoren-BTW, ingedeeld per bevoegde directie-BTW, als volgt zijn vastgesteld : (...) VIII. Directie - BTW Namen : (...) Namen II - Controles-BTW die bediend
worden door het ontvangkantoor-BTW : (...) Geldenaken - Ressort : Gemeente (...) Geldenaken".
Wat dat betreft moet erop gewezen worden dat de aanhef van het ministerieel besluit
van 10 juni 1985 onder andere verwijst naar het koninklijk besluit van 20 december 1935
houdende uitbreiding van de macht van de Minister van Financiën in bestuurszaken,
waarvan het artikel 2, §1, bepaalt dat "de Minister de maatregelen mag nemen voorzien in
artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 mei 1920 betreffende de vaststelling van de
ambtsgebieden der directies, inspecties, controles en ontvangerijen der rechtstreekse belastingen en der douane en accijnzen", terwijl artikel 5 van dat koninklijk besluit daarenboven bepaalt dat "binnen de perken en onder de voorwaarden door hem bepaald, de Minister de hem bij dit besluit, bij voormelde besluiten van 8 september 1896, van 4 mei
1920, van 8 september 1930, van 21 december 1931, van 10 oktober 1932 en bij artikel 3,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 maart 1935 toegekende macht aan onderge-
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schikte overheden mag overdragen".
Het verzet tegen het dwangbevel dat tegen de verweerster is uitgevaardigd door de
eerstaanwezend inspecteur a.i. van het ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde Namen II, die daartoe wettelijk bevoegd is, daar de belastingplichtige zijn
woonplaats of zetel in het rechtsgebied van dat ontvangkantoor heeft, moest dus alleszins
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen worden gebracht, aangezien alleen die
rechtbank krachtens artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.
Uit de omstandigheid dat bepaalde belastingplichtigen in de provincie Waals-Brabant
afhangen van het ontvangkantoor te Namen, terwijl anderen afhangen van het ontvangkantoor te Nijvel, kan geen enkele onwettigheid en evenmin enige discriminatie tussen de
rechtzoekenden ten aanzien van de reglementering worden afgeleid, aangezien alle belastingplichtigen die vallen onder een bepaald rechtsgebied van een ontvangkantoor of behoren tot een bepaalde categorie van belastingplichtigen, onder dezelfde reglementering en
onder dezelfde territoriale bevoegdheid vallen.
Het arrest kon, om de in het middel herhaalde redenen, bijgevolg niet wettig beslissen
dat de aanwijzing van het ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde
Namen II, als kantoor waar de belasting moest worden geïnd en dat de door de verweerster betwiste dwangmaatregel had genomen, onwettig was en dat het Hof van Beroep te
Luik er geen rekening mee mocht houden (schending van de artikelen 10, 11, 13, 36, 37,
108, 159 en 190 van de Grondwet, 85 en 89 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, 1, 2, inzonderheid §3 en 7 van het koninklijk besluit van 20 december 1935), dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen bijgevolg territoriaal onbevoegd
was om kennis te nemen van het verzet van de verweerster, wier maatschappelijke zetel
gelegen is te Geldenaken (ex Melin), in de provincie Waals-Brabant (schending van de artikelen 13 en 156 van de Grondwet, 1, 2, 8, 10, 556, 569, eerste lid, 32°, 622, 632, 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 1999)
en dat de zaak en de partijen bijgevolg verwezen moesten worden naar het Hof van Beroep te Brussel (schending van de artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder geschil
betreffende de toepassing van een belastingwet ter kennisneming staat van de
rechter die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied
het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geïnd of, indien het
geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, in wiens gebied de
belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getroffen.
Krachtens artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke
inrichting in fiscale zaken kan de Koning, in het rechtsgebied van het hof van beroep, andere rechters aanwijzen die kennisnemen van geschillen betreffende de
toepassing van een belastingwet en het gebied bepalen waarbinnen de rechter territoriaal bevoegd is.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 ter uitvoering van dat
artikel 7 bepaalt met name dat, onverminderd artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voor de geschillen die tot de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg behoren, alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen
bevoegd is voor de provincie Namen.
Artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 20 december 1935 houdende uitbreiding van de macht van de Minister van Financiën in bestuurszaken verleent
die minister de bevoegdheid om de ambtsgebieden van de ontvangkantoren van

1494

HOF VAN CASSATIE

28.5.09 - Nr. 357

directe en indirecte belastingen te bepalen.
De artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 10 juni 1985 tot oprichting
van nieuwe inspecties, controles en ontvangkantoren in de buitendiensten van de
sector der belasting over de toegevoegde waarde, alsmede tot wijziging van de
zetel, de benaming, het ressort en de bevoegdheden van sommige van deze buitendiensten bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, richten een ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde Namen II op, en artikel 7 van dat besluit bepaalt dat dit kantoor
met name ook bevoegd is voor het controlebureau van de belasting over de toegevoegde waarde te Geldenaken.
Noch de artikelen 13 en 156 noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet beletten dat bepaalde belastingplichtigen, die gevestigd zijn in de provincie WaalsBrabant, onder de bevoegdheid vallen van het ontvangkantoor van de belasting
over de toegevoegde waarde Namen II.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het dwangbevel
aan de verweerster is betekend door de ontvanger van het ontvangkantoor van de
belasting over de toegevoegde waarde dat de controle op de belasting over de
toegevoegde waarde te Geldenaken uitoefent, dit is het ontvangkantoor Namen
II.
Het verzet van de verweerster tegen het dwangbevel moest bijgevolg, met toepassing van de voormelde bepalingen, worden gedaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en, in hoger beroep, bij het Hof van Beroep te Luik.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing om artikel 632 van het Gerechtelijk
Wetboek en van het ministerieel besluit van 10 juni 1985 niet toe te passen, het
Hof van Beroep te Luik onbevoegd te verklaren en de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel te verwijzen, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Wanneer het Hof een beslissing vernietigt wegens miskenning van een bevoegdheidsregel, verwijst het de zaak, overeenkomstig artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek, naar de bevoegde rechter die het aanwijst.
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 anders samengestelde Hof van Beroep te Luik.
28 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 358
1° KAMER - 28 mei 2009

CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - MISKENNING - TE
VOEGEN STUK - OVERNAME VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE - ONTVANKELIJKHEID
Het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte, is niet
ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van die akte niet
overneemt en de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn cassatieberoep
overlegt1. (Artt. 1319, 1320 en 1322, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT. MIN. V. FIN. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0092.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan in dit arrest, waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij het cassatieverzoekschrift is gevoegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Het arrest neemt de bewoordingen niet over van de tussen de verweerder en de
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht A.G.F.-Vie Luxembourg gesloten overeenkomst Liberty-Invest.
Die overeenkomst is niet opgenomen in de inventaris van de bij het verzoekschrift gevoegde stukken.
Alleen een gewoon afschrift van die overeenkomst is gevoegd bij de stukken
van een dossier dat de eiser neergelegd heeft ter griffie van het Hof. Dat dossier
is evenmin opgenomen in de voormelde inventaris.
Het Hof kan op grond van een dergelijk afschrift de gegrondheid niet beoordelen van het middel dat de miskenning van de bewijskracht van die overeenkomst
aanvoert.
Het middel preciseert niet in hoeverre het arrest artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek schendt.
De schending van de artikelen 19, §1, 3°, en §4, en 21, 9°, b), van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 is, voor het overige, volledig afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde schending van de andere, in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het middel is, zoals de verweerders betogen, niet ontvankelijk.
1 Zie Cass., 6 nov. 2008, AR F.07.0026.F, AC, 2008, nr 617.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Wouters.

Nr. 359
1° KAMER - 29 mei 2009

1º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN AKTE VAN BETEKENING - GEVOLG
2º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN VORIGE INSTANTIE - CASSATIEBEROEP GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - KEUZE VAN WOONPLAATS IN VORIGE INSTANTIE - CASSATIEBEROEP - GEVOLG
4º HANDELSPRAKTIJKEN - BEVEL TOT STAKING - DAAD STRIJDIG MET DE EERLIJKE
HANDELSPRAKTIJKEN - BEGRIP
1º De keuze van de woonplaats in de akte van betekening van een gerechtelijke beslissing
geldt ten aanzien van alle proceshandelingen welke met die beslissing verband houden
en onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden
aangewend1. (Art. 40, laatste lid, Ger.W.; Art. 111, B.W.)
2º en 3° Wanneer de bestreden beslissing door de toekomstige verweerder in cassatie
betekend is aan de toekomstige eiser in cassatie, zonder dat daarin keuze van
woonplaats is gedaan, heeft de keuze van woonplaats in de vorige instantie door die
toekomstige verweerder in cassatie geen gevolg meer en kan het cassatieberoep niet
meer aan deze vroeger gekozen woonplaats worden betekend2. (Art. 40, laatste lid,
Ger.W.; Art. 111, B.W.)
4º Begaat in beginsel geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, de verkoper
die:het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten
nabootst, tenzij de verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele
eigendom beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende
omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken; zonder
zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke
inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een
andere verkoper; de rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel
om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig
is; die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskenning van intellectuele
eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van
onrechtmatig gedrag zijn. (Artt. 93 en 95, Handelspraktijkenwet 1991)
1 Zie Cass., 30 mei 2003, AR C.00.670.N, AC, 2003, nr. 327, met strijdige concl. adv.-gen.
DUBRULLE.
2 Ibid.
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(NMC nv T. ORAC nv e.a.)

ARREST

(AR C.06.0139.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 93 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument.
Aangevochten beslissingen
1. De bestreden beslissing verklaart de door de verweerders ingestelde hogere beroepen
ontvankelijk en gegrond, vernietigt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de oorspronkelijke vorderingen van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond.
2. De vorderingen van de eiseres waren in essentie gesteund op "aanhaking" of "parasitaire mededinging" ("syntheseconclusie in graad van beroep voor de eiseres vanaf p. 18
tot en met 46, in het bijzonder pagina 18: "Aanhaking"; pagina 22: "Parasitaire mededinging". Deze grief was uitvoerig gemotiveerd (zie verder, IV 1 tot en met IV 6).
3. Het arrest verwerpt de grief van "parasitaire mededinging" en meteen de tegen de
verweerders ingestelde vorderingen van de eiseres op grond van volgende beslissende
overwegingen:
"Parasiteren is in beginsel geen door de wet op de Handelspraktijken en de bescherming van de consument (Wet Handelspraktijken) verboden handeling. Het uitgangspunt is
de vrijheid, om zelfs op slaafse wijze prestaties te kopiëren of na te bootsen (arrest, pagina
19, nr. 2.2.1.);
Het recht op kopiëren wordt wel begrensd (1) door de intellectuele eigendomsrechten
die de consument op een product heeft en (2) door de verplichting zich te onthouden van
verwarringstichtende publiciteit. Inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en verwarringstichtende publiciteit maken een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken uit. Bij
de invulling van deze begrippen en bij het opleggen van een stakingsverbod, moet de
rechter zich er wel voor hoeden, om het recht op kopiëren niet wezenlijk uit te hollen (pagina 19, nr. 2.2.2.);
- De intellectuele eigendomsrechten - waaronder (...) '(9) niet vrijgegeven informatie en
knowhow - zijn begrippen, die nader omschreven worden in verdragen en wetgevingen en
die de rechter alleen binnen deze omschrijving nader kan invullen (zie onder andere het
WTO-agreement on trade-related aspects of intellectual property right (...) TRIPS en de
Verordening (EG), nr. 772/2004 van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel
81, lid 3, van het EG-Verdrag op groepen overeenkomsten inzake
technologieoverdracht)" (pagina 19-20, nr. 2.2.3.); "Knowhow, waarop de concurrent eigendomsrechten kan laten gelden, die het recht tot kopiëren inkort, definieert het Hof
overeenkomstig artikel 1, 1, van de Verordening (EG), nr. 772/2004 en artikel 39, 2, van
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het TRIPS als volgt: "een geheel van niet geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit
uit ervaring en onderzoek en die (1) geheim is, dat wil zeggen - globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen - niet algemeen bekend of gemakkelijk
verkrijgbaar is voor personen binnen kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de
desbetreffende soort informatie, (2) wezenlijk is, dat wil zeggen, belangrijk en nuttig is
voor de productie van producten en dan ook een handelswaarde bezit, en (3) bepaald is,
dat wil zeggen zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of deze kennis
aan de criteria van geheimzijn en wezenlijkheid voldoet" (arrest, pagina 21-22, nr. 2.4.1.).
4. Op grond van de aldus vooropgestelde principes, komt het arrest tot het besluit dat
het niet bewezen voorkomt dat door de verweerders inbreuk werd gepleegd op knowhow
van de eiseres in de bovenvermelde zin (p. 23 tot en met 26).
5. Daarbij steunt het arrest op "de vaststellingen van de gerechtelijk deskundige C.
Quintelier" die gelast was met een onderzoek naar de geldigheid van het Belgisch octrooi
nr. 901.682.
Volgens het arrest zijn deze vaststellingen "zeer duidelijk: het octrooi nr. 801.682 (van
de eiseres) voldoet niet aan de eis van originaliteit of uitvinderswerkzaamheid" (arrest, pagina 20, nr. 2.3.2.). Het arrest overweegt verder dat - volgens de deskundige - het octrooi
van de eiseres reeds in de tijd was voorafgegaan door het Belgisch octrooi 768.097 dat "al
op 3 november 1971 een werkwijze openbaar toegankelijk maakte voor het vervaardigen
middels een matrijs van vormlichamen uit kunststof, respectievelijk geprofileerd, glad,
blazen - en scheidingsmiddeling zijn" en dat - steeds volgens de deskundige eiseres' octrooi 901.682 "alleen" op de, in het arrest opgesomde, punten afwijkt van het octrooi
BE768.097 zonder dat van de vereiste originaliteit of uitvindingshoogte blijk wordt gegeven (arrest, pagina 24-25, nr. 2.5.2.) (....)
Daaruit besluit het arrest (pagina 25, nr. 2.5.2. laatste lid) dat de eiseres "dan ook niet
bewijst dat haar knowhow betreffende het productieproces of de polyurethaanschuim, dat
(de eerste verweerster) bij haar gewezen werknemers F. en L. heeft nagevraagd om het
productieproces in haar bedrijf te implementeren, geheim en wezenlijk waren".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van de motiveringsplicht
1.1. In de syntheseconclusie in graad van beroep (hierna aangeduid als "de beroepsconclusie") was door de eiseres op omstandige wijze aangevoerd dat de inbreuk op de eerlijke
handelspraktijken of de medewerking aan deze inbreuk die aan verweerders werd verweten bestond in het "aanhaken" aan en teren op de inspanningen, en belangrijke investeringen van de eiseres voor het ontwikkelen of optimaliseren van een productiemethode en
met dit doel gewezen werknemers van de eiseres aan te werven "die het productieproces
en het aankoopbeleid van (de eiseres) tot in de puntjes kennen" (beroepsconclusie, pagina
19, voorlaatste lid).
De eiseres zag dit als een "schoolvoorbeeld van parasitaire concurrentie" aan.
1.2. In haar beroepsconclusie toonde de eiseres "in concreto" aan waarin het onrechtmatig "teren op de inspanningen en investeringen van de eiseres bestond" onder meer in
verband met:
- het kopiëren van het toegepaste procédé;
- de gerichte aanwerving van gewezen personeelsleden van de eiseres met het doel het
productieproces te optimaliseren. De eiseres onderstreepte daarbij dat de aldus bekomen
"concrete en specifieke informatie geen gemeen goed" was doch een "geheel eigen wijze"
van toepassing van een "niet courant gebruikte productiemethode" of een "specifiek procédé" met "concrete toepassingsgegevens"" betrof (arrest, pagina 25 lid 1; pagina 34, 35);
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- de productielijn van de eiseres (pagina 25-26); de plannen aangewend voor de bouw
van de productielijn (pagina 27-29); de contacten met de leveranciers van de eiseres: een
"gerichte actie" om "voor elk noodzakelijk onderdeel van het productieproces exact dezelfde leverancier" uit te kiezen met de "bedoeling" (zoals blijkt uit meerdere stukken en
verslagen van diverse vergaderingen) "om het productieproces van de eiseres exact te kopiëren".
1.3. In de beroepsconclusie werd door de eiseres ook uitdrukkelijk, aan de hand van
stukken, gewezen op het groot belang van de geleverde researchinspanningen en investeringen (een jaarlijks budget van 300.000,00 euro) voor de "verdere ontwikkeling, de optimalisatie en de gehanteerde productiemethode". Door systematisch gebruik te maken van
de bedrijfsgegevens van (de eiseres) ontsnapt (de eerste verweerster) aan talloze ouderwetse en ontwikkelingskosten, die door de jaren heen door (de eiseres) werden gemaakt
en haalt (de eerste verweerster) onmiskenbaar een rechtstreeks voordeel uit de inspanningen van de eiseres".
1.4. "Derhalve" maakte de eerste verweerster zich schuldig aan "aanhaking", "nu zij de
productiemethode van (de eiseres) voor de vervaardiging van polyurethaan sierprofielen
op exacte wijze kopieert. De eiseres onderstreepte de "belangrijke economische waarde"
van deze gekopieerde productiemethode nu zij "daadwerkelijk (door de eiseres) gecommercialiseerd wordt".
De eiseres voerde als besluit aan dat "de eerste rechter geheel terecht besloot, dat "uit
de feitelijke gegevens hiervan gerelateerd onder punt 2, blijkt dat (de eerste verweerster)
schaamteloos profiteert van de inspanningen en investeringen die de eiseres zich via haar
R&D afdeling heeft getroost (...). Daarbij sloot de eisers zich ook aan bij de passus uit het
vonnis van de eerste rechter waarin de laakbare daden van de eerste verweerster nog eens
werden samengevat.
1.5. In de beroepsconclusie werd ingeroepen dat de verweerders sub 2 tot en met 4 (uitvoerings)plannen en informatie met betrekking tot de productielijn van de eiseres aan de
eerste verweerster meedeelde en aldus hun medewerking aan de oneerlijke handelspraktijken verleende.
1.6. Met betrekking tot de door de verweerders ingeroepen definitie van "knowhow" uit
de Verordening (EG), nr. 772/2004 van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 31, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht,
voerde de eiseres aan dat: het hierbij van geen enkel belang is of de informatie waarop
men de hand heeft kunnen leggen, al dan niet beantwoordt aan de definitie zoals deze gegeven wordt in (bedoelde Verordening); de door LS Engineering en L.S. aangehaalde
Verordening immers hoegenaamd niet relevant is voor de beoordeling "van huidig geschil: zij heeft specifiek betrekking op de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag
op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht", zodat "de toepassing van de
erin vervatte definitie dient te worden beperkt tot de in Verordening behandelde materie"
en "de eerste rechter (...) terecht (stelde) dat het, bij gebrek aan een wettelijke definitie
van het begrip "fabrieksgeheim", aan de rechtbanken toekomt om uit te maken wat precies
onder fabrieksgeheim moet worden begrepen".
1.7. Noch door de algemene uitspraak dat "parasiteren (...) in beginsel geen door de wet
op de handelspraktijken (...) verboden handeling is", noch door de overweging dat het
recht op kopiëren wel wordt begrensd door de intellectuele eigendomsrechten die de concurrent op een product heeft en door de verplichting zich te onthouden van verwarringstichtende publiciteit noch door de beschouwingen met betrekking tot de "knowhow" (zie
hierboven onder 111.3 en 4) noch door enige andere overweging antwoordt het bestreden
arrest op de bovenvermelde middelen uit de conclusie waarin op duidelijke en omstandige
wijze was ingeroepen dat en waarom de verweerders zich schuldig maakten aan daden,
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strijdig met de eerlijke handelspraktijken door "aanhaking" of "parasitaire mededinging"
en het onrechtmatig teren op de inspanningen van de investeringen van de eiseres. Bij gebrek aan antwoord op deze middelen uit de beroepsconclusie van de eiseres, is het arrest
niet regelmatig gemotiveerd en heeft het aldus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet geschonden.
1.8. In zover het arrest steunt op het begrip "knowhow" zoals het omschreven is in artikel 1, i, van de Verordening (EG), nr. 772/2004 (arrest, pagina 21, nr. 2.4.1.) antwoordt
het evenmin op het door de eiseres in haar beroepsconclusie ingeroepen middel dat deze
omschrijving uit bedoelde Verordening geenszins relevant is daar zij beperkt is tot de specifieke in deze Verordening behandelde materie.
Bij gebrek aan antwoord op de conclusie op dit punt is het arrest ook om die reden niet
regelmatig gemotiveerd en schendt het aldus artikel 149 van de Grondwet.
2. Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 93 en 95 van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en (zie boven III, 3) de voorlichting en bescherming van de consument.
2.1. In zover het arrest oordeelt dat "parasiteren in beginsel geen door de wet Handelspraktijken verboden handeling is" en dat daden van "parasitaire mededinging"of "aanhaken" waarbij de aanhaker rechtstreeks voordeel haalt uit het teren op belangrijke inspanningen of investeringen van een andere verkoper, zoals door de eiseres in haar beroepsconclusie ingeroepen, niet kunnen beteugeld worden als daden strijdig met de eerlijke
handelsgebruiken in de zin van artikel 93 Wet op de Handelspraktijken waarvan de staking kan bevolen worden op de wet van artikel 95 Wet op de Handelspraktijken omdat het
recht op kopiëren primeert en alleen wordt begrensd door (1) de "intellectuele eigendomsrechten" - meer bepaald de "knowhow" in de welbepaalde betekenis en onder de voorwaarden gesteld door artikel 39.2 van het TRIPS-Verdrag van 15 april 1994 en artikel 1, i,
van de Verordening (EG), nr. 772/2004 en (2) verwarringstichtende publiciteit, schendt
het arrest de ingeroepen bepalingen (artikelen 93 en 95) uit de Wet op de Handelspraktijken. Inderdaad, buiten de bovengeciteerde gevallen waarin, volgens de bestreden beslissing, het "recht op kopiëren" begrensd is, verzetten de eerlijke handelsgebruiken in de zin
van artikel 93 Wet op de Handelspraktijken er zich tegen dat een handelaar de bedrijfsgegevens van een ander handelaar kopieert op een zodanige wijze dat hij aanhaakt op en op
onrechtmatige wijze teert op de belangrijke inspanningen en investeringen van een ander.
Door niet te erkennen dat dergelijke parasitaire mededinging, ook afgezien van inbreuk
op "knowhow" in de door het arrest specifiek bepaalde zin en van verwarringstichtende
publiciteit, valt of kan vallen onder het verbod van artikel 93 Wet op de Handelspraktijken, heeft het arrest deze bepaling alsook artikel 95 Wet Handelspraktijken geschonden.
2.2. Deze wetsbepalingen zijn daarenboven ook geschonden in zover het arrest het beteugelen van het kopiëren of gebruik van de knowhow van een ander (namelijk de eiseres)
onderwerpt aan de bijkomende voorwaarde dat de gebruikte of gekopieerde informatie of
knowhow blijkt geeft van "uitvinderswerkzaamheid" of "originaliteit" in de zin van de octrooiwetgeving (zie boven III, 5). Door de beoordeling van de ingeroepen parasitaire mededinging aan deze bijkomende uit het octrooirecht gehaalde voorwaarde te onderwerpen
verengt het bestreden arrest op onwettige wijze het toepassingsgebied van de artikelen 93
en 95 Wet Handelspraktijken die aldus geschonden zijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De derde verweerster werpt op dat de voorziening jegens haar niet ontvan-
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kelijk is daar zij is betekend op haar maatschappelijke zetel in Nederland terwijl
zij voor de procedure voor het hof van beroep woonstkeuze had gedaan bij haar
raadsman in België.
2. Krachtens artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de betekening in het buitenland ongedaan indien de partij op wier verzoek ze verricht is,
de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt in België, kende.
Artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer de partijen of een
van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die akte, woonplaats kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats, de op die akte betrekking
hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolging aan de overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats kunnen geschieden.
3. De keuze van de woonplaats in de akte van betekening van een gerechtelijke
beslissing geldt ten aanzien van alle proceshandelingen welke met die beslissing
verband houden en onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen
kunnen worden aangewend.
Wanneer de bestreden beslissing door de toekomstige verweerder in cassatie
betekend is aan de toekomstige eiser in cassatie, zonder dat daarin keuze van
woonplaats is gedaan, heeft de keuze van woonplaats in de vorige instantie door
die toekomstig verweerder in cassatie geen gevolg meer en kan het cassatieberoep niet meer aan deze vroeger gekozen woonplaats worden betekend.
4. Uit het betekeningsexploot van het bestreden arrest, uitgaande van de derde
verweerster, die haar maatschappelijke zetel heeft in Nederland, blijkt niet dat zij
keuze van woonplaats heeft gedaan in België, die zou gelden voor de procedure
in cassatie.
Aldus werd het cassatieberoep geldig betekend aan de maatschappelijke zetel
van de derde verweerster in Nederland.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Tweede onderdeel
5. Krachtens de artikelen 93 en 95 van de Wet Handelspraktijken kan de rechter de staking bevelen van elke daad, strijdig met de eerlijke handelsgebruiken,
waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers
schaadt of kan schaden.
6. Een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer
in verband met diensten of producten nabootst is in beginsel toegelaten, tenzij de
verkoper hierdoor, hetzij, een door de wetgeving op de intellectuele eigendom
beschermd recht miskent, hetzij, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken.
De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks
voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat nog geen daad
strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechter kan nochtans op grond van
het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit
de miskenning van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende recla-
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me maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn.
7. Het bestreden arrest oordeelt: "Het beginsel van de vrijheid van handel en
concurrentie impliceert het recht op kopiëren. Parasiteren is in beginsel geen
door de Wet op de Handelspraktijken verboden handeling. Het uitgangspunt is
de vrijheid, om zelfs op slaafse wijze prestaties te kopiëren of na te bootsen. Dit
geldt ook tussen concurrenten, zoals hier tussen (de eiseres) en (de eerste verweerster) (...). Het recht op kopiëren wordt wel begrensd door de intellectuele
rechten die door de concurrent op een product heeft en de verplichting zich te
onthouden van verwarringstichtende publiciteit".
8. De appelrechters geven aldus te kennen dat de kopie te dezen alleen een
schending van de eerlijke handelsgebruiken zou uitmaken als zij een inbreuk op
een intellectueel eigendomsrecht of een verwarringstichtende publiciteit zou zijn.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder sub 3 in de kosten van de memorie van wederantwoord.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
29 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en
Nelissen Grade.

Nr. 360
1° KAMER - 29 mei 2009

HANDELSPRAKTIJKEN - BEVEL TOT STAKING - VEREISTEN
Het bevel tot staking van vastgestelde inbreuken op de Wet Handelspraktijken moet op een
duidelijk omschreven daad slaan, maar moet daarbij ook van aard zijn om een herhaling
van een verboden praktijk te vermijden; het bevel tot staking dat betrekking heeft op
producten, moet niet noodzakelijk soort en merk waarop het bevel slaat omschrijven,
wanneer die gegevens zonder determinerend belang waren voor de vaststelling van de
verboden praktijk1. (Art. 95, Handelspraktijkenwet 1991)

1 Zie Cass., 17 juni 2005, AR C.04.0274.N, AC, 2005, nr. 352.
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(CORA nv T. ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT nv)

ARREST

(AR C.06.0377.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 23.1°, 93 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC);
- artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon;
- de artikelen 1385bis en 1385ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart de tegenvordering van verweerster gegrond.
2. Stelt dienvolgens vast dat (de eiseres) een inbreuk pleegt op artikel 2 WHPC door
voor voedings-en drogistereij, hygiëne- en parfumerieproducten prijzen aan te duiden in
haar winkels die lager zijn dan de werkelijk door de consument voor deze producten te
betalen prijzen, en door voor deze producten verschillende prijzen en kortingen te vermelden in haar reclamefolders, het uiteinde van de rekken in haar winkels en de rekken zelf in
haar winkels;
- stelt vast dat (de eiseres) een inbreuk pleegt op artikel 2 WHPC, alsook op artikel 2,
§1, van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 (betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon) juncto artikel 93 WHPC door geen prijzen aan te duiden voor voedingsproducten in haar winkels;
- stelt vast dat (de eiseres) een inbreuk pleegt op artikel 23, 1°, WHPC door voor voedings- en drogisterij-, hygiëne- en parfumerieproducten prijzen aan te duiden in haar winkels die lager zijn dan de werkelijk door de consumenten te betalen prijzen;
- beveelt de staking van elk van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van
500,00 euro per inbreuk vastgesteld na de betekening van dit arrest, met een maximum
van 300.000,00 euro aan verbeurde dwangsommen;
- stelt vast dat (de eiseres) een inbreuk pleegt op artikel 23, 1°, WHPC door reclame te
maken voor voedings- en drogisterij-, hygiëne- en parfumerieproducten die niet in dezelfde conditionering en niet voor dezelfde prijs te vinden zijn in haar winkels als aangekondigd in haar reclame;
- stelt vast dat (de eiseres) een inbreuk pleegt op artikel 23, 1°, WHPC door kortingen
voor drogisterij-, hygiëne- en parfumerieproducten aan te kondigen die zij in de praktijk
niet steeds toekent;
- beveelt de staking van elk van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van
10.000,00 euro per editie van een inbreuk makende folder of andere advertentiedrager,
ongeacht het aantal exemplaren, van 2.500,00 euro per individuele affiche en per dag, van
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50.000,00 euro per publicatie op een website, en van 10.000,00 euro per individuele radio
of tv-spot, die een inbreuk inhoudt op het stakingsbevel, vastgesteld na de betekening van
dit arrest.
3. Naar aanleiding van het door de eiseres ingeroepen verweer dat de formulering van
de stakingsbevelen beperkt diende te worden tot de producten waarvoor een inbreuk werd
vastgesteld bij gerechtsdeurwaarderexploot en dat daarbij dient rekening te worden gehouden met de gevolgen van de hoge dwangsommen want 'de facto zou bijna elke inbreuk
op de wet handelspraktijken met betrekking tot eender welk product aanleiding geven tot
een dwangsom' en 'zulke dwangsommen maken het voor (de eiseres) onmogelijk handel
te drijven', overweegt het bestreden arrest (p. 10):
"- Terecht werpt de (de verweerster) tegen dat een stakingsbevel niet beperkt moet blijven tot de inbreuk zoals die zich in concreto voordeed. In voorliggend geval gaat het om
een inbreuk makende praktijk inzake prijsaanduiding en om misleidende reclame zodat
deze door het stakingsbevel moet worden verboden". "Het stakingsbevel beperken tot
welbepaalde producten waarvan een inbreuk werd vastgesteld, zou elk nut aan het bevel
ontnemen (...):
- De dwangsom moet ertoe bijdragen dat (de eiseres) het stakingsbevel naleeft. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat (de eiseres) van oordeel zou
zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dat het
voordeel dat zij zou kunnen realiseren door de bepalingen van de WHPC met de voeten te
treden.
- Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden
ondermijnd".
Grieven
1. De rechter die een bevel tot staking uitspreekt op grond van artikel 95 WHPC mag
dit niet - zoals in het aangevochten arrest ten onrechte is geschied - zo algemeen formuleren dat het neerkomt op een herhaling van een wettelijk verbod.
Het bevel tot staking van een daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de
WHPC moet op een duidelijk omschreven daad slaan.
Indien deze daad betrekking heeft op producten moeten deze naar soort en merk duidelijk omschreven zijn: het bevel tot staking dient alle kenmerkende gegevens te vermelden.
2. Van een nauwkeurige aanduiding van de daad die het voorwerp uitmaakt van een bevel tot staking in de zin van artikel 95 WHPC is des te meer vereist nu dergelijke daden
ook te goeder trouw kunnen gesteld zijn en het bevel tot staking gekoppeld is aan het opleggen van belangrijke dwangsommen "per inbreuk".
Het opleggen van dwangsommen overeenkomstig de artikelen 1385bis en 1385ter Gerechtelijk Wetboek vereist inderdaad dat de gevallen waarin ze verschuldigd zijn, dit is
het voorwerp van het bevel tot staking, nauwkeurig is afgebakend en gepreciseerd.
3. Door het voorwerp van de stakingsbevelen niet nauwkeurig te bepalen en de opgelegde bevelen tot staking geenszins te beperken tot de specifieke producten waaromtrent,
zij het te goeder trouw begane, inbreuken op de WHPC, meer bepaald op de voorschriften
inzake prijs (artikel 2 WHPC) en reclame (artikel 23, 1°, WHPC), werden vastgesteld, en
dit onder verbeurte van dwangsommen doch deze bevelen (met de bijkomende dwangsommen) op algemene wijze te formuleren en uit te breiden tot alle niet nader bepaalde
"voedings- en drogisterij-, en hygiëne- en parfumerieproducten", heeft het bestreden arrest, in strijd met de bovenvermelde (sub 1 en 2) principes, een onverantwoord ruime en
algemene omvang toegekend aan de opgelegde stakingsbevelen met dwangsommen.
Aldus heeft het arrest alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen en in het bijzonder
de artikelen 95WHPC en 1385bis en 1385ter van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 95 van de Wet Handelspraktijken bepaalt dat de voorzitter van de
rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een
daad die een inbreuk op de bepalingen van die wet uitmaakt.
Het bevel tot staking moet op een duidelijk omschreven daad slaan. Het moet
daarbij ook van aard zijn om een herhaling van een verboden praktijk te vermijden.
2. De inbreuk begaan door de koopman zal, ook al werd ze gepleegd met betrekking tot producten van een bepaald merk en een bepaalde soort, niet noodzakelijk beperkt zijn tot wel geïdentificeerde merkproducten van een bepaalde
soort. Merk en soort kunnen weinig significant zijn voor het wezen van de onrechtmatige praktijk die in de toekomst moet worden vermeden.
Hieruit volgt dat het bevel tot staking dat betrekking heeft op producten, niet
noodzakelijk soort en merk waarop het bevel slaat moet omschrijven, wanneer
die gegevens zonder determinerend belang waren voor de vaststelling van de
verboden praktijk.
3. Het middel voert aan dat indien de verboden daad betrekking heeft op producten, deze naar soort en merk duidelijk omschreven moeten zijn.
Het middel dat aldus een vereiste toevoegt aan artikel 95 van de Wet Handelspraktijken, faalt in zoverre naar recht.
4. Het middel is voor het overige afgeleid uit de onjuiste uitlegging van artikel
95 van de Wet Handelspraktijken.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en
Verbist.

Nr. 361
1° KAMER - 29 mei 2009

1º VERZEKERING — ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - VERZEKERAAR OPTREDEN IN RECHTE - VOOR VERSCHILLENDE VERZEKERDEN - HOEDANIGHEID
2º VORDERING IN RECHTE - VERZEKERAAR B.A. - OPTREDEND VOOR VERSCHILLENDE
VERZEKERDEN - HOEDANIGHEID
1º en 2° Een verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' treedt op in een enkele
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hoedanigheid wanneer hij, naar aanleiding van een schadegeval, optreedt voor
verschillende van zijn verzekerden. (Artt. 13 en 17, Ger.W.)
(AXA BELGIUM nv T. RENOTEC nv e.a.)

ARREST

(AR C.06.0500.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
(...)
Derde onderdeel
5. Het onderdeel gaat ervan uit dat Axa Belgium in het geding in eerste aanleg
in twee verschillende hoedanigheden is opgetreden, met name als verzekeraar
'burgerlijke aansprakelijkheid' van Kontrimo en als verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' van Renotec.
6. Een verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' treedt op in een enkele hoedanigheid wanneer hij, naar aanleiding van een schadegeval, optreedt voor verschillende van zijn verzekerden.
7. De appelrechters stellen vast dat Axa Belgium in het geding in eerste aanleg
in eigen naam en voor eigen rekening is opgetreden, zowel in het raam van haar
verzekeringsovereenkomst met Kontrimo als in het raam van haar verzekeringsovereenkomst met Renotec.
De appelrechters benadrukken dat Axa Belgium, gelet op het belangenconflict
doordat beide voormelde verzekeringsovereenkomsten in het geding waren, niet
kon worden vereenzelvigd met een van haar beide verzekerden.
De appelrechters oordelen vervolgens dat Axa Belgium niet in twee verschillende hoedanigheden is opgetreden, maar in één enkele hoedanigheid, telkens op
grond van een andere verzekeringsovereenkomst naar aanleiding van hetzelfde
schadegeval.
8. De appelrechters die hieruit afleiden dat Axa Belgium kon worden aangesproken niet alleen als verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' van Kontrimo
maar ook als verzekeraar 'burgerlijke aansprakelijkheid' van Renotec, schenden
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de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
9. Het onderdeel preciseert verder niet waarom het hoger beroep van Axa Belgium tegen zichzelf, anders dan de appelrechters oordelen, toch ontvankelijk zou
zijn.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 362
1° KAMER - 29 mei 2009

1º GEMEENTE - PARKEERHEFFINGEN OP MOTORVOERTUIGEN - UITVOERING - CONCESSIE
GEGEVEN AAN EEN PARTICULIER - GRENZEN
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - PARKEERHEFFINGEN OP MOTORVOERTUIGEN - UITVOERING CONCESSIE GEGEVEN AAN EEN PARTICULIER - GRENZEN
1º en 2° Door aan een particulier een concessie te geven voor de materiële organisatie van
het betaald parkeren en hem de controle toe te vertrouwen op het naleven van het
parkeerreglement, delegeert de gemeente niet haar bevoegdheid aan een derde maar
beheert zij een openbare dienst op de wijze die haar het meest geschikt lijkt; de
concessionaris moet de opdracht kunnen krijgen de parkeerheffingen te innen en de
opbrengst hiervan te ontvangen voor rekening van de gemeente1. (Art. 232 e.v., Nieuwe
Gemeentewet; Enig art., Wet 22 feb. 1965)
(D. T. OPTIMAL PARKING CONTROL bvba en GENKPARK nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Onderhavige betwisting betreft de invordering door verweersters in cassatie van parkeerretributies lastens eiser wegens het parkeren in een betalende zone in de Vooruitgangstraat te Aalst.
Eiser gaf geen gevolg aan hun uitnodiging tot betaling, waarop hij bij drie afzonderlijke
exploten gedagvaard werd voor de Vrederechter van het tweede kanton te Aalst tot betaling van een totaal bedrag van 179,54 euro.
Eiser stelde zelf een tegeneis in strekkende tot de veroordeling van de eisende partij tot
1 Zie de conclusie van het OM; Cass., 29 mei 2009, AR C.08.0130.N, AC, 2009, infra, nr. 363.
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betaling van 1.25O euro ten titel van kosten en ereloon van advocaat.
Bij het thans bestreden vonnis van 18 april 2007 werd eiser in het ongelijk gesteld en
dienvolgens veroordeeld tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten en de gedingkosten.
(…)
III. Het eerste middel tot cassatie.
III.1. Eiser in cassatie verwijt het bestreden vonnis zijn veroordeling niet wettig te
hebben verantwoord doordat:
- de Vrederechter in het bestreden vonnis oordeelt dat er volkomen legaal gehandeld
wordt nu het de gemeente is die de retributie vaststelt en heft, terwijl het louter materieel
werk van innen en administratief verwerken is opgedragen aan verweersters in cassatie,
eraan toevoegend dat de inning gebeurt onder toezicht en voor rekening van de gemeente,
daar waar:
•deze vaststellingen niet uitsluiten dat de inning van de retributie door verweersters in
cassatie in eigen naam gebeurt; het tegendeel blijkt uit de toelaatbaarverklaring van de
door verweersters in cassatie in eigen naam ingestelde vordering en uit de eigen verklaringen van verweersters in cassatie in de door het bestreden vonnis aangehaalde dagvaarding;
•het bovendien blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis aan de parkeerfirma
toekomt om het voorhanden zijn van de materiële voorwaarden tot het heffen en innen
van de retributie in hoofde van een welbepaalde persoon vast te stellen, hetgeen derhalve
alleszins een gedeeltelijke delegatie van de bevoegdheden van de gemeente aan de parkeerfirma inzake de heffing en invordering van de parkeerretributie veronderstelt, zonder
dat voor een dergelijke bevoegdheidsdelegatie in de wet enige steun kan worden gevonden.
- de Vrederechter uitspraak doet met miskenning van de taak van de
gemeenteontvanger, door te oordelen dat de inning van de parkeerretributie bij het
gemeentereglement kan worden toevertrouwd aan particulieren, het weze bij wijze van
concessie;
- de Vrederechter toepassing maakt van een onwettig gemeentereglement.
III.2. Gemeenten, zoals de stad Aalst, zijn wettig bevoegd om een systeem van betalend parkeren in te voeren.
Het enig artikel van de Wet dd. 22 februari 1965, in de versie voor de wetswijziging dd.
20 juli 2005, bepaalt het volgende:
"Wanneer de gemeenteraden overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de
politie van het wegverkeer, reglementen inzake het betalend parkeren vaststellen, die betrekking hebben op het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren voorbehouden aan bewoners, dan kunnen zij parkeerheffingen instellen die van toepassing zijn op motorvoertuigen."
Het systeem van betalend parkeren is een openbare dienst, hetgeen door eiseres in cassatie niet wordt betwist.
III.3. De gemeenten mogen het beheer van openbare diensten waarmee zij wettelijk
zijn belast (cfr. voormeld enig artikel van de Wet dd. 22 februari 1965) uitbesteden aan
een privaatrechtelijke firma, zoals verweersters in cassatie (zie Cass., 31 mei 1978, AC ,
1978, 1159).
Deze mogelijkheid volgt niet enkel uit de principes van territoriale decentralisatie van
bevoegdheden in België (cfr. art. 41 G.W.), maar tevens uit de wil van de wetgever zelf.
In dit verband kan o.a. te worden verwezen naar de artikelen 117, 118, 135 en 232 e.v.
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van de Nieuwe Gemeentewet.
Ook uit de wijziging van de Wet van 10 april 1990 betreffende de private en bijzondere
veiligheid door de Wet dd. 7 mei 2004, waarbij een uitdrukkelijke wettelijke basis werd
gegeven aan de materiële vaststellingen die gedaan worden door de private concessiehouder in opdracht van de concessiegevende overheid2, blijkt duidelijk dat de wetgever de
concessie van openbare dienst inzake het betalend parkeren als wettelijk aanziet. (cfr.
ANDERSEN, R., DÉOM, D., RENDERS, D. (ed.), Les sanctions administratives, Bruylant, 2007,
374)
Bijgevolg heeft de stad Aalst bij gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2002 wettig kunnen beslissen dat het beheer van de controle op het betalend parkeren in concessie zal
worden gegeven.
III.4. Door het in concessie geven van de openbare dienst, zal de concessiehouder
eveneens een openbare dienst exploiteren, vreemd aan het nastreven van enig winstgevend oogmerk, en hiervoor uiteraard houder worden van bepaalde prerogatieven die normaliter aan de concessiegevende overheid toekomen, zoals bv. het in rechte optreden uit
hoofde van gemeentelijke belangen (RPDB, v° Concession, nr. 90).
In casu werden verweersters in cassatie door de stad Aalst belast met verschillende materiële taken die deel uitmaken van de openbare dienst inzake het betalend parkeren, in het
bijzonder de controle op het naleven van het retributiereglement en het innen van de parkeerretributies, eventueel via een gerechtelijke procedure (cfr. art. 2 van de concessieovereenkomst dd. 23 december 2003).
Het gaat hier geenszins om een "delegatie van bevoegdheden zonder wettelijke basis",
zoals eiser in cassatie tevergeefs inroept, daar, zoals hierboven werd uiteengezet, de concessie van openbare dienst inzake het betalend parkeren haar oorsprong in de wet vindt.
Bovendien houdt de stad Aalst het toezicht en de controle op de exploitatie van de
openbare dienst door verweersters in cassatie (cfr. concessieovereenkomst dd. 23 december 2003, p. 2: "het beheer valt onder het toezicht van de stad en overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige overeenkomst en het gemeentereglement inzake het betalend
parkeren") en heeft zij het recht om eenzijdig de exploitatievoorwaarden ervan te wijzigen
(MAST, A., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr. 126.4; RPDB, v°
Concession, nr. 132 e.v.).
Bovendien hebben verweersters in cassatie niet de bevoegdheid bekomen om parkeerretributies voor eigen rekening te innen, maar enkel voor rekening van de stad Aalst.
III.5. Het materieel innen van de parkeerretributies door verweersters in cassatie gebeurt bijgevolg volledig conform artikel 173 G.W., dat als volgt luidt:
"Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat,
de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente."
Zoals reeds hierboven werd aangetoond, vindt de door verweersters in cassatie uitgebate concessie van openbare dienst haar oorsprong in de wet.
Daarenboven geschiedt het materiële innen van de parkeerretributies door verweersters
weliswaar in eigen naam (hetgeen wettelijk niet verboden is), maar enkel en alleen voor
2 cfr. de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Private Veiligheid
(Par. St., Kamer, 2002-2003, Doc 50 2328/001 en 2329/001, p. 5): "Er wordt hier in het bijzonder
gedacht aan de controle op de naleving van bepaalde, niet strafrechtelijk beteugelde reglementen of
op de naleving van verplichtingen in uitvoering van een concessieovereenkomst die de overheid afsloot met een private firma (bijvoorbeeld een concessie inzake het beheer van betalend parkeren)."
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rekening van de stad Aalst, die de begunstigde van de parkeerretributie blijft.
Verweersters in cassatie doen niets meer dan het innen van de parkeerretributies zoals
vastgesteld in het retributiereglement uitgevaardigd door en ten behoeve van de stad Aalst
(cfr. concessieovereenkomst dd. 23 december 2003, p. 2: "het beheer valt onder het toezicht van de stad en overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige overeenkomst en
het gemeentereglement inzake het betalend parkeren")
III.6. Eiser in cassatie verwart kennelijk het heffen en het innen van een parkeerretributie.
Het HEFFEN van de parkeerretributie bestaat uit het vastleggen van de voorwaarden
van het betalend parkeren, in het bijzonder wanneer aan de burgers een retributie kan worden gevorderd. Deze voorwaarden worden door de stad Aalst op soevereine en eenzijdig
wijze in de vorm van een retributiereglement beslist, zonder dat verweersters in cassatie
daar enige inspraak in hebben. De hoogte van de parkeerretributie wordt bepaald in redelijke verhouding tot de geleverde openbare dienst en met het oog op de mobiliteitspolitiek
van de stad Aalst en niet om een winst aan verweersters in cassatie te verzekeren.
Deze bevoegdheid van de stad Aalst tot het heffen van parkeerretributies (cfr. art. 173
van de Grondwet) en dus om begunstigde van de parkeerretributies te zijn, werd niet aan
verweersters in cassatie overgedragen, zoals eiser in cassatie beweert, enkel het materiële
innen ervan.
Verweersters in cassatie hebben enkel een vorderingsrecht voor rekening van de stad
Aalst, die de heffingsgerechtigde en begunstigde van de door haar eenzijdig vastgestelde
en door verweersters in cassatie louter ingevorderde parkeerretributies is en blijft.
De door verweersters in cassatie voor rekening van de stad Aalst geïnde parkeerretributies moeten inderdaad - op grond van een exploitatierekening en via een interne verdeelsleutel - uiteindelijk aan de stad Aalst doorgestort worden (cfr. art. 3 en 4 van de concessieovereenkomst dd. 22 december 2003).
De parkeergelden die door verweersters in cassatie in opdracht en ten voordele van de
stad Aalst, onder haar toezicht en met naleving van het retributiereglement, geïnd worden,
verliezen dan ook niet hun hoedanigheid van parkeerretributies, nl. een vergoeding aan de
stad Aalst voor het gebruik van de aangeboden openbare dienst inzake het betalend parkeren.
III.7. Het is vervolgens de gemeenteontvanger die uiteindelijk deze parkeerretributies
zal innen, zij het via de tussenschakel van verweersters in cassatie op basis van de wettelijk toegelaten concessie van openbare dienst inzake het betalend parkeren.
Er ligt dan ook evenmin een schending van de artikelen 52, 55 en 136 van de Nieuwe
Gemeentewet voor.
III.8. Eiser in cassatie laat nog gelden dat "de taak van de parkeerfirma niet uitsluitend bestaat in louter materieel werk, doch tevens het vaststellen van de aanwezigheid
van de voorwaarden die de retributieschuld doen ontstaan en opeisbaar maken" (cfr.
voorziening in cassatie, p. 9-10).
Hiermee wordt de loutere controle door verweersters in cassatie op het naleven van het
retributiereglement door de geparkeerde voertuigen in de zones van betaald parkeren bedoeld, hetgeen uiteraard enkel een materiële taak is.
Verweersters in cassatie hebben geen enkele bevoegdheid tot het heffen van de parkeerretributie en stellen dan ook zelf geen bijkomende of andere voorwaarden aan het betalend parkeren, maar passen enkel die voorwaarden toe die eenzijdig door de stad Aalst in
het retributiereglement werden besloten.
Verweersters in cassatie bezitten hier aangaande over geen enkele beoordelingsmarge.
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III.9. Tenslotte beweert eiser in cassatie onterecht dat verweersters in cassatie "de
identiteit van de (schuldenaar) van de parkeerretributie zal moeten achterhalen en derhalve de schuldenaar van de heffing zal aanwijzen" (cfr. voorziening in cassatie, p. 9),
daar waar de stad Aalst de identificatie van de schuldenaar niet aan verweersters heeft opgedragen.
Art. 2 §2, 7°, voetnoot 1, van de concessieovereenkomst dd. 22 december 2003 bepaalt
inderdaad het volgende:
"Bij het uitschrijven van retributiebonnen worden de nodige digitale foto 's gemaakt
om later aan te wenden als bewijsmateriaal. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde
termijn wordt door de concessionaris een burgerrechtelijk geding ingespannen. De lijst
van nummerplaten wordt overgemaakt aan de stad om de nodige identificaties te bekomen. Deze gegevens zullen enkel mogen worden gebruikt voor de exploitatie van de geconcessioneerde openbare dienst voor het innen van de gemeentelijke parkeerretributies
en dit overeenkomstig de wet. De gegevens zullen in geen geval voor enig ander doel
worden aangewend dan het innen van de achterstallige parkeergelden en mogen niet
doorgegeven worden aan derden."
III.10. Gelet op het voorgaande, stelt eiser in cassatie ten onrechte dat de taken die de
stad Aalst bij wege van de concessieovereenkomst dd. 23 december 2003 (cfr. stuk 2 van
het stukkenbundel neergelegd door verweersters in cassatie voor de Vrederechter) aan
verweersters in cassatie heeft opgedragen, "een gedeeltelijke delegatie van de bevoegdheden van de gemeente aan de parkeerfirma inzake de heffing en invordering van de parkeerretributie veronderstelt, zonder dat voor een dergelijke bevoegdheidsdelegatie in de
wet enige steun kan worden gevonden" (cfr. voorziening in cassatie, p. 11).
Eiser in cassatie miskent hierbij kennelijk het principe van de concessie van (functionele) openbare dienst, evenals het verschil tussen het heffen en het innen van de parkeerretributies.
III.11. Het eerste middel kan dan ook niet worden aangenomen.
(…)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR C.08.0129.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 april 2007 gewezen door
het Vredegerecht te Aalst, tweede kanton.
Voorzitter Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 33, 159 en 173 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals van toepassing voor de wijziging
bij wet van 20 juli 2005;
de artikelen 52, 55, 68, §1, 117, 123, 136, 232 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet,
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gecodificeerd bij koninklijk besluit van 4 juni 1988 en bekrachtigd bij wet van 26 mei
1989, zoals van toepassing vóór hun opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
artikel 27.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het wegverkeersreglement.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden vonnis van 18 april 2007 voegt de vrederechter van het tweede kanton
te Aalst de drie zaken, ingeleid ten verzoeke van verweersters, samen, verklaart de hoofdeis ontvankelijk en gegrond, verklaart eisers tegeneis ontvankelijk, doch ongegrond, en
veroordeelt hem tot betaling van de som van 179,54 euro, meer de gerechtelijke interesten, en tot de gedingkosten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"(De verweersters) stellen in de dagvaardingen als volgt:
"Aangezien in toepassing van de artikelen 2.33, 27.3.1.1° en 27.3.3 van het Wegverkeerreglement (koninklijk besluit van 1 december 1975) dat de gemeenten toelaat een alternatief parkeersysteem op eigen initiatief uit te werken, en volgens de wet van 22 februari 1965, thans gewijzigd en uitgebreid bij wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (artikel 37, Belgisch Staatsblad 25 februari 2003)
aan gemeenten wordt toegestaan parkeergeld in te voeren op motorrijtuigen;
Dat bij gemeenteraadsbeslissing van de stad Aalst van 25 november 2003, inmiddels
aangepast op datum van 30 maart 2004, een retributiereglement is goedgekeurd op het betalend parkeren in bepaalde straten van de stad Aalst, waarbij ten voordele van de stad
Aalst een retributie wordt geheven op het parkeren op de plaatsen waar, krachtens de gemeentelijke aanvullende politiereglementen betreffende het verkeer de beperking van de
parkeertijd gereglementeerd is en waar het verplichte gebruik van parkeerautomaten, meters of -kaarten van kracht is 'tarief 2'; of een parkeerticket wordt afgeleverd door de concessionaris die het parkeren op eigen risico beheert en dient te controleren 'tarief 1'.
Aangezien het retributiereglement de gebruiks- en betalingsmodaliteit 'tarief 1' voorziet
voor lange parkeerduur, naast het automatentarief voor kort parkeren 'tarief 2';
(...)
Aangezien bij beslissing van het College van Burgemeester en schepenen van de stad
Aalst van 06 oktober 2003 besloten werd tot gunning van de openbare concessie van
openbare dienst betreffende het beheer van het betalend parkeren op het openbaar domein
Aalst aan verzoekster;
Aangezien de concessieovereenkomst van de openbare functionele dienst betreffende
de exploitatie en het beheer van het betalend publiek parkeren op het openbaar domein te
Aalst gesloten werd tussen de stad Aalst en de verzoekster op datum van 22 december
2003; met aanvang van de geconcessioneerde openbare dienst op 01 december 2003;
Aangezien blijkens de concessieovereenkomst verzoekster als concessionaris en beheerder van het betalend parkeren op eigen risico en onder toezicht van de Stad - o.m. de
controle uitvoert op het gebruik van de parkeerautomaten, de parkeergelden regelmatig
dient te innen, met inbegrip van het opvolgen van betaling van de door aangestelden van
verzoekster uitgeschreven retributiebonnen (halve dag - tarief), en zij gerechtigd is krachtens de door haar contractueel door de Stad opgedragen concessie-taken om de niet-betaalde parkeerretributies in te vorderen langs burgerrechtelijke weg;
(...)
Aangezien de gedaagde niet betaalde volgens de instructies vermeld op het retributiereglement en aan de verschuldigde ook betaling werd herinnerd door verzoekster op basis
van de gegevens haar verstrekt door het Stadsbestuur overeenkomstig de contractuele bepalingen; doch gedaagde hieraan niet het nodige gevolg gaf;
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Aangezien aldus gehandeld wordt volgens de concessie op datum van 22 december
2003 tussen de stad Aalst en de verzoekster en de retributiereglementering op het parkeren van de stad Aalst: aangezien de verzoekster als concessionaris van het betalend parkeren een zelfstandige vordering heeft en gemachtigd is en belast werd met de opdracht 'inning/invordering van parkeerretributies';
(...)
Ontvankelijkheid der vordering en grond der vordering
De eiser geeft tal van 'voorbeschouwingen' welke academisch misschien wel een interessant gespreksonderwerp kunnen zijn, doch het is niet aan de rechtbank om aan dit panelgesprek deel te nemen.
(...)
Voor het overige stellen wij vast dat zijn besluitschriften in feite samen te vatten zijn
tot een invraagstelling van de wettigheid der vaststellingen verricht door de aangestelden
van (de verweersters) (Meer bepaald wordt de vraag gesteld of (de verweersters) wel degelijk, zij het onrechtstreeks, de identiteitsgegevens kunnen bekomen der wanbetalers; Tevens stelt hij de vraag of (de verweersters) wel kunnen gelast worden met de materiële inningsbevoegdheid der retributies;
- Volgens artikel 232 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet is de concessie van een
functionele openbare dienst waaruit inkomsten voortvloeien perfect mogelijk; (Cass.
31/05/1978, Arr. Cass. 1978, 1159; R.W. 1978-79, 1229-1233) (Wet 07/05/2004, BS
03/06/2004);
- Dat de gemeenten gemachtigd zijn om heffingen op parkeergeld in te voeren wordt
blijkbaar niet betwist; (wet 7 februari 2003); Terecht merken (de verweersters) op dat het
de gemeente is welke de retributie vaststelt en heft; Het louter materieel werk van innen
en administratief verwerken is opgedragen aan (de verweersters); Dit is perfect legaal mogelijk; De inning gebeurt onder toezicht en voor rekening van de gemeente;
- (De eiser) stelt dat (de verweersters) in strijd met het koninklijk besluit van 20 juli
2001, met betrekking tot de inschrijving van voertuigen (DIV), en met de wet artikel 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 EVRM, zich toegang verschaffen (via de stad Aalst) tot het repertorium
van de DIV voor de identificatie der wanbetalers;
- Artikel 6, §2, 2°, van het koninklijk besluit 20 juli 2001 betreffende de inschrijving
van voertuigen, stelt echter duidelijk dat de doeleinden waarvoor personengegevens van
het repertorium mogen opgevraagd worden zijn: 'de identificatie van de natuurlijke of
rechtspersonen die belastingen of retributies verschuldigd zijn inzake de verwerving, inschrijving, inverkeersstelling, het gebruik of de buitengebruikstelling van een voertuig De
opvraging geschiedt door de stad Aalst (overheid welke gerechtigd is om retributies te
heffen) en dit voor retributies inzake parkeren (parkeren op de openbare weg = in het verkeerstelling artikel 1.11 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001);
Retributies op parkeren vallen dus duidelijk onder voormeld koninklijk besluit, zodat er
terzake gegevens kunnen opgevraagd worden door de gemeente, teneinde een burgerlijke
invorderingsprocedure te voeren, voor rekening van de gemeentelijke overheid; want in se
gaat het over dit laatste; er worden retributies geïnd voor rekening van de stad Aalst; niets
belet deze laatste om de afwikkeling van deze taak uit te besteden aan een private firma
(welke er uiteraard voor vergoed wordt);
(...)
- Terecht wordt door (de verweersters) verwezen naar het vonnis van 22 februari 2005
van de Vrederechter van het Kanton Genk, 'waarbij duidelijk een onderscheid werd gemaakt tussen het heffen (vaststellen) van een retributie en het materieel innen ervan; het

1514

HOF VAN CASSATIE

29.5.09 - Nr. 362

blijft effectief de stad Aalst die de heffing bepaalt; het louter materieel innen werd volledig legaal in concessie gegeven (blijft wel onder toezicht van de stad Aalst);
- Aldus wordt er volkomen legaal gehandeld ... .
(...)
- Wat de materiële bewijslast betreft weze opgemerkt dat in het concessiecontract wordt
opgelegd om de toestellen der parkeerwachters te controleren en tevens om digitale foto's
te nemen (zie contract van 22 december 2003 artikel 2, §2, 5°);
- Terzake kunnen de vaststellingen der parkeerwachters (ondersteund door foto's) beschouwd worden als een bewijs door getuigen en vermoedens (artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek); (de eiser) heeft trouwens de bewuste vaststellingen nooit betwist! Pas in
de loop der procedure wordt dit argument voor het eerst opgeworpen; voormelde foto's,
vaststellingen, gebrek aan enige reactie (noch op de retributiebon, noch op de aanmaningen) kunnen gelden als voldoende gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens (artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek); deze vermoedens worden niet op
afdoende wijze weerlegd door (de eiser);
(...)
- De vordering van (de verweerders) is dan ook gegrond.
(...)
Gelet op de gegrondheid der hoofdeis, is de tegenvordering ongegrond".
Grieven
Naar luid van artikel 33 van de Grondwet gaan alle machten uit van de Natie. Blijkens
het tweede lid worden zij uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.
Uit deze bepaling volgt dat de machten die uitgaan van de Natie slechts bij wijze van
delegatie kunnen worden uitgeoefend, met dien verstande dat gedelegeerde machten niet
voor subdelegatie vatbaar zijn.
Naar luid van artikel 173 van de Grondwet kan, behalve voor de provincies, de polders
en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen
als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de
federatie van gemeenten of de gemeente.
Blijkens artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals van toepassing voor haar opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, regelt de gemeenteraad alles wat van
gemeentelijk belang is; hij beraadslaagt over elk ander onderwerp dat de hogere overheid
hem voorlegt.
Artikel 123 van voornoemde wet bepaalt voorts dat het College van burgemeester en
schepenen belast is met de bekendmaking en uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten en
het beheer van de inkomsten.
Ten slotte volgt uit artikel 136 van de Nieuwe Gemeentewet dat de ontvanger tot taak
heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de gemeente te
innen.
De bevoegdheid tot het heffen en vorderen van een retributie komt zodoende uitsluitend
toe aan de gemeente en kan, in afwezigheid van afwijkende wettelijke bepaling, niet worden gedelegeerd aan een private firma.
Dat verbod geldt niet alleen voor de invoering van enige retributie, doch betreft eveneens de vaststelling van het voorhanden zijn van de voorwaarden van opeisbaarheid der
retributie.
De inning van een retributie veronderstelt inderdaad niet alleen het bestaan van een re-
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glement, waarin wordt bepaald in welke voorwaarden de retributie verschuldigd is en
waarin wordt gepreciseerd wie in betaling van die retributie zal kunnen worden aangesproken, doch tevens de vaststelling dat de in dat reglement opgegeven voorwaarden in
een specifieke situatie inderdaad voorhanden zijn en derhalve de retributieschuld hebben
doen ontstaan in hoofde van een welbepaalde persoon.
Uit een en ander volgt dat het gemeentereglement dat de bevoegdheid tot heffing en inning van een retributie delegeert aan een privaatrechtelijke firma, het weze bij wijze van
een concessie, door een onwettigheid is aangetast.
Blijkens artikel 2 van het gemeentereglement van de stad Aalst van 25 november 2003
werd vanaf 1 december 2003 en voor een periode eindigend op 31 december 2006 een retributie gevestigd op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen met parkeermeters of -automaten, als bedoeld in artikel 27.3.1 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer. Blijkens artikel 4 van voornoemd reglement moet deze retributie
worden betaald binnen de vijf dagen, hetzij in speciën bij de concessiehouder, hetzij door
storting of overschrijving op het aangeduide rekeningnummer, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket dat door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht.
Bij artikel 7 van datzelfde reglement wordt gepreciseerd dat de retributie verschuldigd
is door de bestuurder die het voertuig parkeert. De titularis van de inschrijving van het
voertuig bij de dienst voor inschrijving van het voertuigen (DIV), de houder van de proefritten- of handelsplaat op het voertuig aangebracht, zijn samen met de bestuurder van het
rijtuig solidair gehouden tot betaling van deze retributie.
Bij het gemeentereglement van 30 maart 2004 werd met ingang van 1 april 2004 het tarief, vastgesteld bij artikel 2, gewijzigd.
Blijkens voornoemde gemeentereglementen delegeert de gemeente zodoende niet alleen de inning van de parkeerretributie aan een privaatrechtelijke persoon, maar tevens de
bevoegdheid om het voorhanden zijn van de voorwaarden tot heffing van de retributie en
derhalve haar ontstaan en opeisbaarheid vast te stellen.
Dat wordt bevestigd door de vaststellingen van het bestreden vonnis.
Inderdaad blijkt uit de overwegingen van het bestreden vonnis dat, zo de gemeente bij
haar reglement de retributie vaststelt en heft, de inning gebeurt door de private firma die
daarbij handelt in eigen naam. Indien dat niet uitdrukkelijk wordt vastgesteld in het bestreden vonnis, ligt die vaststelling besloten in de ontvankelijkverklaring van de verweersters vordering tot veroordeling van de eiser tot betaling der retributie, ingesteld door de
verweersters handelend in eigen naam.
Blijkens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de vordering inderdaad alleen
worden toegelaten wanneer de eiser daartoe het wettelijk vereiste belang en hoedanigheid
heeft.
Bovendien bepaalt artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet dat het College van
burgemeester en schepenen belast is met het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente, hetzij, als de eiser, hetzij, als de verweerder betrokken is. A contrario volgt daaruit dat een privaatrechtelijke rechtspersoon niet vermag in rechte op te treden uit hoofde
van gemeentelijke belangen.
Ten slotte verklaarden verweersters zelf in de in het bestreden vonnis aangehaalde dagvaarding dat zij gerechtigd waren om de niet betaalde parkeerretributies in te vorderen
langs burgerrechtelijke weg.
Bovendien blijkt uit de door de rechter gedane vaststellingen, meer bepaald deze aangaande het bewijs van het onbetaald parkeren, dat het aan de parkeerfirma toekomt om,
door tussenkomst van haar eigen aangestelden, vast te stellen of er is voldaan aan de voor-
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waarden tot heffing van de retributie, zoals bepaald in het parkeerretributiereglement. Het
is tevens deze firma die de identiteit van de schuldeiser van de parkeerretributie zal moeten achterhalen en derhalve de schuldenaar van de heffing zal aanwijzen.
Uit een en ander volgt dat, anders dan gesteld in het bestreden vonnis, de taak van de
parkeerfirma niet uitsluitend bestaat in louter materieel werk, doch tevens in het vaststellen van de aanwezigheid van de voorwaarden die de retributieschuld doen ontstaan en opeisbaar maken.
Een en ander impliceert dat aldus door de stad Aalst minstens een deel van haar bevoegdheid om retributies te vorderen werd overgedragen aan een private firma, zonder dat
hiervoor een wettelijke basis kan worden aangewezen.
Immers, indien het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 20 juli 2005, bepaalt dat wanneer de gemeenteraden,
overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeer vaststellen, die betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren dat voorbehouden is aan de bewoners,
zij parkeerheffingen kunnen instellen die van toepassing zijn op motorvoertuigen, biedt
deze bepaling hen geenszins de mogelijkheid om deze bevoegdheid, noch de bevoegdheid
tot invordering van de kwestieuze parkeerheffingen te delegeren aan een derde, inzonderheid een private vennootschap die een winstgevend oogmerk nastreeft.
Een dergelijke delegatiebevoegdheid volgt evenmin uit artikel 27 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het wegverkeersreglement, waarbij onder punt 3 inzake het betalend parkeren enkel wordt bepaald dat op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten het parkeren geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden, die op deze
toestellen zijn vermeld.
Zo ten slotte uit de artikelen 232 e.v. van de Nieuwe Gemeentewet, zoals van toepassing voor hun opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, volgt dat de concessie
van een functionele openbare dienst perfect mogelijk is, kan uit deze bepalingen evenmin
worden afgeleid dat de gemeenteraad de bevoegdheid zou hebben om de inning, in eigen
naam en tegen vergoeding, van retributiegelden die toekomen aan de gemeente, met de
daarmee gepaard gaande taak om vooreerst het bestaan en de opeisbaarheid van de retributieschuld vast te stellen, aan een privé-firma toe te vertrouwen.
Dergelijke opdracht komt integendeel toe aan de persoon die overeenkomstig artikel 52
van de Nieuwe Gemeentewet het ambt van gemeenteontvanger vervult, bij toepassing van
artikel 55 van deze wet verplicht is om bij aanvang van zijn functie een zekerheid te stellen en aan wie het blijkens artikel 68, §1, verboden is om handel te drijven, ook door een
tussenpersoon, en die blijkens artikel 136 van de Nieuwe Gemeentewet tot taak heeft om,
alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de gemeente te innen.
Besluit
Waar de vrederechter in het bestreden vonnis oordeelt dat het de gemeente is die de retributie vaststelt en heft, terwijl het louter materieel werk van innen en administratief verwerken is opgedragen aan de verweersters, eraan toevoegend dat de inning gebeurt onder
toezicht en voor rekening van de gemeente, daar waar deze vaststellingen niet uitsluiten
dat de inning van de retributie door de verweersters in eigen naam gebeurt - het tegendeel
blijkt uit de toelaatbaarverklaring van de door de verweersters in eigen naam ingestelde
vordering én uit de eigen verklaringen van de verweersters in de door het bestreden vonnis aangehaalde dagvaarding - en daar waar het bovendien blijkens de vaststellingen van
het bestreden vonnis aan de parkeerfirma toekomt om het voorhanden zijn van de materiële voorwaarden tot het heffen en innen van de retributie in hoofde van een welbepaalde
persoon vast te stellen, hetgeen derhalve alleszins een gedeeltelijke delegatie van de be-
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voegdheden van de gemeente aan de parkeerfirma inzake de heffing en invordering vna
de parkeerretributie veronderstelt, zonder dat voor een dergelijke bevoegdheidsdelegatie
in de wet enige steun kan worden gevonden, verantwoordt de vrederechter zijn beslissing
dat er volkomen legaal gehandeld wordt niet naar recht (schending van de artikelen 33 en
173 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 117, 123, 232 tot 236 van de
Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van 4 juni 1988 en bekrachtigd
bij wet van 26 mei 1989, zoals van toepassing vóór hun opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 20 juli 2005, en 27.3 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende het wegverkeersreglement). Bovendien doet de vrederechter
uitspraak in miskenning van de taak van de gemeenteontvanger waar hij oordeelt dat de
inning van de parkeerretributie bij het gemeentereglement kan worden toevertrouwd aan
particulieren, het weze bij wijze van concessie (schending van de artikelen 52, 55, 68, §1,
135 en 232 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van
4 juni 1988 en bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, zoals van toepassing vóór hun opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005). Tenslotte maakt de rechter aldus toepassing van een onwettig gemeentereglement (schending van de artikelen 33, 159 en 173 van
de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 52, 55, 68, §1, 117, 123, 232 tot 236
van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van 4 juni 1988 en bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, zoals van toepassing vóór hun opheffing bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005).
Tweede middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Het middel bekritiseert het oordeel van de vrederechter dat in casu de gemeente de retributie voor het parkeren op de openbare weg vaststelt en heft, dit is de
voorwaarden van het betalend parkeren vastlegt.
De door de eiser geschonden aangewezen wetsbepalingen zijn vreemd aan
deze kritiek en het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Het middel bekritiseert vervolgens het oordeel van de vrederechter dat de parkeerfirma wettelijk de vaststellingen mocht doen dat de materiële voorwaarden
aanwezig waren voor het heffen en het innen van een retributie.
Krachtens het enige artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij wet van 20 juli 2005, kunnen de gemeenteraden,
wanneer zij overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de politie van
het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren dat
voorbehouden is aan de bewoners, parkeerheffingen instellen die van toepassing
zijn op motorvoertuigen.
Krachtens de artikelen 232 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet, zoals
van toepassing vóór de opheffing door het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, is
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het de gemeente toegelaten binnen de aldaar bepaalde grenzen een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon te gelasten een openbare dienst te verzekeren.
Door aan een particulier een concessie te geven voor de materiële organisatie
van het betaald parkeren en hem de controle toe te vertrouwen van het naleven
van het parkeerreglement, delegeert de gemeente niet haar bevoegdheid aan een
derde maar beheert zij een openbare dienst op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Uit het feit zelf dat krachtens de voormelde wet van 22 februari 1965 de gemeenteraden gemachtigd zijn parkeerheffingen uit te voeren en dat concessies
vereist zijn om deze heffingen effectief uit te voeren wanneer de gemeente hiertoe niet de nodige administratieve sterkte heeft, vloeit voort dat de concessionaris de opdracht moet kunnen krijgen de parkeerheffingen te innen en de opbrengst hiervan te ontvangen voor rekening van de gemeente.
Het middel faalt naar recht in zoverre het kritiek uitoefent op het oordeel dat
de verweersters het bedrag in rechte konden vorderen.
Voor het overige is het middel afgeleid uit de verworpen stelling dat het innen
van de heffingen niet aan de concessiehouders mocht worden toevertrouwd, en is
in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en
Mahieu.

Nr. 363
1° KAMER - 29 mei 2009

GEMEENTE - OPENBAARHEID VAN BESTUUR - BESTUURSDOCUMENTEN - VERSPREIDING EN
GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN - VERBOD - DRAAGWIJDTE
De regel dat de in toepassing van de Wet Openbaarheid Bestuur verkregen
bestuursdocumenten niet mogen worden verspreid, noch gebruikt voor commerciële
doeleinden, belet niet dat een gemeente bestuursdocumenten ter beschikking stelt van
een vennootschap in zoverre dat nodig is om die vennootschap toe te laten de openbare
dienst te verlenen, waartoe zij zich in het kader van een concessie van openbare dienst
verbonden heeft1. (Art. 10, Wet 11 april 1994)
1 Zie de conclusie van het O.M.
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(D. T. OPTIMAL PARKING CONTROL bvba EN GENKPARK nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Onderhavige betwisting betreft de invordering door verweersters in cassatie van zeven
parkeerretributies lastens eiser wegens het parkeren in een betalende zone in de stad Aalst.
Eiser gaf geen gevolg aan hun uitnodiging tot betaling, waarop hij gedagvaard werd
voor de Vrederechter van het eerste kanton te Aalst tot betaling van een totaal bedrag van
141,48 euro in hoofdsom.
Eiser stelde zelf een tegeneis in strekkende tot de veroordeling van de eisende partij tot
betaling van 500 euro ten titel van advocaatkosten.
Bij het thans bestreden vonnis van 26 juni 2007 werd eiser in het ongelijk gesteld en
dienvolgens veroordeeld tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten en de gedingkosten.
III. Het enig middel tot cassatie.
Eerste onderdeel.
III.1. In het eerste onderdeel voert eiser aan dat een parkeerfirma die contractueel belast
is met de inning van parkeerretributies een eigen opzet nastreeft onderscheiden van het algemeen belang, namelijk de uitvoering van haar eigen contractuele verbintenissen in ruil
voor een contractueel bedongen vergoeding. Volgens eiser vervult de parkeerfirma bij de
uitvoering van haar opdracht geenszins een openbare dienst, doch enkel de uitvoering van
haar eigen contractuele verbintenissen. Dergelijke firma zou bijgevolg noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks, toegang mogen krijgen tot de gegevens van de D.I.V.
Het onderdeel besluit dat waar de vrederechter in het bestreden vonnis oordeelt dat verweersters via de gemeente op rechtmatige wijze kennis konden verwerven van gegevens
van de D.I.V. en aldus aanvaardt dat de gemeenten ten behoeve van een private parkeerfirma gegevens van de D.I.V. opvraagt, zij de wetgeving in verband met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de inschrijving van de voertuigen schendt.
III.2. In hoofdorde dient vastgesteld dat het onderdeel feitelijke grondslag mist nu het
er verkeerdelijk van uitgaat dat de vrederechter oordeelde dat de private parkeerfirma gegevens kan verkrijgen voor andere doeleinden dan het vervullen van een openbare dienst.
De vrederechter wees er daarentegen in het bestreden vonnis uitdrukkelijk op dat de litigieuze gegevens enkel kunnen gebruikt worden voor de vervulling van de openbare dienst.
III.3. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het onderdeel ook ten gronde niet zou
kunnen worden aangenomen zoals blijkt uit de uiteenzetting in de memorie van antwoord
namens verweerders (p. 6 t.e.m. 16).
III.4 De gemeenten zijn op grond van het enig artikel van de Wet dd. 22 februari 1965
bevoegd om parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren.
Het parkeergeld dat aldus door de gemeenten wordt geheven zijn, retributies, met name
de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen vordert als tegenprestatie
voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan en waarvan het bedrag in
een redelijke verhouding tot het belang van de verstrekte dienst moet staan (cfr. Cass., 20
november 1972, AC, 1973, 279; Cass., 10 september 1998, AC, 1998, nr. 397; Cass., 10
mei 2002, AC, 2002, 1250; Arbitragehof, 13 september 1995, RW, 1995-96, 876), hetgeen
door eiser in cassatie niet betwist wordt.
De stad Aalst heeft bijgevolg bij gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2003 een
retributiereglement goedgekeurd ter invoering van een systeem van betalend parkeren. Dit
retributiereglement werd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 30 maart 2004 aangepast (cfr.
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stuk 1 van het stukkenbundel neergelegd door verweersters in cassatie voor de Vrederechter).
III.5. De stad Aalst verstrekt aldus een bijzondere dienst door het ter beschikking stellen tegen vergoeding van parkeerplaatsen.
Deze bijzondere dienst van betalend parkeren kadert bovendien in de mobiliteitspolitiek
van de stad Aalst, die het verzekeren van de toegankelijkheid van het stadscentrum beoogt
en hiervoor de parkeerrotatie in het stadscentrum wil verhogen door aldaar het kort parkeren te promoten en de automobilisten aan te zetten voor lang parkeren de parkings langs
de rand van het stadscentrum te gebruiken.
Het systeem van betalend parkeren - en dus het heffen en innen van parkeerretributies dient bijgevolg het openbaar belang, zodat er sprake is van een "openbare dienst".
III.6. De gemeenten mogen het beheer van deze openbare dienst geheel of gedeeltelijk
uitbesteden aan een derde.
De stad Aalst heeft op 22 december 2003 met verweersters in cassatie een concessieovereenkomst afgesloten betreffende het beheer van het betalend parkeren.
Een dergelijke "concessie van de openbare dienst" is een administratief contract waarbij de overheid, in casu de stad Aalst, een particulier (natuurlijke persoon of rechtspersoon, nl. in casu verweersters in cassatie) of een publiekrechtelijk orgaan tijdelijk ermee
belast, onder haar gezag en mits naleving van de door haar bepaalde voorwaarden (nl. in
casu het retributiereglement en de concessieovereenkomst), een openbare dienst op eigen
kosten en risico te exploiteren tegen een vergoeding die normaliter op de gebruikers wordt
verhaald (A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr. 123).
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de aan een privaatrechtelijke parkeerbeheerder in concessie gegeven dienst uiteraard een openbare dienst blijft en uitsluitend
de exploitatie van het geheel of een deel van die openbare dienst tot voorwerp heeft (A.
MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr. 129; RPDB, v° Concession, nr 20). Omwille hiervan zullen de gebruikers van deze openbare dienst ook tegenover
de concessiehouder de rechten kunnen inroepen die het retributiereglement hen toekent.
De concessiegevende overheid streeft inderdaad louter doeleinden van openbaar nut na
met de toebedelen van de concessie (cfr. Cass., 31 mei 1978, AC, 1978, 1159). De concessiegevende overheid geeft de openbare dienst in concessie omdat zij ervan overtuigd is
dat de openbare dienst zo op een effectieve en/of meer efficiënte wijze zal kunnen worden
ten uitvoer gebracht.
De stad Aalst heeft dit als volgt verwoord in haar commentaar bij het retributiereglement (cfr. stuk 1 van het stukkenbundel neergelegd door verweersters in cassatie voor de
Vrederechter):
"Het spreekt voor zich dat deze manier van werken niet alleen financieel gunstiger is
voor de stad maar dat ook de controle op het betalend parkeren veel strikter opgevolgd
wordt. (...) door een aangepast tariefsysteem en intense controles wordt deze doelstelling
grotendeels bereikt."
III.7. De concessiehouder baat dus een openbare dienst uit en is bijgevolg, zoals de
concessiegevende overheid, o.m. gehouden om de principes van continuïteit, regelmatigheid en benuttigingsgelijkheid van de beheerde openbare dienst te respecteren.
Dit heeft tevens tot gevolg dat het te betalen parkeergeld zijn hoedanigheid van retributie niet verliest indien de materiële inning ervan door de gemeente aan een privaatrechtelijke parkeerbeheerder in concessie wordt gegeven, hetgeen eiser in cassatie overigens
niet lijkt te betwisten.
Het exploiteren van een openbare dienst is, tenslotte, ook de reden waarom de conces-
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siegevende overheid een recht van toezicht op de goede werking van de openbare dienst
behoudt en zij eenzijdig de exploitatievoorwaarden ervan mag wijzigen (A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr. 126.4).
De stad Aalst heeft van dit recht gebruik gemaakt toen zij bij gemeenteraadsbeslissing
dd. 30 maart 2004 het abonnementstarief op de parking Keizershallen eenzijdig heeft gewijzigd toen zij vaststelde dat het doel om langparkeerders op te vangen, niet werd bereikt
(cfr. stuk 1 van het stukkenbundel neergelegd door verweersters in cassatie voor de Vrederechter)
III.8. Het karakter van openbare dienst gaat uiteraard niet verloren door het enkele feit
dat verweersters in cassatie een vergoeding ontvangen voor het beheer van het betalend
parkeren dat hen werd toevertrouwd.
Eiser in cassatie stelt in dit verband ten onrechte dat "de zuiver privaatrechtelijke firma,
die door de gemeente op contractuele basis wordt belast met de inning van parkeerretributies (...) derhalve een eigen opzet nastreeft, te onderscheiden van het algemeen belang"
(cfr. voorziening in cassatie, p. 9)
Er dient bij de concessie van openbare dienst, die een complexe handeling is, een onderscheid te worden gemaakt tussen (1) het contractueel bestanddeel en (2) het reglementair bestanddeel (A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr. 126;
RPDB, v° Concession, nr. 73).
Het contractueel of intern bestanddeel betreft de subjectieve rechten die verweersters in
cassatie ten aanzien van de stad Aalst kunnen laten gelden, zoals het recht op vergoeding
van de geleverde prestaties.
Het reglementair of extern bestanddeel is de "wet van de geconcessioneerde dienst", nl.
de exploitatievoorwaarden die eenzijdig worden vastgelegd door de stad Aalst, in casu het
retributiereglement, en die verweersters in cassatie dienen te respecteren.
De concessieovereenkomst dd. 22 december 2003 stipuleert duidelijk: "Het beheer valt
onder toezicht van de stad en overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige overeenkomst en het gemeentereglement inzake betalend parkeren (zie bijlagen)."
Het ontvangen van een vergoeding door verweersters in cassatie in het kader van haar
concessieopdracht is niet alleen volledig wettig en logisch, maar dus tevens een puur interne contractuele aangelegenheid, en betekent geenszins dat de taken van beheer van de
openbare dienst waarmee zij belast zijn, niet meer in het algemeen belang zouden worden
uitgevoerd, zoals eiser in cassatie ten onrechte aanvoert.
III.9. Eiser in cassatie miskent hierdoor de essentie van de - ook door Uw Hof - als wettig beschouwde concessie van openbare dienst, die een zeer specifiek en afgelijnd voorwerp heeft, waardoor de concessiehouder als de "verlengde arm" van de concessiegevende overheid zelf dient te worden aanzien.
Verweersters in cassatie zijn inderdaad op grond van de concessieovereenkomst houder
geworden van bepaalde prerogatieven die normaliter aan de overheid toekomen (RPDB,
v° Concession, nr. 89 e.v.). Deze delegatie van prerogatieven is evenwel restrictief: enkel
die prerogatieven die door de stad Aalst volgens de concessieovereenkomst uitdrukkelijk
aan verweersters in cassatie werden overgedragen.
Gelet op het onderscheid tussen voormeld contractueel (intern) en reglementair (extern)
bestanddeel van de concessie van openbare dienst en het uitoefenen van bepaalde overheidsprerogatieven door de concessiehouder, betekent dat verweersters in cassatie binnen
het kader van het aan hen opgedragen beheer van het betalend parkeren een dubbele hoedanigheid bezitten (A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 2002, nr.
126.3).
Naast hun hoedanigheid van privaatrechtelijke rechtspersoon in het kader van haar con-
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tractuele relaties met de stad Aalst, treden verweersters in cassatie bij het uitoefenen van
de taken van openbare dienst die haar door de stad Aalst in de concessieovereenkomst
werden opgedragen, als "verlengde arm" van de stad Aalst op en dienen zij als dusdanig
te worden aanzien.
III.10. Verweersters in cassatie zullen bijgevolg bij het uitvoeren van die taken van
openbare dienst enkel geacht worden het doel zoals vooropgesteld door de stad Aalst na te
streven, nl. het algemeen of openbaar belang, en geenszins hun enkel eigen privaat belang.
Dit is het wezen en het doel van de concessie van de openbare dienst.
III.11. De stad Aalst heeft verweersters in cassatie enkel belast met zeer specifieke opdrachten inzake het beheer van de openbare dienst inzake het betalend parkeren.
Deze taken staan opgesomd in artikel 2, §2 van de concessieovereenkomst en omvatten
onder meer de controle op het naleven van het retributiereglement, het uitschrijven van retributiebonnen bij niet-naleving ervan en het invorderen via een gerechtelijke procedure
voor de burgerlijke rechtbanken bij niet-betaling van de retributiebon:
"5. het verzekeren van de controle van het gebruik van de toestellen, door het aanwerven van voldoende burgerlijke parkeerwachters, met het oog op het doen naleven van de
bepalingen van het terzake geldend gemeentereglement op het betalend parkeren. (...)
7. het administratief verwerken van de door de aangestelden (voetnoot 1) van de concessionaris uitgeschreven retributiebonnen tarief 1 en het opvolgen van de betaling van
de retributie. De concessionaris zorgt voor de invordering langs burgerlijke weg van alle
niet-betaalde retributiebonnen en voor het beantwoorden van klachtenbrieven. De te volgen procedure met het oog op de invordering van de niet spontaan betaalde retributiebonnen wordt voor aanvang van de exploitatie besproken in het begeleidingscomité.
(voetnoot 1):
"Bij het uitschrijven van retributiebonnen worden de nodige digitale foto 's gemaakt
om later aan te wenden als bewijsmateriaal. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde
termijn wordt door de concessionaris een burgerrechtelijk geding ingespannen. De lijst
van nummerplaten wordt overgemaakt aan de stad om de nodige identificaties te bekomen. Deze gegevens zullen enkel mogen worden gebruikt voor de exploitatie van de geconcessioneerde openbare dienst voor het innen van de gemeentelijke parkeerretributies
en dit overeenkomstig de wet. De gegevens zullen in geen geval voor enig ander doel
worden aangewend dan het innen van de achterstallige parkeergelden en mogen niet
doorgegeven worden aan derden. "(...)
10. de controle (met specifiek controlemateriaal dat door de concessionaris zal worden
aangekocht) op het gebruik van de parkeerautomaten. (...)”
De stad Aalst heeft verweersters in cassatie aldus het materieel innen van de aan de
stad Aalst verschuldigde parkeerretributies in concessie gegeven, ofwel via spontane
naleving van het retributiereglement of vrijwillige betaling van de uitgeschreven retributiebon, ofwel via een gerechtelijke procedure ingeval van niet vrijwillige betaling.
De heffing zelf van de parkeerretributies, nl. het vastleggen van het tarief en de voorwaarden van het systeem van betalend parkeren, gebeurt eenzijdig door de stad Aalst door
het uitvaardigen van een retributiereglement.
III.12. De stad Aalst heeft de identificatie van de wanbetalers aan de hand van de nummerplaten niet aan verweersters in cassatie opgedragen.
Het is de stad Aalst zelf die aan de hand van de door verweersters in cassatie vastgestelde nummerplaten bij de D.I.V. de identiteitsgegevens van de eigenaar van de gecontroleerde voertuigen opvraagt.
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III.13. Het artikel 6 §2, 2° van het K.B. dd. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van
voertuigen laat de stad Aalst uitdrukkelijk toe om de gegevens van het repertorium der
voertuigen te raadplegen en te gebruiken voor het invorderen van parkeerretributies:
"De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens van het repertorium mogen worden
verwerkt, zijn:
(...)
2°
de identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die belastingen of retributies verschuldigd is inzake de verwerving, de inschrijving, de inverkeerstelling, het gebruik of de buitengebruikstelling van een voertuig."
Dit artikel 6 §2, 2° van het K.B. dd. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen is bovendien in overeenstemming met de voorwaarden van rechtmatigheid en toelaatbaarheid die de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 8 december 1992 vooropstelt
om tot verwerking van de persoonsgegevens zoals opgenomen in een bestand als het repertorium der voertuigen van de D.I.V. over te gaan:
Het artikel 4 §1 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 8 december 1992 bepaalt:
"Persoonsgegevens dienen:
1 ° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;
2 ° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te
worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend
met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene
en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die
doeleinden;(...)
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;(...)"
Het art. 5 lid 1, e en f van de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 8 december 1992
bepaalt:
"Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen:
(...)
e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens
worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen."
Hieruit blijkt dat de persoonsgegevens slechts kunnen worden verkregen voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder verwerkt
mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met die strikte doelmatigheid.
III.14. Zelfs het recht op eerbiediging van het privé-leven, zoals vastgelegd in art. 8, lid
1 van het E.V.R.M. en art. 22 van de Grondwet, staat niet in de weg dat de stad Aalst de
persoonsgegevens bij de D.I.V. opvraagt en gebruikt voor het invorderen van de parkeerretributies.
Het recht op eerbiediging van het privé-leven is inderdaad geen absoluut recht en zal
moeten wijken voor een hoger belang.
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Het openbaar belang dat nagestreefd wordt met de openbare dienst inzake het betalend
parkeren, nl. het optimaliseren van de mobiliteit in de stad Aalst, weegt duidelijk zwaarder door dan het recht op bescherming van de privacy van eiser in cassatie, die dit recht
enkel inroept om zijn identiteit verborgen te houden teneinde te ontkomen aan de betaling
van de parkeerretributie die hij verschuldigd is ingevolge het niet naleven van het retributiereglement.
Zo niet, zou het aan de stad Aalst wettelijk toegestane systeem van betalend parkeren in
de praktijk onuitvoerbaar zijn. De inmenging in het privé-leven is dan ook wettelijk,
noodzakelijk en legitiem.
III.15. Dit wordt op zich door eiser in cassatie niet betwist.
Eiser in cassatie stelt enkel onterecht dat, indien de inning van de parkeerretributies aan
een privaatrechtelijk rechtspersoon wordt uitbesteed, de stad Aalst die "gegevens opvraagt om haar medecontractant toe te laten zijn contractuele verbintenissen na te komen
en derhalve haar recht van inzage in het repertorium aanwendt voor een ander doel dan
datgene waartoe dat recht haar is verleend" (cfr. voorziening in cassatie, p. 10).
Eiser in cassatie verliest hierbij echter uit het oog dat het opvragen van de gegevens uit
het repertorium van de DIV. slechts één enkel doel heeft, nl. het identificeren van de
schuldenaar van de aan de stad Aalst verschuldigde parkeerretributies met het oog op de
inning ervan.
Hierboven werd reeds uiteengezet dat het heffen en innen van parkeerretributies kadert
in de openbare dienst van het betalend parkeren en bijgevolg uitsluitend ten dienste van
het openbaar belang staat.
Het is ook met ditzelfde specifieke doel en dus in het openbaar belang dat de stad Aalst
de gegevens van de DIV. aan verweersters in cassatie heeft doorgegeven, nl. teneinde de
parkeerretributies via een gerechtelijke procedure te innen, hetgeen niet onwettelijk is
(Cass., 11 juni 1998, AC, 1998, 675).
Het opvragen van de gegevens van de D.I.V. is noodzakelijk en onontbeerlijk om deze
openbare dienst te kunnen verlenen, zo niet zou het wettelijk toegelaten heffen van parkeergeld - en dus het retributiereglement van de stad Aalst betreffende het betalend parkeren - dode letter blijven. De stad Aalst heeft integendeel de bevoegdheid om alle daden te
stellen die redelijkerwijze nodig zijn om dit retributiereglement te kunnen toepassen.
Hierboven werd eveneens reeds uiteengezet dat het innen van de parkeerretributies
door een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals verweersters in cassatie, in het openbaar
belang en niet enkel in het eigen belang van de concessiehouder gebeurt.
Het gebruik van de gegevens van de D.I.V. door verweersters in cassatie geschiedt dan
ook evenzeer in hetzelfde openbaar belang.
Er is dus wel degelijk voldaan aan het welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doel
waarvoor een verwerking van persoonsgegevens is toegelaten volgens de artikelen 6 §2,
2° van het K.B. dd. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en 5 lid 1, e en
f van de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 8 december 1992.
III.16. De concessieovereenkomst bevat bovendien voldoende en sluitende garanties
om te verzekeren dat de aan verweersters in cassatie doorgegeven gegevens van de DIV.
enkel voor het innen van de parkeerretributies worden gebruikt.
Verweersters in cassatie hebben zich t.a.v. de stad Aalst uitdrukkelijk verplicht om de
persoonsgegevens van de wanbetalers enkel en alleen te gebruiken in het kader van het
beheer van de openbare dienst die hen in concessie werd gegeven (cfr. art. 2, §2, 7°, voetnoot 1, van de concessieovereenkomst dd. 22 december 2003):
"Bij het uitschrijven van retributiebonnen worden de nodige digitale foto 's gemaakt
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om later aan te wenden als bewijsmateriaal. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde
termijn wordt door de concessionaris een burgerrechtelijk geding ingespannen. De lijst
van nummerplaten wordt overgemaakt aan de stad om de nodige identificaties te bekomen. Deze gegevens zullen enkel mogen worden gebruikt voor de exploitatie van de geconcessioneerde openbare dienst voor het innen van de gemeentelijke parkeerretributies en dit overeenkomstig de wet. De gegevens zullen in geen geval voor enig ander
doel worden aangewend dan het innen van de achterstallige parkeergelden en mogen
niet doorgegeven worden aan derden."
III.17. Eiser in cassatie beroept zich dan ook ten onrechte op het terecht fel bekritiseerde advies nr. 37/2003 dd. 28 augustus 2003 van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer dat overigens niet bindend is (cfr. voorziening in cassatie, p.
15-16).
In dit advies ging de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voorbij aan het juridisch statuut van een concessie van openbare dienst, zoals hierboven
werd uiteengezet: de aan de concessiehouder in concessie gegeven dienst blijft een openbare dienst, die de concessiehouder op eigen risico en kosten beheert en exploiteert en
waarbij de gebruikers eveneens het recht hebben om zich ten aanzien van de concessiehouder op de rechten te beroepen die het reglement van de betreffende openbare dienst
hen toekent.
Eiser in cassatie verwijst overigens naar volgende passage uit het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (p. 5): "In deze hypothese
(opdracht van diensten) draagt de private vennootschap geen verantwoordelijkheid voor
het verzorgen van de openbare dienst als dusdanig, doch is ter zake enkel verplicht om
ten behoeve van de gemeente welbepaalde contractuele prestaties te verrichten. Het betreft hier de bespreking i.v.m. de rechtsfiguur van "opdracht van diensten" en niet i.v.m.
de "concessie van openbare dienst", die reeds voordien werd behandeld. Het door eiser in
cassatie aangehaalde deel van voormeld advies is in casu dan ook niet relevant.
Voor zoveel als nodig stippen verweersters in cassatie nog aan dat voormeld advies
eveneens voorbij gaat aan het onderscheid tussen, niet alleen, een belasting en een retributie, maar ook en vooral, het heffen en het innen van de parkeerretributie.
Het heffen van de parkeerretributie bestaat uit het vastleggen van de voorwaarden van
het betalend parkeren, in het bijzonder de retributie of vergoeding die voor het kort of
lang parkeren dient te worden betaald. Deze voorwaarden worden door de stad Aalst op
soevereine en eenzijdig wijze in de vorm van een retributiereglement beslist, zonder dat
verweersters in cassatie daar enige inspraak in hebben. De hoogte van de parkeerretributie
wordt bepaald in redelijke verhouding tot de geleverde openbare dienst en met het oog op
de mobiliteitspolitiek van de stad Aalst en niet om een winst aan verweersters in cassatie
te verzekeren.
De bevoegdheid van de stad Aalst tot het heffen van parkeerretributies (cfr. art. 173 van
de Grondwet) werd niet aan verweersters in cassatie overgedragen, enkel het materiële innen ervan. Verweersters in cassatie hebben enkel een vorderingsrecht, voor rekening van
de stad Aalst, die de heffingsgerechtigde en begunstigde van de door haar eenzijdig vastgestelde en door verweersters in cassatie louter ingevorderde parkeerretributies is en blijft.
De vergoeding die verweersters in cassatie vanwege de stad Aalst ontvangen, zal gebeuren op basis van de uitbatingsresultaten en zal - via een interne verdeelsleutel - in wezen een bepaald percentage van de aldus geïnde parkeerretributies betreffen (cfr. art. 3 en
4 van de concessieovereenkomst dd. 22 december 2003).
Deze vergoeding betreft uitsluitend het contractueel of intern bestanddeel van de concessieovereenkomst.
De parkeergelden die door verweersters in cassatie in opdracht en ten voordele van de
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stad Aalst, onder haar toezicht en met naleving van het retributiereglement, geïnd worden,
blijven hoe dan ook parkeerretributies en de gegevens van de D.I.V. mogen hiertoe aangewend worden.
III.18. De stad Aalst heeft bijgevolg haar recht op raadpleging en gebruik van de gegevens van het repertorium der voertuigen van de DIV. in casu niet moeten aanwenden
en/of minstens niet aangewend voor een ander doel dan datgene waartoe dat recht haar is
verleend, nl. teneinde de haar wettelijk toekomende parkeerretributies te innen.
Uit het voorgaande blijkt dat eiser in cassatie ten onrechte stelt dat verweersters in cassatie, belast door de stad Aalst met het innen van de parkeerretributies, noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks via de Stad Aalst, gegevens uit het repertorium van de DIV. kunnen
opvragen.
Eiser in cassatie leidt dit verkeerdelijk af uit de bewering dat verweersters in cassatie
met de opvraging van die gegevens bij de DIV. enkel een "eigen opzet" zouden nastreven,
"te onderscheiden van het algemeen belang", met name het nakomen van haar contractuele verplichtingen onder de met de stad Aalst afgesloten concessieovereenkomst en niet ter
vervulling van een openbare dienst (cfr. voorziening in cassatie, p. 9-10).
Eiser in cassatie miskent hierdoor het begrip en de draagwijdte van de concessie van
openbare dienst evenals de contractuele bepalingen van de concessieovereenkomst.
De Vrederechter heeft met zijn bestreden beslissing dan ook geenszins de in het eerste
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen geschonden.
Tweede onderdeel.
III.19. In het tweede onderdeel wordt een miskenning van artikel 10 van de wet van 11
april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals van toepassing voor zijn opheffing bij wet van 7 maart 2007, aangevoerd.
Volgens die bepaling mogen bij toepassing van deze wet verkregen bestuursdocumenten niet worden verspreid, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.
Volgens eiser volgt uit artikel 2, §2 van het Wetboek van Vennootschappen dat verweersters handelsvennootschappen zijn met dien verstande dat hun handelsrechtelijke
aard wordt bepaald door hun doel. Overeenkomstig artikel 2, laatste lid, van het Wetboek
van koophandel hebben alle verrichtingen van dergelijke vennootschappen een handelskarakter en worden ze derhalve met commerciële doeleinden gesteld.
De aanwending van de gegevens van de D.I.V. door verweersters zou dan ook in strijd
zijn met de wet betreffende de openbaarheid van bestuur.
III.2O. De mededeling door de stad Aalst aan verweersters in cassatie van de persoonsgegevens van eiser in cassatie zoals opgenomen in het repertorium der voertuigen van de
DIV., gebeurde geenszins met miskenning van artikel 10 van de Wet dd. 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Dit artikel 10 stipuleert:
"De in toepassing van deze wet verkregen bestuursdocumenten mogen niet verspreid,
noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden."
III.21. Deze bepaling werd ingevoerd met een specifiek doel:
"Naar het model van de Franse wet op de openbaarheid van bestuur wordt in een
nieuw artikel voorzien dat deze wet niet misbruikt mag worden voor commerciële doeleinden. Privé-gegevens worden wel reeds beschermd door de wet op de privacy. Maar voor
sommigen kunnen inlichtingen en gegevens die niet onder deze bescherming vallen toch
commercieel interessant zijn. Om misbruiken te voorkomen wordt een bijkomend artikel
voorzien. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de openheid van de administratie
naar de burger toe dient ter verrijking van privé-personen of -bedrijven. Of dat de burger
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derden betaalt voor informatie die eigenlijk gratis beschikbaar is." (Parl. St., Kamer,
1992-1993, Doc. 48 1112/11, p. 3)
De wetgever had niet de bedoeling om de gegevens van de D.I.V. ook onder het toepassingsgebied van artikel 10 van de Wet dd. 11 april 1994 te doen vallen, daar het gebruik
van deze gegevens reeds aan de strikte doelmatigheid van de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 8 december 1992 is onderworpen.
III.22. Eiser in cassatie kan overigens niet worden gevolgd waar zij voorhoudt dat verweersters in cassatie de gegevens ontvangen vanwege de stad Aalst enkel zouden gebruiken voor commerciële doeleinden.
Eiser in cassatie verliest daarbij uit het oog dat het doorgeven van de gegevens bekomen van de D.I.V. enkel gebeurt ter vervulling van één enkel specifiek, legitiem en niet
commercieel doel, nl. teneinde de parkeerretributie via een gerechtelijke procedure te innen. De naleving van dit doel door verweersters in cassatie wordt door de contractuele garanties van de concessieovereenkomst gewaarborgd, doordat o.a. elk ander gebruik van de
gegevens van de D.I.V., nl. voor commerciële doeleinden zoals reclame e.d., uitdrukkelijk
verboden wordt.
Het gebruik van de gegevens van de D.I.V. gebeurt door verweersters in cassatie uitsluitend ter vervulling van de openbare dienst van het betalend parkeren en dus in het
openbaar belang.
Het doel dat verweersters in cassatie in casu als handelsvennootschap nastreven, is inderdaad het uitvoeren van de concessieovereenkomst, hetgeen de exploitatie van een
openbare dienst uitmaakt, nl. een "administratieve onderneming ten dienste van het publiek" (R.P.D.B., v° Concession, nr. 20), en zeker geen daad van koophandel.
Dit kan dan ook geenszins als een commercieel doel, maar hoogstens als een burgerlijk
- of nog beter publiek - doel worden aanzien (cfr. art. 3, §2 en §4 van het Wetboek van
vennootschappen; Cass., 17 december 1896, Pas., 1897, I., 43). Het feit dat verweersters
in cassatie winst maken met de exploitatie van de openbare dienst is hierbij zonder belang.
III.23. Het feit dat verweersters in cassatie voor het vervullen van hun verplichtingen
van de concessieovereenkomst een vergoeding vanwege de stad Aalst ontvangen en in
principe zelfs een winst kunnen overhouden, is bovendien perfect normaal en wettig. Het
uitbesteden van een deel van het beheer van het systeem van betalend parkeren houdt inderdaad een win-win situatie in voor zowel de stad Aalst, die haar parkeerretributies
(meer) effectief en efficiënt zal kunnen innen, als verweersters in cassatie, die zullen
trachten een winst over te houden.
Dit "winst"-aspect, dat in principe eigen is aan elke vennootschap, betreft echter enkel
het contractuele of interne bestanddeel van de concessieovereenkomst, die, zoals hierboven reeds uitvoerig werd uiteengezet, een complexe rechtshandeling is, waarbij het karakter van de geleverde openbare dienst behouden blijft, ook al wordt deze materieel door de
concessiehouder geleverd (reglementair of extern bestanddeel). Het innen van de parkeerretributies wordt geen commerciële activiteit door het enkele uitbesteden ervan tegen vergoeding aan de concessiehouder.
III.24. Er kan dan ook geen sprake zijn van enige schending van artikel 10 van de Wet
dd. 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, noch van de andere in dit onderdeel van het tweede middel aangevoerde wettelijke bepalingen.
III.25. Ten slotte weze opgemerkt dat de vrederechter niet nader hoefde in te gaan op
eisers verweer nu hij de stelling van verweersters gevolgd had en daardoor eisers’ standpunt noodzakelijk verworpen. Er ligt dan ook evenmin een schending voor van artikel 149
van de Grondwet.
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Het tweede onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
Derde onderdeel.
III.26. Het derde onderdeel voert aan dat artikel 8, §3bis van de Wet van 10 april 1990
betreffende de private en bijzondere veiligheid, die van toepassing is op parkeerfirma’s,
de bewakingsondernemingen belet om betrokken personen, getuigen of verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende inlichtingen in te winnen of personen te verhoren.
Door via de gemeente gegevens bij de D.I.V. op te vragen zouden verweersters deze
wet schenden vermits ze aldus bijkomende inlichtingen zouden inwinnen.
Eiser stelt dat de vrederechter voormelde wet schendt door te oordelen dat er volkomen
legaal gehandeld wordt, terwijl uit de gedane vaststellingen blijkt dat de invordering door
verweersters van de parkeerretributies slechts mogelijk was na het inwinnen van bijkomende inlichtingen uit het repertorium van de D.I.V. hen verstrekt door de stad Aalst.
III.27. Het opvragen van de gegevens van de D.I.V. op basis van de lijst van nummerplaten die door verweersters in cassatie aan de stad Aalst werd overgemaakt, gebeurt enkel en alleen op initiatief en vraag van de stad Aalst die de haar wettig toekomende parkeerretributies wenst te - laten - innen en hiervoor noodzakelijkerwijze de eigenaars van
de voertuigen in overtreding dient te identificeren, hetgeen enkel mogelijk is door het
raadplegen van het register der voertuigen van de D.I.V.
De stad Aalst kan uiteraard niet als een bewakingsonderneming worden beschouwd in
de zin van de Wet Private Veiligheid dd. 10 april 1990.
De door eiser in cassatie aangevoerde schending van de Wet Private Veiligheid ligt dan
ook niet voor.
III.28. Verweersters in cassatie hebben m.i. geen inbreuk begaan op artikel 8 §3bis van
de Wet Private Veiligheid dd. 10 april 1990.
Deze wet werd gewijzigd door een Wet dd. 7 mei 2004 teneinde een wettelijke basis te
geven aan de concessie-praktijk van het parkeerbeheer, in het bijzonder de materiële vaststellingen die gedaan worden door de private concessiehouder in opdracht van de concessiegevende overheid2.
Zo werd in het artikel 1, §1, eerste lid, 6° van de Wet Private Veiligheid dd. 10 april
1990 een zesde activiteit toegevoegd:
"In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke
rechtspersoon of natuurlijke persoon die, (...), een activiteit uitoefent bestaande in de
blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van:
(...)
6 ° verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in
opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;"
Het artikel 8 §3bis van diezelfde wet bepaalt:
"(...) Bij het uitvoeren van de activiteit bedoeld in artikel 1, §1, eerste lid, 6°, is het de
bewakingsagent verboden betrokken personen, getuigen of verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende inlichtingen in te winnen of personen te verhoren."
2 cfr. de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Private Veiligheid
(Parl. St., Kamer, 2002-2003, Doc 50 2328/001 en 2329/001, p. 5): "Er wordt hier in het bijzonder
gedacht aan de controle op de naleving van bepaalde, niet strafrechtelijk beteugelde reglementen of
op de naleving van verplichtingen in uitvoering van een concessieovereenkomst die de overheid afsloot met een private firma (bijvoorbeeld een concessie inzake het beheer van betalend parkeren)."
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De wetgever heeft dan ook uitdrukkelijk willen aflijnen welke materiële handelingen de
bewakingsondernemingen op het openbaar domein - nl. op het terrein en specifiek in casu
de parkeerzones op de openbare weg waar de gecontroleerde geparkeerde voertuigen zich
bevinden - mogen doen voor rekening van een bevoegde overheid of de houder van een
overheidsconcessie: d.i. enkel en alleen de materiële vaststellingen m.b.t. de goederen die
zich daar bevinden.
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Private
Veiligheid (Parl. St., Kamer, 2002-2003, Doc 50 2328/001 en 2329/001, p. 9) wordt de
vaststellingsbevoegdheid van de nieuwe zesde activiteit als volgt toegelicht:
“Ze heeft uitsluitend betrekking op de toestand van de goederen.
Het is de bedoeling dat waar zekere vaststellingen door bewakingsagenten kunnen
worden verricht, er moet voorkomen worden dat er conflicten ontstaan tussen deze agenten en de burgers. Dit is des te meer van belang omdat bewakingsagenten geen bijzondere
bevoegdheden hebben om, in geval van conflict, ten aanzien van burgers op te treden. De
regering wenst de bewakingssector deze bevoegdheden ook niet te verlenen. Daarom is
voorzien dat het moet gaan over loutere materiële vaststellingen en niet om vaststellingen
omtrent het gedrag van medeburgers. Hoewel de toestand waarin een goed zich bevindt
in de meest gevallen ook indirect te wijten zal zijn aan een handeling van burgers, is de
kans op conflict vele malen kleiner wanneer de bevoegdheid beperkt wordt tot de vaststelling van de toestand van goederen.
Ze betreft uitsluitend de onmiddellijk waarneembare toestand van deze goederen.
Door deze vereiste wordt deze bewakingsactiviteit afgebakend van art. 1 §1 3° van de
detectivewet waar ook sprake is van vaststelling van feiten. De bewakingsagent spoort
niet op, hij stelt enkel vast wat onmiddellijk zintuiglijk waarneembaar is. Wil men daarentegen van een detectiveactiviteit spreken dan is er een actief element vereist in het optreden: een detective spoort op, wint informatie in en verzamelt bewijsmateriaal."
Ook in het verslag namens de Commissie voor binnenlandse zaken en voor administratieve aangelegenheden uitgebracht door Mevrouw Leduc, wordt duidelijk gesteld dat enkel de taken die op het openbaar domein mogen worden uitgevoerd, door de voormelde
artikelen van de Wet Private Veiligheid worden geviseerd (cfr. Parl. St., Senaat, 20032004, Doc. 3-344/3, p. 2):
"De taken die de regering onder bepaalde voorwaarden aan de bewakingssector wil
opdragen, hebben betrekking op de inhoud van de activiteiten en de plaats waar ze worden uitgeoefend."
III.29. Verweersters in cassatie, die als een bewakingsonderneming in de zin van de
Wet Private Veiligheid worden beschouwd wanneer zij in het kader van het innen van
parkeerretributies het al dan niet naleven van het retributiereglement op het terrein vaststellen3, doen enkel vaststellingen over de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen op het openbaar domein: zij fotograferen enkel de voertuigen die hun retributieverplichting niet zijn nagekomen.
3 cfr. de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Private Veiligheid
(Parl. St., Kamer, 2002-2003, Doc 50 2328/001 en 2329/001, p. 19-20):
"Waar de nieuwe zesde activiteit, met name het verrichten van bepaalde vaststellingen, door bewakingsondernemingen kan worden uitgevoerd, is het niet de bedoeling van de regering deze activiteit exclusief voor te behouden voor de bewakingsfirma's. Daarom wordt bepaald dat ondernemingen die houder zijn van een overheidsconcessie (bijvoorbeeld betreffende openbare parkeergelegenheden) eigen personeel taken kunnen laten uitvoeren, die erop gericht zijn na te gaan of de
burgers hun verplichtingen, wel naleven (bijvoorbeeld betaling parkeergeld). Deze "ondernemingen - concessiehouders" worden aan een zeer soepel regime onderworpen dat afwijkt van het regime voorzien voor de bewakingsondernemingen."
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Voor het overige wordt ter plaatse geen enkele daad m.b.t. de persoon van de overtreder of diens gedrag gesteld: er wordt ter plaatse niet overgegaan tot het opsporen van verantwoordelijke personen en/of getuigen, er gebeuren geen verhoren van dergelijke personen, noch identiteitscontroles of het inwinnen van bijkomende inlichtingen. De foto's worden genomen van de voertuigen en niet van de overtreders van het retributiereglement.
Dergelijke onderzoeksdaden m.b.t. de persoon of diens gedrag op het terrein zijn trouwens niet nodig, daar de schuldenaar van de parkeerretributie nog over een betaaltermijn
beschikt na ontvangst van de door verweersters in cassatie uitgeschreven en op het gecontroleerde voertuig achtergelaten retributiebon.
Het artikel 7 van het retributiereglement van de stad Aalst, zoals aangepast bij gemeenteraadsbesluit dd. 30 maart 2004, stelt inderdaad: "de retributie wordt betaald binnen de
vijf dagen, hetzij in speciën bij de concessiehouder, hetzij door storting of overschrijving
op het aangeduide rekeningnummer overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket dat door de parkeerwachter op het voertuig werd aangebracht" .
Het is slechts achteraf, indien blijkt dat de overtreders van het retributiereglement niet
vrijwillig overgaan tot de betaling van de uitgeschreven retributiebonnen, dat verweersters
in cassatie de lijst met nummerplaten van de overtreders aan de stad Aalst overmaken.
De stad Aalst zal dan soeverein oordelen of de identiteit van de overtreders via de DIV.
dient te worden opgevraagd met het oog op het - laten innen - van de parkeerretributies
via een gerechtelijke procedure.
Ook hier doen verweersters in cassatie, noch haar aangestelde parkeerwachters, enige
(actieve) onderzoeksdaad m.b.t. de persoon van de wanbetalers.
III.3O. Het aangevochten vonnis kan dan ook geen schending worden verweten van de
artikelen 1, §1, eerste lid, 6° en 8, §3bis van de Wet Private Veiligheid dd. 10 april 1990.
Het derde onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR C.08.0130.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 juni 2007 gewezen door
het Vredegerecht te Aalst, eerste kanton.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de voorziening
1. De verweersters werpen op dat de voorziening niet ontvankelijk is omdat de
eiser de woonstkeuze die zij deden in het exploot van betekening van de aangevochten beslissing op 27 december 2007, heeft miskend door de voorziening te
betekenen aan hun maatschappelijke zetel, zodat de betekening nietig is.
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2. Luidens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de
onregelmatigheid van een proceshandeling niet tot nietigheid leiden, wanneer uit
de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt ofwel dat de niet vermelde vorm in acht is genomen.
3. De verweersters hebben binnen de wettelijke termijn een memorie van antwoord neergelegd door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie
en geantwoord op de middelen ingeroepen in het cassatieberoep.
Hieruit volgt dat de betekening, ook al zou zij onregelmatig zijn, het doel dat
de wet haar toeschrijft heeft bereikt, met name aan de verwerende partij een afschrift doen toekomen van het verzoekschrift en haar toelaten haar verweermiddelen uiteen te zetten.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel gaat ervan uit dat de vrederechter aanvaardt dat gemeenten
gegevens opvragen in het repertorium van de Dienst voor inschrijving van voertuigen (hierna DIV) ten behoeve van een private parkeerfirma, die bij de uitvoering van haar opdracht geenszins een openbare dienst vervult, maar enkel de uitvoering van haar eigen contractuele verbintenissen nastreeft.
5. Het bestreden vonnis oordeelt dat de stad Aalst als openbaar bestuur gerechtigd is om in het kader van het vervullen van een taak van algemeen belang de
identificatiegegevens van de eigenaar van een voertuig bij de DIV op te vragen
en dat zij tevens gerechtigd is om deze gegevens aan de verweersters mee te delen ten einde de inning van de retributies mogelijk te maken en wijst op het belang van het contractuele beding in de concessieovereenkomst dat bepaalt dat de
verkregen informatie uitsluitend mag worden gebruikt voor de exploitatie van de
geconcessioneerde openbare dienst voor het innen van de gemeentelijke parkeerretributies.
Het onderdeel gaat uit van een verkeerde lezing van het bestreden vonnis en
mist mitsdien feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
6. Artikel 10 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet van 7 maart 2007 bepaalt dat de in toepassing van deze wet verkregen bestuursdocumenten niet mogen worden verspreid, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.
7. Deze bepaling belet niet dat een gemeente bestuursdocumenten ter beschikking stelt van een vennootschap in zoverre dat nodig is om die vennootschap toe
te laten de openbare dienst te verlenen, waartoe zij zich in het kader van een concessie van openbare dienst verbonden heeft.
Het onderdeel dat uitgaat van de tegenovergestelde rechtsopvatting, faalt naar
recht.
8. De vrederechter verwerpt en beantwoordt zodoende het in het onderdeel bedoelde verweer. In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, mist
het feitelijke grondslag.
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Derde onderdeel
9. Het onderdeel gaat ervan uit dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de verweersters in strijd met het verbod van artikel 8, §3bis, van de
wet van 10 april 1990 betreffende de private en bijzondere veiligheid om betrokken personen, getuigen of verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende inlichtingen in te winnen of personen te verhoren, bijkomende inlichtingen hebben ingewonnen uit het repertorium van de DIV, hen verstrekt door de stad Aalst.
10. De vrederechter stelt vast:
- dat de concessieovereenkomst uitdrukkelijk voorziet dat de verweersters een
lijst van de nummerplaten overmaken aan de stad om de nodige identificaties te
bekomen;
- dat de verweersters enkel instaan voor de inning van de bedragen onder de
leiding en het toezicht van de stad en dat voor de inning de medewerking van de
stad noodzakelijk is, die als enige toegang krijgt tot het repertorium van de DIV;
- dat de stad Aalst gerechtigd is om de identiteitsgegevens van de eigenaar van
een voertuig die bij de DIV werden opgevraagd, aan de verweersters mee te delen ten einde de inning van de retributies mogelijk te maken.
11. Uit die vaststellingen blijkt dat de stad Aalst de schuldenaars van de parkeerretributies identificeert aan de hand van de lijsten met nummerplaten die
door de verweersters worden overgemaakt en van de gegevens die door haar
worden opgevraagd uit voormeld repertorium en dat de stad de identiteit van de
door haar geïdentificeerde schuldenaars aan de verweersters meedeelt met het
oog op de invordering ervan, maar blijkt niet dat de verweersters bijkomende inlichtingen hebben ingewonnen uit voormeld repertorium.
Het onderdeel gaat uit van een verkeerde lezing van het bestreden vonnis en
mist mitsdien feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van de memorie van wederantwoord.
Veroordeelt de eiser in de overige kosten.
29 mei 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en
Mahieu.

