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Nr. 578

3° KAMER - 4 november 2002

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ VOOR
HET BOUWBEDRIJF - VAKBONDSAFVAARDIGING - STATUUT - INSTALLATIE -
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE - KANDIDAATSTELLING - BESCHERMING.

2º VAKBONDSAFVAARDIGING - STATUUT - PARITAIR COMITÉ VOOR HET BOUWBEDRIJF

- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - INSTALLATIE - VAKBONDSAFGEVAARDIGDE -
KANDIDAATSTELLING - BESCHERMING.

1º en 2° Alle betwistingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regelmatig-
heid van de kandidaatstelling van een vakbondsafgevaardigde, die kunnen voortvloeien
uit de toepassing van artikel 7 van de op 30 juni 1980 in het Paritair Comité voor het
bouwbedrijf  gesloten  collectieve  arbeidsovereenkomst  betreffende  het  statuut  van  de
syndicale afvaardigingen, na de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 juni 1983, kunnen weliswaar aanleiding geven tot de in dat artikel, § 7, bedoelde
verzoeningsprocedure, maar de bescherming van de artikelen 15 tot 19 van de collectie-
ve arbeidsovereenkomst wordt, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de af-
loop van de verzoeningsprocedure, slechts voorlopig toegekend aan de vakbondsafge-
vaardigden wier kandidaatstelling is geschied in overeenstemming met de installatiepro-
cedure van de syndicale afvaardiging, maar aanleiding heeft gegeven tot andersoortige
moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1, negende lid, op grond
waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de afgevaardigde voldoet aan de
voorwaarden, of het recht heeft gelijk welke andere geldige reden aan te voeren1. (C.A.O.
30 juni 1980, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut
van de syndicale afvaardigingen, algemeen verbindend verklaard bij het K.B. van 6 okt.
1980 en na de wijziging ervan bij de C.A.O. van 30 juni 1983, algemeen verbindend ver-
klaard bij het K.B. van 23 aug. 1983, art. 7, §§ 1, 5, 6 en 7)

(LES ENTREPRISES CAMILLE MIDREZ B.V.B.A. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.99.0158.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 1999 gewezen door

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals die blijken uit

het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kun-
nen als volgt worden samengevat :

1 Zie B.S. van 28 nov. 1980, p. 13545 en B.S. van 5 okt. 1983, p. 12307. Zie ook later C.A.O. van 4
feb. 1988, algemeen verbindend verklaard bij het K.B. van 5 okt. 1988,  B.S. van 20 okt. 1988, p.
14546 en C.A.O. van 30 april 1998, algemeen verbindend verklaard bij het K.B. van 2 april 2001, art.
8, §§1, 5, 6 en 7, en artt. 16 tot 20, B.S. van 15 mei 2001, p. 15778.
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Steunend op de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de
syndicale afvaardigingen, op 30 juni 1980 gesloten in het Paritair Comité voor
het bouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 ok-
tober  1980 en  gewijzigd  bij  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  van  30  juni
1983,  algemeen  verbindend  verklaard  bij  koninklijk  besluit  van  23  augustus
1983, heeft de vakvereniging waarbij verweerder is aangesloten het initiatief ge-
nomen voor de installatie van een vakbondsafvaardiging in de door eiseres geëx-
ploiteerde onderneming.

Op 12 oktober 1993 richtte zij aan eiseres een ter post aangetekend schrijven
waarin zij haar op de hoogte bracht van de aanwijzing van verweerder tot vak-
bondsafgevaardigde.

Dezelfde dag had eiseres bij ter post aangetekende brief aan verweerder kennis
gegeven van zijn ontslag en een opzeggingstermijn bepaald.

Derhalve heeft zij terstond de vakbond van verweerder laten weten dat hij niet
tot vakbondsafgevaardigde kon worden aangewezen.

Daar geen enkel akkoord kon worden bereikt, stelde verweerder bij de arbeids-
rechtbank een vordering in tot betaling van de vergoeding die verschuldigd is
krachtens de in de collectieve arbeidsovereenkomst ten voordele van de vak-
bondsafgevaardigden  opgenomen  regels  tot  bescherming  tegen  afdanking  of,
subsidiair, tot betaling van een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag.

De arbeidsrechtbank heeft hem alleen laatstgenoemde vergoeding toegekend.
Het arbeidshof besliste in een eerste arrest van 23 april 1998 dat de vakvereni-

ging van verweerder de in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de installatie
van een vakbondsafvaardiging voorgeschreven procedure niet had gevolgd, aan-
gezien zij niet, naar het vereiste van artikel 7, § 1, vijfde lid, van die overeen-
komst, aan de andere vakverenigingen het aantal afgevaardigden had medege-
deeld die zij van plan was aan te stellen.

De heropening van het debat is bevolen teneinde de partijen de gelegenheid te
geven uitleg te verstrekken over de weerslag van die onregelmatigheid op het
recht van verweerder op de bescherming waarop hij aanspraak maakte.

IV. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, inzonderheid §§ 1, 5, 6 en 7, en 15 tot 19 van de collectieve arbeids-

overeenkomst van 30 juni 1980 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen,
gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit  van 6 oktober 1980 en gewijzigd bij  de  collectieve arbeidsovereen-
komst van 30 juni 1983, die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van
23 augustus 1983.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na in het arrest van 23 april 1998 te hebben vastgesteld dat de Christelijke Centrale

voor de werknemers van het hout- en bouwbedrijf als enige het initiatief genomen had tot
de installatie van een vakbondsafvaardiging en na te hebben beslist dat verweerder het be-
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wijs niet leverde dat genoemde organisatie artikel 7, § 1, vijfde lid, van de in het middel
vermelde collectieve arbeidsovereenkomst in acht genomen had, en na in het bestreden ar-
rest, voor zoveel nodig, te hebben vastgesteld dat verweerder in zijn nieuwe conclusie toe-
gaf de regelmatigheid van de procedure van zijn kandidaatstelling niet te kunnen bewij-
zen, heeft het arbeidshof in het bestreden arrest beslist dat verweerder desondanks ten tij-
de van zijn ontslag de bescherming genoot van de in de artikelen 15 tot 19 van die collec-
tieve arbeidsovereenkomst bepaalde maatregelen en heeft het bijgevolg eiseres op alle
gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn veroordeeld tot de betaling
van de bijzondere beschermingsvergoeding van 1.577.056 BEF.

Grieven
Uit het onderling verband tussen de §§ 1, 5, 6 en 7 van artikel 7 van de collectieve ar-

beidsovereenkomst van 30 juni 1980, gewijzigd bij die van 30 juni 1983, volgt dat de vak-
vereniging pas zeven werkdagen na de dag waarop zij, nadat zij als enige het initiatief ge-
nomen heeft om de installatie van een vakbondsafvaardiging te vragen, schriftelijk aan de
andere vakverenigingen het aantal afgevaardigden heeft medegedeeld die zij van plan is
aan te stellen, rechtsgeldig aan de werkgever bij ter post aangetekend schrijven de samen-
stelling van de vakbondsafvaardiging kan mededelen en, door die brief, aan de door haar
voorgedragen kandidaten, met ingang van de postdatum van de aangetekende brief, de bij
de artikelen 15 tot 19 van de collectieve overeenkomst geboden bescherming kan verle-
nen; krachtens artikel 7, § 5, verleent een kandidaatstelling, die is geschied voor het ver-
strijken van de in § 7, eerste lid, van dat artikel vermelde termijn, geen enkele bescher-
ming en verandert het feit dat een poging tot verzoening is ondernomen daaraan niets.

Nu het bestreden arrest beslist dat de aangetekende brief van 12 oktober 1993 waarin de
vakvereniging eiseres ervan op de hoogte bracht dat verweerder tot afgevaardigde was
aangewezen, aan verweerder tijdens de verzoeningsprocedure de bescherming bood zoals
die wordt omschreven in de artikelen 15 tot 19 van de collectieve overeenkomst, ook al
had de vakvereniging van verweerder de in artikel 7, § 1, vijfde lid, bepaalde procedure
niet gevolgd, schendt het derhalve dat artikel 7, inzonderheid §§ 1, 5, 6 en 7, en bijgevolg
die artikelen 15 tot 19.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arbeidshof in het op 23 april 1998 in de zaak gewezen

arrest, waarnaar het bestreden arrest verwijst, beslist dat de vakbond van ver-
weerder, alvorens hem voor te dragen voor de vakbondsafvaardiging voor de in-
stallatie waarvan zij het initiatief had genomen, de verplichting niet is nageko-
men om schriftelijk aan de andere vakbonden het aantal afgevaardigden mede te
delen die zij zelf van plan was aan te stellen, ofschoon zij daartoe verplicht was
overeenkomstig artikel 7, § 1, vijfde lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, op 30 juni 1980 in het
Paritair Comité voor het bouwbedrijf gesloten en algemeen verbindend verklaard
bij koninklijk besluit van 6 oktober 1980, zoals het op het geschil van toepassing
was;

Overwegende dat, krachtens artikel 7, § 5, van die collectieve arbeidsovereen-
komst, de kandidaturen welke worden ingediend zonder de in dit artikel voorge-
schreven regels in acht te nemen, ongeldig zijn en geen aanleiding geven tot de
in de artikelen 15 tot 19 bepaalde beschermingen;

Dat artikel 7, § 6, eerste lid, bepaalt dat voor de regelmatig aangewezen kandi-
daten, de in de artikelen 15 tot 19 bedoelde bescherming begint te lopen vanaf de
postdatum vermeld op het aangetekend schrijven waarbij zij worden voorgedra-
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gen; dat het tweede lid bepaalt dat, wat de betwiste kandidaturen betreft, de be-
scherming van kracht blijft gedurende de hele verzoeningsprocedure, zoals be-
paald in § 7;

Dat laatstgenoemde paragraaf voorziet in een verzoeningsprocedure voor alle
moeilijkheden waarvan gewag wordt gemaakt in de vorige paragrafen van artikel
7;

Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat alle betwistingen
die kunnen voortvloeien uit de toepassing van dat artikel 7, met inbegrip van die
welke betrekking hebben op de regelmatigheid van de kandidaatstelling van een
vakbondsafgevaardigde, weliswaar aanleiding kunnen geven tot de in dat artikel,
§ 7, bedoelde verzoeningsprocedure, maar dat de bescherming van de artikelen
15 tot 19, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de afloop van de
verzoeningsprocedure, slechts voorlopig wordt toegekend aan de vakbondsafge-
vaardigden wier kandidaatstelling is geschied in overeenstemming met de instal-
latieprocedure van de syndicale afvaardiging maar aanleiding heeft gegeven tot
andersoortige moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1,
negende lid, op grond waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de
afgevaardigde voldoet aan de voorwaarden, of gelijk welke andere geldige reden
aan te voeren;

Overwegende dat het bestreden arrest, nu het beslist dat verweerder ondanks
het feit dat zijn kandidaatstelling onregelmatig is omdat de bij artikel 7 bepaalde
procedure niet is gevolgd, vanaf het tijdstip van zijn kandidaatstelling en gedu-
rende de hele duur van de verzoening de in de artikelen 15 tot 19 bedoelde be-
scherming genoten heeft, en nu het hem derhalve de door hem op grond van die
bepalingen gevorderde vergoeding toekent, alle in het middel vermelde wettelij-
ke bepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beschikking van het bestreden ar-

rest waarbij aan verweerder de door hem gevorderde beschermingsvergoeding
wordt toegekend zich uitstrekt tot de beschikking waarbij hem een vergoeding
wegens onrechtmatig ontslag geweigerd wordt en zulks wegens het door het ar-
rest tussen beide beschikkingen gelegde verband;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt  de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

4 november 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
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– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 579

3° KAMER - 4 november 2002

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - OPENBARE ORDE - RECHTBANKEN -
AMBTSHALVE ONDERZOEK.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - ORGANISATIE VAN DE OPENBARE

KREDIETSECTOR - ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS - PERSONEEL - ARBEIDSOVEREENKOMST -
OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

1º  De  rechter  moet  ambtshalve  zijn  bevoegdheid  ratione  materiae  nagaan1.  (Art.  556
Ger.W.)

2º Artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector
verbiedt de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank niet om een arbeidsovereenkomst op
te maken met een opschortende voorwaarde2. (Art. 257 W. 17 juni 1991)

(FORTIS BANK N.V. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0088.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 9 februari en 8 november

2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 9, 556, 563, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 607, 639, 640, 643 en 1042 van

het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 2, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

het loon der werknemers.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de beroepen beslissing te hebben gewijzigd, in zoverre zij voor het tijdvak na 30

1 Cass., 13 okt. 1997, A.R. S.96.0157.F, nr. 401. 
2 Zie Cass., 5 juni 1981, A.R. 3023 (A.C., 1980-81, nr. 576, met concl. adv.-gen. LENAERTS in R.W.
1981-1982, kol. 246).
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april 1994 bedragen toekent als loon, verweerder de in het arbeidsreglement bepaalde ver-
goeding ontzegt en betrekking heeft op de berekening van de interest op de vergoeding
wegens de beëindiging van de overeenkomst.

- heeft het arbeidshof, in zijn arrest van 9 februari 2000, het vonnis voor het overige be-
vestigd en bijgevolg de beslissing bevestigd waarbij eiseres bij voorraad werd veroordeeld
om aan verweerder het bruto-bedrag van 1.813.777 BEF te betalen, zijnde het loon voor
het tijdvak van 1 januari 1993 tot 30 september 1993 en van 1 januari 1994 tot 30 april
1994, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet van 8 pct. van-
af elke maandelijkse vervaldag van dat loon en met 7 pct. vanaf 1 september 1996, 

- en heeft het arbeidshof, na de zaak aan zich te hebben getrokken, de heropening van
het debat bevolen voor de nader omschreven doeleinden en met name teneinde verweer-
der de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen voor te dragen betreffende de bevoegd-
heid van de arbeidsgerechten de vordering te onderzoeken in zoverre ze betrekking heeft
op het tijdvak voor 1 mei 1994, op grond "dat gedurende het tijdvak dat aan 1 mei 1994
voorafging, de verhoudingen tussen de partijen statutair  waren geregeld.  (Verweerder)
dient verweer te voeren over de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om van de vorde-
ring kennis te nemen".

Grieven
...
1.3 Derde onderdeel
Volstrekte bevoegdheid is de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in

voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de
partijen (artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek).

De artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen de bevoegdheid ratione
materiae van de arbeidsrechtbank en artikel 607 bepaalt die van het arbeidshof.

De bevoegdheid van de arbeidsgerechten wordt op beperkende wijze bepaald door de
wet.

De bevoegdheid ratione materiae van de rechter raakt de openbare orde, zodat hij ze
ambtshalve dient te onderzoeken.

Het arbeidshof heeft erop gewezen dat "gedurende het tijdvak dat aan 1 mei 1994 voor-
afging, de verhoudingen tussen de partijen statutair waren geregeld. (Verweerder) dient
verweer te voeren over de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om van de vordering
kennis te nemen" en het heeft op die grond de heropening van het debat bevolen.

Door het beroepen vonnis te bevestigen in zoverre het betrekking heeft op de vordering
betreffende het tijdvak voor 1 mei 1994, heeft het evenwel over die vordering uitspraak
gedaan zonder vooraf zijn bevoegdheid te onderzoeken.

Derhalve heeft het arbeidshof de artikelen 9, 556, 563, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
607, 639, 640, 643 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector

en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen,
zoals gewijzigd door de wet van 6 juli 1994, retroactief van kracht geworden op 1 mei
1994;

- de artikelen 1101, 1108, 1134, 1168, 1181, 1315, 1341, 1349, 1353 en 1354 tot 1356
van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen en redenen
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In zijn eerste arrest van 9 februari 2000 besliste het arbeidshof dat de partijen geduren-
de het tijdvak van 1 mei tot 21 december 1994 gebonden waren door een arbeidsovereen-
komst en in zijn tweede arrest van 8 november 2000 stelde het hof de voor het tijdvak van
1 mei 1994 tot 21 december 1994 verschuldigde schadevergoeding vast op het bedrag van
1.444.238 BEF, op de volgende gronden :

"Artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 bepaalt niet dat (eiseres) haar personeel dat
tot op dat ogenblik onder statuut werkte, ertoe kon verplichten in te stemmen met een ar-
beidsovereenkomst onder voorwaarde, ongeacht of die voorwaarde opschortend dan wel
[ontbindend] is. Te dezen houdt die voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afhangt
van de wil van de werkgever verband met de schorsing van functie en wedde waarvan
verweerder al vele maanden het slachtoffer is, ook al is de houding van de werkgever her-
haaldelijk door de Raad van State veroordeeld.

(Verweerder) heeft tijdig een individuele arbeidsovereenkomst ondertekend. Het staat
hem volkomen vrij de door de werkgever eenzijdig opgelegde voorwaarden te weigeren.
Aan het vereiste van artikel 257 is dus voldaan. 

(....)
(Eiseres) heeft dat trouwens zeer goed begrepen, daar zij achteraf, in het kader van een

dading, voorstelde de arbeidsverhouding te beëindigen vanaf 1 juli 1994.
Op die datum bestond de statutaire verhouding niet meer, een arbeidsovereenkomst was

in de plaats gekomen met toepassing van de wet van 17 juni 1991.
Op 21 december 1994 schreef (eiseres) een brief waarvan het [arbeids]hof de inhoud

'surrealistisch' vindt, aangezien (eiseres), ofschoon ze het bestaan van een arbeidsovereen-
komst betwistte, daarin schrijft : 'mocht blijken dat er tussen de A.S.L.K.-Bank [n.v.] een
arbeidsverhouding is blijven bestaan - quod non - geven wij u met dit schrijven, voor zo-
veel nodig, kennis van de beslissing van het directiecomité van de A.S.L.K.-Bank n.v. om
de sedert 29 december 1992 geschorste arbeidsverhouding terstond om dringende redenen
te beëindigen met ingang van vandaag...'

Het [arbeids]hof merkt op dat, na te hebben verklaard dat alleen het directiecomité be-
voegd is om de overeenkomst om dringende redenen te beëindigen, geen van zijn leden de
brief waarbij de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, heeft ondertekend.

Op een al even surrealistische wijze stelt (het [arbeids]hof in alle ernst de vraag of er
een jurist werkt op de personeelsdienst), [eiseres] overhandigt (aan verweerder) een C4-
formulier en een tewerkstellingsattest die te dezen het bestaan van een arbeidsovereen-
komst impliceren en waarin wordt vermeld dat die overeenkomst beëindigd wordt op 30
april 1994 op grond dat ... (verweerder) geweigerd heeft de hem voorgelegde overeen-
komst te ondertekenen.

Te dezen betrof het trouwens een [ontbindende] voorwaarde.
Aangezien er tussen de partijen een arbeidsovereenkomst bestond vanaf 1 mei 1994 en

de overeenkomst voor de brief van 21 december 1994 op geen enkele wijze beëindigd
werd, dient het einde van de contractuele betrekkingen op die datum te worden vastge-
steld".

Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector

en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen
luidt als volgt : 

"Met een beslissing van hun directiecomités en na bekrachtiging door hun raden van
bestuur kunnen de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijf-
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rentekas-Verzekeringen een einde maken aan het bestuursrechtelijk statuut dat voor hun
personeel geldt.

De betrokken beslissingen treden in werking op hetzelfde tijdstip als de collectieve ar-
beidsovereenkomsten die zullen zijn gesloten in deze instellingen om de arbeidsverhou-
dingen te regelen tussen deze instellingen en hun personeelsleden die op grond van indivi-
duele arbeidsovereenkomsten met hen zijn verbonden. 

Aan de personeelsleden van de vennootschappen wordt uiterlijk tien dagen voor de in-
werkingtreding van de beslissingen en van de collectieve arbeidsovereenkomsten een in-
dividuele arbeidsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. De individuele arbeidsover-
eenkomsten hebben uitwerking vanaf de datum van vermelde inwerkingtreding.

De personeelsleden die op datum van de inwerkingtreding van de beslissingen geen in-
dividuele arbeidsovereenkomst hebben ondertekend worden geacht niet langer tewerkge-
steld te zijn door de vennootschappen. Zij zullen enkel recht hebben op de vergoedingen
die worden vastgesteld met toepassing van dezelfde criteria als die gehanteerd door de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

In afwachting dat het eerste en het tweede lid eventueel worden toegepast, kunnen de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzeke-
ringen verder personeel aanwerven op grond van een arbeidsovereenkomst".

Hoewel,  zoals het  arrest  zegt,  artikel 257 niet  uitdrukkelijk bepaalt  dat de overeen-
komst, die eiseres aan haar statutair personeel moet voorleggen, niet aan een opschortende
of ontbindende voorwaarde kan worden onderworpen, toch is het krachtens die wetsbepa-
ling niet verboden dergelijke opschortende of ontbindende voorwaarden te bedingen in de
overeenkomst bij de overgang van de statutaire naar de contractuele regeling, mits die
voorwaarden de rechtspositie van de werknemer niet wijzigen.

Door aan verweerder een arbeidsovereenkomst voor te leggen onder de opschortende
voorwaarde dat de door de tuchtoverheid getroffen beslissing na afloop van de tegen hem
lopende tuchtprocedure niet wordt herroepen, heeft eiseres aan verweerder een arbeids-
overeenkomst voorgelegd die de bestaande toestand weerspiegelt en heeft zij de regel, die
vervat ligt in het in het middel vermelde artikel 257, in acht genomen.

Het arbeidshof heeft geweigerd uitwerking te verlenen aan de door eiseres voorgelegde
overeenkomst, maar heeft integendeel beslist dat, aangezien artikel 257 van de wet van
1991, gewijzigd bij de wet van 1994, niet bepaalt dat eiseres een voorwaarde mag verbin-
den aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst, verweerder het recht had de eenzijdig
door de werkgever opgelegde voorwaarden te verwerpen en dat hij aldus tijdig een indivi-
duele arbeidsovereenkomst had ondertekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 257.

Aldus heeft het arbeidshof aan artikel 257 van de wet van 1991, gewijzigd bij de wet
van 1994, een beperkende draagwijdte gegeven die het niet heeft, nu het beslist dat het ei-
seres op grond van die bepaling verboden was een overeenkomst onder voorwaarde voor
te leggen, heeft het aan eiseres een verplichting opgelegd waarin de wet niet voorzag en
heeft het derhalve die wetsbepaling geschonden alsook de artikelen 1101, 1108, 1134,
1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek krachtens welke een overeenkomst aan een op-
schortende voorwaarde kan worden onderworpen.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter ambtshalve zijn volstrekte bevoegdheid moet on-

derzoeken, daar die de openbare orde raakt; dat hij dat noodzakelijk moet doen
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voor elke beslissing waarbij hij uitspraak doet over de bij hem aanhangig ge-
maakte vordering;

Overwegende dat het arbeidshof te dezen in het arrest van 9 februari 2000,
enerzijds, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres bij voorraad veroor-
deelt om aan verweerder het bruto-bedrag van 1.813.777 BEF te betalen, zijnde
het loon van 1 januari tot 30 september 1993 en van 1 januari tot 30 april 1994,
en, anderzijds, op eigen gronden, de heropening van het debat beveelt teneinde
verweerder de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen voor te dragen betref-
fende de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om van dezelfde vordering kennis
te nemen, gelet op het feit dat "gedurende het tijdvak dat aan 1 mei 1994 vooraf-
ging, de verhoudingen tussen de partijen statutair waren geregeld";

Dat de appèlrechters aldus hun bevoegdheid niet hebben onderzocht alvorens
uitspraak te doen over de bij hen aanhangig gemaakte vordering;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van

de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare
sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen onder meer aan
de Algemeen Spaar- en Lijfrentekas-Bank de verplichting oplegt om individuele
arbeidsovereenkomsten ter ondertekening voor te leggen aan haar personeelsle-
den, maar dat het geen enkele bepaling bevat betreffende de inhoud van die over-
eenkomsten;

Dat, meer bepaald, genoemd artikel de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank
niet verbiedt een opschortende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereen-
komst;

Overwegende dat het arrest van 9 februari 2000 beslist dat de partijen door een
arbeidsovereenkomst gebonden waren op het ogenblik dat de in artikel 257, vier-
de lid, van de wet van 17 juni 1991 bedoelde beslissingen van kracht waren ge-
worden, namelijk op 1 mei 1994, op grond dat, aangezien genoemd artikel "niet
bepaalt dat de A.S.L.K. een voorwaarde mag verbinden (...) aan het sluiten van
een arbeidsovereenkomst", verweerder het recht had "de eenzijdig door de werk-
gever opgelegde voorwaarden te weigeren" en dat, derhalve, de overeenkomst
die verweerder op 27 april 1994 teruggezonden heeft met de opmerking dat hij
de clausule betreffende de opschortende voorwaarde weigerde, "tijdig is onderte-
kend" en voldoet aan het vereiste van artikel 257;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 9 februari

2000 de vernietiging met zich brengt van het arrest van 8 november 2000 dat er
het gevolg van is;

En overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei-
den;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt  het  arrest  van 9 februari  2000,  behalve in zoverre dat  arrest  het

hoofdberoep ontvankelijk verklaart, en verklaart het arrest van 8 november 2000
nietig;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest en van het nietig verklaarde arrest;

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

4 november 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 580

3° KAMER - 4 november 2002

1º MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - AMBTSHALVE HERZIENING - VIJFJARIGE

HERZIENING - VERORDENENDE BEPALING - WERKING IN DE TIJD.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VERORDENENDE BEPALING -
MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - AMBTSHALVE HERZIENING - VIJFJARIGE HERZIENING.

1º en 2° De regel volgens welke het recht van de gehandicapte op tegemoetkoming ambts-
halve wordt herzien vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij
een tegemoetkoming werd toegekend, is opgeheven tussen 1 januari 1997 en 31 januari
19991. (Art. 21, eerste lid, 6°, K.B. 6 juli 1987; Art. 1, K.B. van 26 sept. 1995; Artt. 9 en
10, K.B. van 5 juli 1998; Artt. 9 en 21, K.B. van 15 jan. 1999)

(BELGISCHE STAAT, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke integratie en Sociale Economie T.
D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0098.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 februari 2001 gewezen

door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Art. 21, eerste lid, 6° K.B. 6 juli 1987, na de wijziging ervan bij art. 1 K.B. 26 sept. 1995; art. 1
K.B. 26 sept. 1995, B.S. 10 nov. 1995, p. 31078; artt. 9 en 10 K.B. 5 juli 1998 houdende uitvoering
van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van "het handvest" van de soci-
aal verzekerde, wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft,  B.S. 12 aug. 1998, p. 25793;
artt. 9 en 21 K.B. 15 jan. 1999, B.S. van 28 jan. 1999, p 2445. Zie ook thans art. 21, 9°, K.B. 6 juli
1987.



Nr. 580 - 4.11.02 HOF VAN CASSATIE 2331 

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de in-

komensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, voor de wijziging
van dat artikel 21, eerste lid, bij het koninklijk besluit van 26 september 1995;

- artikel 21, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de in-
komensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, voor de opheffing
van dat artikel 21, eerste lid, bij het koninklijk besluit van 5 juli 1998;

- artikel 9 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende uitvoering van sommige
bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal
verzekerde wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft.

Aangevochten beslissingen en redenen
Eiser heeft, bij beslissing van 17 december 1998 die was getroffen na een ambtshalve

vijfjarige herziening van het recht van verweerster op de tegemoetkomingen voor gehan-
dicapten, de inkomensvervangende tegemoet-koming waarop zij aanspraak kon maken,
vastgesteld op 25.006 BEF. Het arrest vernietigt die beslissing op grond dat artikel 21,
eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, zoals het van kracht was voor de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 september 1995, bepaalde dat het recht
op de tegemoetkoming ambtshalve wordt herzien "vijf jaar na de eerste ingangsdatum van
de laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming werd toegekend"; dat die bepaling arti-
kel 21, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 geworden is na de wijzi-
ging ervan bij het koninklijk besluit van 26 september 1995; dat laatstgenoemd besluit is
opgeheven bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998, dat luidt als volgt : "Het
koninklijk besluit van 26 september 1995 betreffende de ambtshalve herziening van de
beslissingen genomen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt opgeheven";
dat genoemd koninklijk besluit van 5 juli 1998 geen enkele wijziging heeft aangebracht in
artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 en uitwerking heeft op 1 januari 1997;
dat het geval van de vijfjarige herziening opnieuw werd ingevoerd bij het koninklijk be-
sluit van 15 januari 1999 waarbij het koninklijk besluit van 6 juli 1987 werd gewijzigd;
dat artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 artikel 21 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 vervangt, waarvan de nieuwe tekst sub 9° bepaalt dat het recht op
tegemoetkoming ambtshalve wordt herzien vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de
laatste beslissing waarbij een tegemoetkoming werd toegekend; dat, in strijd met wat eiser
betoogt, de opheffing van het koninklijk besluit van 26 september 1995 bij het koninklijk
besluit van 5 juli 1998 niet tot gevolg kon hebben dat artikel 21, eerste lid, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 6 juli 1987, opnieuw uitwerking kreeg of van kracht werd zoals het
bestond voor de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 september 1995; dat,
derhalve, de tussen 1 januari 1997 en 1 februari 1999 gebeurde vijfjarige herzieningen
elke wettelijke grondslag missen; dat te dezen de beslissing van 17 december 1998, die is
getroffen in het kader van een op 14 november 1998 begonnen vijfjarige herziening en
uitwerking had op 1 januari 1999, moet worden vernietigd; dat bijgevolg verweerster de
in  de  vorige  beslissing  vastgelegde  rechten,  namelijk  een inkomensvervangende  tege-
moetkoming waarvan het bedrag op 1 juli 1991 was vastgesteld op 44.894 BEF, behoudt.

Grieven
Het koninklijk besluit van 26 september 1995 dat twee gevallen van ambtshalve herzie-
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ning van de beslissingen tot toekenning van tegemoetkomingen aan gehandicapten heeft
toegevoegd aan die waarin het koninklijk besluit van 6 juli 1987 reeds voorzag, heeft al-
leen maar in artikel 26 [lees: 21], eerste lid, 6°, van dat koninklijk besluit de bepaling on-
gewijzigd opgenomen die tot dat ogenblik in genoemd artikel 26 [lees : 21], eerste lid, 4°,
stond en volgens welke de beslissingen tot toekenning van tegemoetkomingen om de vijf
jaar worden herzien. Artikel 9 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998 waarbij het ko-
ninklijk besluit van 26 september 1995 wordt opgeheven, moet aldus worden begrepen
dat genoemd koninklijk besluit alleen wordt opgeheven in zoverre het in het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 twee nieuwe gevallen van ambtshalve herziening had opgenomen,
maar het heeft geen betrekking op het bepaalde in artikel 26 [lees: 21], eerste lid, 4°, be-
treffende de vijfjarige ambtshalve herziening.

Bijgevolg schendt het beroepen vonnis, door het tegendeel te beslissen, artikel 9 van
het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende uitvoering van sommige bepalingen van
de wet van 11 april 1995 tot invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde wat
de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft, door er een draagwijdte aan te verlenen
die het niet heeft, alsook de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen van het ko-
ninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 1995

betreffende de ambtshalve herziening van de beslissingen inzake tegemoetko-
mingen aan gehandicapten artikel 21, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de in-
tegratietegemoetkoming heeft vervangen door andere bepalingen die het nieuwe
artikel 21, eerste lid, 4° tot 6°, geworden zijn;

Overwegende dat artikel 9 van het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende
uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering
van "het handvest" voor de sociaal verzekerde wat de tegemoetkomingen aan ge-
handicapten betreft,  het  voormelde koninklijk  besluit  van 26 september  1995
heeft opgeheven met ingang van 1 januari 1997;

Overwegende dat uit de bewoordingen en het onderling verband van die bepa-
lingen volgt dat de regel volgens welke het recht op tegemoetkoming ambtshalve
wordt herzien vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waar-
bij een tegemoetkoming werd toegekend, is opgeheven tussen 1 januari 1997 en
31 januari 1999, daags voor de inwerkingtreding van artikel 9 van het koninklijk
besluit van 15 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

4 november 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Simont.

Nr. 581

2° KAMER - 5 november 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN – DOUANEVERVOER – BETALING VAN DE RECHTEN -
AANSPRAKELIJKHEID.

2º DOUANE EN ACCIJNZEN – DOUANEVERVOER – BEWIJS VAN SLUIKERIJ TEN

LASTE VAN DE KLANT – GEVOLG.

3° DOUANE EN ACCIJNZEN – DOUANEVERVOER – SLUIKERIJ – BEGRIP.

4° EUROPESE UNIE – PREJUDICIELE GESCHILLEN – HOF VAN CASSATIE –
ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG – VERDRAG – HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN – BEPALING

– UITLEGGING – VERZOEK – UITLEGGING NOODZAKELIJK – H.V.J.

5° DOUANE EN ACCIJNZEN – DOUANEVERVOER – EUROPESE UNIE – ARTIKEL

11BIS, EERSTE LID VERORDENING (E.E.G.) NR. 1062/87 VAN DE COMMISSIE VAN 27 MAART

1987, INGEVOEGD DOOR ARTIKEL 1, EERSTE LID VERORDENING (E.E.G.) NR. 1429/90 VAN DE

COMMISSIE VAN 29 MEI 1990 – NIET AANBIEDING VAN EEN ZENDING BIJ HET KANTOOR VAN

BESTEMMMING – KENNISGEVING DAARVAN DOOR HET KANTOOR VAN VERTREK – TERMIJN VAN ELF

MAANDEN – DRAAGWIJDTE – BEPALING – UITLEGGING – PREJUDICIËLE VRAAG – H.V.J.

1° De douane-expediteur die een aangifte voor communautair douanevervoer heeft gedaan
ten  aanzien  waarvan de vereiste formaliteiten zijn  vervuld  is,  in  de regel,  jegens het
bestuur van douane en accijnzen aansprakelijk voor het betalen van de rechten bij invoer
of  de  accijnzen1.  (Artt.  118,  §1  en  135  Douane  en  Accijnzenwet;  artt.  11  en  13
verordening (E.E.G.) nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976)

2° Eens dat de sluikerij ten laste van de klant bewezen is, ontslaat de rechter de douane-
expediteur van strafvervolging, maar blijft deze laatste toch met de klant mede hoofdelijk
gehouden tot betaling van de ontdoken rechten2. (Art. 135, tweede lid, voor zijn wijziging
bij  wet  van 27 december  1993 en art.  202,  §1,  na de wijziging  door de wet  van 22
december  1989  en  voor  de  wijziging  bij  wet  van  27  december  1993  Douane  en
Accijnzenwet)

3° De in artikel 135, tweede lid A.W.D.A., voor zijn wijziging bij wet van 27 december 1993,
vermelde sluikerij  betreft  de fraude bij  de aangifte en niet de in artikel 257 A.W.D.A.
Vermelde verplichting tot wederoverlegging of aanzuivering ten kantore van uitreiking van
douane-  of  accijnsdocumenten,  die  slechts  een gevolg  is  van de aangifte.  (Art.  135,
tweede lid, voor zijn wijziging bij wet van 27 december 1993 Douane en Accijnzenwet)

4°  en 5°  Wanneer  de uitlegging  van een bepaling van het  E.E.G.-Verdrag  of  van een
handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 11bis, lid 1 verordening
(E.E.G.) nr. 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987, ingevoegd door artikel 1, lid
1 verordening (E.E.G.) nr. 1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, voor het Hof van
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst
over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de
aangifte voor communautaire douanevervoer, ingeval van gebrek aan kennisgeving door
het  kantoor  van  vertrek  aan  de  aangever  dat  een  zending  niet  bij  het  kantoor  van

1 Zie Cass. 16 april 2002, A.R. P.01.0156.N, nr. 232; 15 september 1992, A.R. 4298, nr. 611.
2 Zie Cass. 13 september 1994, A.R. P.92.7205.N, nr. 373.
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bestemming is aangeboden, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze
van prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)

(BELGIAN REFINING CORPORATION N.V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – MIN. VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.02.0013.N)

I. Bestreden beslissing
De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 21 november 2001

gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I stellen in twee memories samen zes middelen voor. 
De eiser sub II voert geen middel aan.
De middelen van de eisers sub I zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- artikelen 135, tweede lid, en 257, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot

coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij arti-
kel 1 van de wet van 6 juli 1978, zoals van toepassing vóór deze bepalingen werden ver-
vangen en gewijzigd door de wet van 27 december 1993; 

- artikel 13 van de verordening nr. 222/77 van de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer, zoals van toepas-
sing vóór  de  intrekking van deze  verordening door  artikel  46 van de verordening nr.
2726/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 september 1990 betref-
fende communautair douanevervoer en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van
verordening nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het comunautair douanewetboek.

Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest worden tweede tot en met zesde eisers op vordering van het mi-

nisterie van Financiën als vervolgende partij bij toepassing van artikel 21ter van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schuldig verklaard aan het ten laste
gelegde “feit 2”, nl. de niet-aanzuivering van de in die tenlastelegging bedoelde T2-docu-
menten, terwijl ze op burgerlijk gebied op vordering van het ministerie van Financiën
worden veroordeeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzondere accijnzen,
meer de nalatigheidsintresten, alsook tot hun respectievelijke aandeel in de kosten, waar-
bij eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprakelijk wordt gesteld voor deze
veroordeling tot  de verschuldigde rechten,  taksen en kosten.  De appèlrechters baseren
zich in dit verband onder meer op de volgende motieven:

“(…) dat (eerste eiseres) te dezen optrad als douane-expediteur, die, via haar werkne-
mers, de T2-documenten opstelde en ondertekende als aangever communautair douane-
vervoer;

(…) dat beklaagden B. R., H. I. S., C. K. en (tweede eiser) te dezen strafrechtelijk wor-
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den vervolgd in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurders en algemeen directeur
(wat (tweede eiser) betreft) van (eerste eiseres), ten tijde van de feiten, hoofdens de feiten
sub 2, namelijk het niet-aanzuiveren van de kwestieuze T2-documenten (inbreuk op arti-
kel 257, §1 A.W.D.A.);

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzon-
dere accijnzen.

(…) dat (derde tot en met zesde eisers) te dezen worden vervolgd hoofdens inbreuk op
artikel 257, § 1, A.W.D.A. (niet-aanzuiveren T2-documenten), feiten gepleegd als expedi-
teurs-werknemers van (eerste eiseres), door het opmaken en ondertekenen van T2-docu-
menten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd;

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de met betrekking tot de respectieve
door hem opgemaakte en ondertekende T2-documenten verschuldigde accijnzen en bij-
zondere accijnzen;

(…) dat (eerste eiseres) te dezen werd gedagvaard als burgerlijk en hoofdelijk aanspra-
kelijke voor de geldboeten en de kosten evenals de verschuldigde rechten en taksen die
het gevolg zijn van de veroordelingen opgelopen door (tweede tot en met zesde eisers);

Dat artikel 135 (oud) A.W.D.A. bepaalde dat ‘eens de sluikerij ten laste van de klant
bewezen zijnde, ontstaat de rechter de douane-expediteur van rechtsvervolging’;

Dat (de eisers) stellen dat de sluikerij te dezen werd gepleegd door de beklaagden N
Suringh en J. Cornelis (en de overleden L. De Greef), en zij zelf te dezen enkel gehandeld
hebben overeenkomstig de (volkomen normale) instructies van de klant, namelijk de NV
Transforwarding;

Dat zij derhalve, op grond van artikel 135 (oud) A.W.D.A., zowel wat de strafvordering
als wat de burgerlijke rechtsvordering te dezen betreft,  van rechtsvervolging dienen te
worden ontslaan, vermits artikel 135 (oud) A.W.D.A. geen onderscheid zou maken tussen
beide vorderingen;

(…) Dat het hof (van beroep) deze stelling niet kan bijtreden;
(…) Dat het artikel 135 A.W.D.A., bij bewezen sluikerij ten laste van de klant, de dou-

ane-expediteur enkele kan ontslaan van de strafrechtelijke vervolgingen, ook in de oude
tekst van het artikel, namelijk vóór de wijziging bij de wet van 27 december 1993, in wer-
king getreden op 1 januari 1994, maar hem niet ontslaat van zijn persoonlijke aansprake-
lijkheid als schuldenaar van de douanerechten en derhalve van de ontdoken rechten;

(…) Dat immers de interpretatie, zoals de beklaagden die geven aan voormeld artikel,
in strijd is met de bepalingen van artikel 202, § 1, A.W.D.A. (tekst zowel vóór als na de
wetswijziging van 22 december 1989);

Dat een wetsartikel te interpreteren is in overeenstemming met de andere artikelen;
(…) Dat ook de overige in conclusies desbetreffend opgeworpen argumenten niet van

aard zijn om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan voormelde besluitvorming;
(…) Dat verder,  uit de samenlezing van de artikelen 257, § 1, en artikel 135 (oud)

A.W.D.A. dient afgeleid dat artikel 135 A.W.D.A., waarop de beklaagden zich beroepen,
te dezen niet van toepassing kan zijn, aangezien de verplichting om een document aan te
zuiveren mede rust op de aangever en bij niet-nakoming van die verplichting, dan ook de
titularis van het document strafbaar is;

(…) Dat het aanzuiveren van een document tevens een ‘eigen verplichting’  is ook in
hoofde van de aangever;

Dat de douane-expediteur ter zake niet slechts de materiële uitvoerder is van de onder-
richtingen van de klant;

Dat daarenboven te dezen de aangifte correct is opgesteld, doch enkel niet aangezui-
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verd werd;
Dat de aangever inzake communautair douanevervoer, ingevolge artikel 13 van de te

dezen van toepassing zijnde Verordening nummer 222/77 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 13 december 1976, verplicht is om de goederen binnen de gestelde
termijn ongeschonden bij de douane aan te brengen op het kantoor van bestemming, met
inachtneming van de door de douane-autoriteiten getroffen identificatiemaatregelen;

(…) Dat de omstandigheid dat de goederen te dezen uiteindelijk aan de doorvoer wer-
den onttrokken, en aldus niet meer konden vertoond worden aan de bevoegde autoriteiten,
geen afbreuk doet aan de verplichtingen in hoofde van (eerste eiseres) om over te gaan tot
de aanzuivering van de uitgestelde douanedocumenten, weze het door vereffening van de
rechten waartoe (eerste eiseres) gehouden was, gelet op de niet-gezuiverde douanerege-
ling waarvoor zij als aangever aansprakelijk bleef;

Dat de aansprakelijkheid van de douane-expediteur te dezen geldt, ongeacht welk be-
drog of overtreding van de strafwet dan ook, en welke ook de oorzaak weze van de niet-
wederuitvoer;

(…) Dat de communautaire rechtsregels een integrerend onderdeel vormen van de ob-
jectieve  delictsinhoud  van  de  nationale,  Belgische,  strafbaarstelling  (artikel  257,  §  1,
A.W.D.A.);

(…) Dat er derhalve te dezen geen aanleiding toe bestaat de voormelde beklaagden, op
grond van artikel 135 (oud) A.W.D.A., te ontslaan van rechtsvervolging” (p. 35-37 van
het bestreden arrest).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
In  hun  appèlconclusies  hadden  de  eisers  aangevoerd  dat  de  Verordening  nummer

222/77 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976 te dezen
niet van toepassing was, aangezien deze verordening volgens de eisers slechts toepasselijk
was op douanerechten en niet op accijnzen (bovenaan p. 19 van de namens de eisers op de
terechtzitting van 26 september 2001 neergelegde “beroepsconclusie”, stuk 68 van de pro-
cesstukken in hoger beroep). Ook in hun in eerste aanleg neergelegde conclusies voerden
de eisers dit verweermiddel aan (pagina 8 van de namens de eisers op de terechtzitting
van 27 november 1997 voor de correctionele rechtbank neergelegde “aanvullende (en cor-
rigerende) besluiten”, stuk 97 van de processtukken in eerste aanleg; punt III.3-a op p. 15-
16 van de namens de eisers op de terechtzitting van 30 oktober 1997 in eerste aanleg neer-
gelegde en in een afzonderlijke kaft ondergebrachte “besluiten”, alsook p. 9 van de in die-
zelfde kaft ondergebrachte “tweede besluiten”, stuk 95 van de processtukken in eerste
aanleg). Te dezen waren de appèlrechters er ook toe gehouden de in eerste aanleg neerge-
legde conclusies te beantwoorden, nu de eisers in hoger beroep hebben verklaard hun in
eerste aanleg neergelegde conclusies te hernemen: in hun appèlconclusies stelden de ei-
sers dat hun in eerste aanleg neergelegde conclusies “als integraal herhaald dienen be-
schouwd te worden” (cf. p. 4 van de namens de eisers op de terechtzitting van 26 septem-
ber 2001 neergelegde “beroepsconclusie”, stuk 68 van de processtukken in hoger beroep;
p. 5 van de namens de eisers op de terechtzitting van 26 september 2001 neergelegde
“vierde beroepsconclusie”, stuk 69 van de processtukken in hoger beroep).

In zijn voor de eerste rechter neergelegde en in hoger beroephernomen conclusies voer-
den de eisers voorts aan dat het begrip “rechten” in artikel 257 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen
evenmin betrekking had op de accijnzen, zodat die bepaling evenmin van toepassing was
(pagina 9 van de namens de eisers op de terechtzitting van 27 november 1997 voor de cor-
rectionele rechtbank neergelegde en in hoger beroep hernomen “aanvullende (en corrige-
rende) besluiten”, stuk 97 van de processtukken in eerste aanleg).
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Bovendien voerden de eisers aan dan ook artikel 202 van het koninklijk besluit van 18
juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, zoals
van toepassing na de wijziging door de wet van 22 december 1989 en vóór de wijziging
bij de wet van 27 december 1993, te deze niet van toepassing kon zijn (p. 9-14 van de na-
mens de eisers op de terechtzitting van 26 september 2001 neergelegde “beroepsconclu-
sie”, stuk 68 van de processtukken in hoger beroep).

Te dezen geven de appèlrechters evenwel geen antwoord op de voormelde verweermid-
delen van de eisers. De bestreden beslissing is dan ook niet regelmatig met redenen om-
kleed en schendt hierdoor artikel 149 van de Grondwet.

1.2. Tweede onderdeel
Artikel 135, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van

de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet
van 6 juli 1978 (hierna: “A.W.D.A.”), zoals van toepassing vóór deze bepaling werd ver-
vangen door de wet van 27 december 1993, luidde op het ogenblik van de geïncrimineer-
de periode als volgt: “Eens de sluikerij ten laste van de klant bewezen zijnde, ontslaat de
rechter de douane-expediteur van rechtsvervolging”. 

Het ontslag van rechtsvervolging ten voordele van de douane-expediteur dat in die be-
paling wordt voorgeschreven vereist met andere woorden de bewezenverklaring van de
sluikerij lastens diens klant: andere voorwaarden worden in dit verband niet gesteld. Al-
dus wordt het “ontslag van rechtsvervolging” niet afhankelijk gesteld van de door artikel
257, § 1, A.W.D.A. voorgeschreven aanzuivering van de documenten door de douane-ex-
pediteur.

Hoewel te dezen vaststaat dat de “klant” van eerste eiseres, nl. de NV “Transforwar-
ding” onder meer via de medebeklaagden Suringh en Cornelis sluikerij pleegde en deze
laatsten hiervoor in het thans bestreden arrest strafrechtelijk worden veroordeeld, worden
tweede tot en met zesde eisers door de appèlrechters toch schuldig verklaard aan “feit 2”.
Dit laatste is, gelet op de voormelde pricinciële bewoordingen van het tweede lid van arti-
kel 135 A.W.D.A., niet wettig.

De appèlrechters merken in dit verband niet pertinent op dat eerste eiseres, als aangever
inzake communautair douanevervoer, ingevolge artikel 13 van de Verordening nummer
222/77 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976, de ver-
plichting rustte om de goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de douane
aan te brengen op het kantoor van bestemming, en dat deze verplichting een integrerend
onderdeel uitmaakt van de in artikel 257, § 1, A.W.D.A. bepaalde strafbaarstelling. Zoals
gezegd wordt het in artikel 135 A.W.D.A. voorgeschreven “ontslag van rechtsvervolging”
immers niet afhankelijk gesteld van de door artikel 257, § 1, van de A.W.D.A. voorge-
schreven aanzuivering van de documenten door de douane-expediteur.

De beslissing waarbij tweede tot en met zesde eisers schuldig worden verklaard aan
“feit 2” – evenals de daarop gebaseerde beslissingen, waaronder de veroordeling tot de
gerechtskosten en tot de verschuldigde rechten – is dan ook niet naar recht verantwoord
en schendt de artikelen 135, tweede lid, en 257, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli
1977 en artikel 13 van de Verordening nr. 222/77.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- artikel 66 van het Strafwetboek;
- artikel 257, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de al-

gemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 6
juli 1978, zoals van toepassing vóór de wijziging door de wet van 27 december 1993.
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Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest worden tweede tot en met zesde eisers op vordering van het mi-

nisterie van Financiën als vervolgende partij bij toepassing van artikel 21ter van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schuldig verklaard aan het ten laste
gelegde “feit 2”, nl. de niet-aanzuivering van de in die tenlastelegging bedoelde T2-docu-
menten, terwijl ze op burgerlijk gebied op vordering van het ministerie van Financiën
worden veroordeeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzondere accijnzen,
meer de nalatigheidsintresten, alsook tot hun respectievelijke aandeel in de kosten, waar-
bij eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprakelijk wordt gesteld voor deze
veroordeling tot  de verschuldigde rechten,  taksen en kosten.  De appèlrechters baseren
zich in dit verband onder meer op de volgende motieven:

“(…) dat (eerste eiseres) te dezen optrad als douane-expediteur, die via haar werkne-
mers, de T2-documenten opstelde en ondertekende als aangever communautair douane-
vervoer;

(…) Dat de beklaagden B. Rappaport, H. Ibriu Sutowo, C. Klaerner en (tweede eiser) te
dezen strafrechtelijk worden vervolgd in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuur-
ders en algemeen directeur (wat (tweede eiser) betreft) van (eerste eiseres), ten tijde van
de feiten, hoofdens de feiten sub 2, namelijk het niet-aanzuiveren van de kwestieuze T2-
documenten (inbreuk op artikel 257, § 1 A.W.D.A.);

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzon-
dere accijnzen;

(…) Dat (derde tot en met zesde eisers) te dezen worden vervolgd hoofdens inbreuk op
artikel 257, § 1, A.W.D.A. (niet-aanzuiveren T2-documenten), feiten gepleegd als expedi-
teurs-werknemers van (eerste eiseres), door het opmaken en ondertekenen van T2-docu-
menten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd;

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de met betrekking tot de respectieve
door hen opgemaakte en ondertekende T2-documenten verschuldigde accijnzen en bijzon-
dere accijnzen;

(…) Dat (eerste eiseres) te dezen werd gedagvaard als burgerlijk en hoofdelijk aanspra-
kelijke voor de geldboeten en de kosten evenals de verschuldigde rechten en taksen die
het gevolg zijn van de veroordelingen opgelopen door (tweede tot en met zesde eisers) (p.
35 van het bestreden arrest)”;

En voorts: 
“(…) dat (tweede eiser) ten tijde van de feiten algemeen directeur was van (eerste eise-

res), alsmede optrad als afgevaardigd vertegenwoordiger, en had moeten toezien op de
correcte toepassing van de geldende reglementering, hetgeen hij verzuimde;

Dat (derde tot en met zesde eisers) als werknemers-expediteurs van (eerste eiseres) de
bewuste T2-documenten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd, hebben opge-
steld en ondertekend;

(…) Dat, ten tijde van de feiten, een rechtspersoon niet strafrechtelijk aansprakelijk kon
gesteld worden;

Dat wanneer alsdan een rechtspersoon een misdrijf pleegde, de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid rustte op de natuurlijke personen, organen of aangestelden, door wier toe-
doen de rechtspersoon handelde;

(…) Dat, gelet op de hierboven weergegeven redengeving, het materiële element en de
wederrechtelijkheid van de respectievelijk aan (tweede tot en met zesde eisers) ten laste
gelegde feiten (feiten sub 2) vaststaat;

(…) Dat ook het te dezen vereiste morele schuldelement, het algemeen opzet, in hoofde
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van deze beklaagden aanwezig is;
Dat het moreel bestanddeel hieruit blijkt dat de handeling, dit is het louter materiële

feit, namelijk het stellen van de verboden handeling of het nalaten van de geboden hande-
ling, als dusdanig een fout oplevert;

Dat te dezen geen bijzonder opzet vereist is;
Dat geen der elementen of omstandigheden van de zaak toelaat vast te stellen dat deze

beklaagden, door de handelingen van een derde, slachtoffer werden van een onoverkome-
lijke dwaling of dat de feiten overmacht opleveren die hun schuld uitsluit;

(…) Dat derhalve de schuld van voormelde beklaagden, als dader/mededader, aan de
hen sub 2 (zoals gepreciseerd) respectievelijk ten laste gelegde feiten bewezen is gewor-
den;

(…) Dat ook de overige door voormelde beklaagden desbetreffend in conclusies opge-
worpen argumenten niet van aard zijn om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan voormel-
de besluitvorming” (p. 38-39 van het bestreden arrest).

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De appèlrechters stellen, enerzijds, vast dat eerste eiseres als de aangever (expediteur)

moet worden beschouwd, die als rechtspersoon uiteraard handelde “via haar werknemers”
(cf. p. 35 van het bestreden arrest); anderzijds oordeelt het hof van beroep dat derde tot en
met zesde eisers moeten worden beschouwd als “werknemers-expediteurs” (cf. medio p.
35 en tweede alinea van pagina 38 van het bestreden arrest). Deze beide uitgangspunten
zijn onderling tegenstrijdig: in zoverre eerste eiseres als douane-expediteur moet worden
beschouwd, kan die hoedanigheid tegelijkertijd niet worden toegekend aan haar werkne-
mers. 

Deze  tegenstrijdigheid  houdt  een  miskenning  in  van  de  motiveringsverplichting  en
dienvolgens een schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde be-
palingen van de Grondwet.

2.2. Tweede onderdeel 
Te dezen werd niet betwist dat de respectievelijke T2-documenten materialiter door

derde tot en met zesde eiseres werden opgesteld en ondertekend. Dit laatste houdt volgens
het hof van beroep in essentie zelfs de ten laste gelegde feitelijke gedraging in waardoor
de derde tot en met de zesde eisers een inbreuk op artikel 257, § 1, A.W.D.A. zouden heb-
ben begaan: volgens de appèlrechters worden de derde tot en met zesde eisers te dezen
vervolgend hoofdens een inbreuk op de in artikel 257, § 1, A.W.D.A. neergelegde ver-
plichting tot het aanzuiveren van de T2-documenten “door het opmaken en ondertekenen
van T2-documenten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd” (medio pagina 35
van het bestreden arrest, cf. ook de tweede alinea van pagina 38 van het bestreden arrest).

Deze beslissing is evenwel niet naar recht verantwoord, nu uit de loutere vaststelling
dat de derde tot en met de zesde eisers als werknemers van eerste eiseres de gewraakte
T2-documenten hebben opgesteld en ondertekend, niet wettig kan worden afgeleid dat zij
ook verantwoordelijk waren voor de in artikel 257, § 1, A.W.D.A. voorziene zuivering
van die documenten. In tegenstelling tot de vaststellingen in het bestreden arrest met be-
trekking tot tweede eiser – nopens wie wordt vastgesteld dat hij “had moeten toezien op
de correcte toepassing van de geldende reglementering, hetgeen hij verzuimde” (eerste
alinea van pagina 38 van het bestreden arrest) – worden met betrekking tot de derde tot en
met de zesde eisers geen concrete feitelijkheden of omstandigheden aangeduid waaruit
wettig kan worden afgeleid dat zij dienden in te staan voor de zuivering van de T2-docu-
menten: de appèlrechters beperken zich tot de vaststelling dat de derde tot en met de zesde
eisers die documenten hebben opgesteld en ondertekend.
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Door de derde tot en met de zesde eisers desondanks schuldig te verklaren aan het niet-
aanzuiveren van de in “feit 2” bedoelde T2-documenten, schenden de appèlrechters dan
ook artikel 257, § 1, A.W.D.A. en artikel 66 van het Strafwetboek. 

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 11bis van de verordening nr. 1062/87 van de Commissie van de Europese Ge-

meenschappen van 27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigings-
maatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, zoals ingevoegd
door lid 1 van artikel 1 van de verordening nr. 1429/90 van de Commissie van de Europe-
se Gemeenschappen van 29 mei 1990 tot wijziging van verordening nr. 1062/87 houdende
uitvoeringsbepalingen  en  vereenvoudigingsmaatregelen  betreffende  de  regeling  voor
communautair douanevervoer, zoals van toepassing vóór de intrekking van verordening
nr. 1062/87 door artikel 127.1 van de verordening nr. 1214/92 van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen en vereen-
voudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer en zo-
als van toepassing vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 2454/93 van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele
bepalingen ter uitvoering van verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek.

Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest worden tweede tot en met zesde eisers op vordering van het mi-

nisterie van Financiën als vervolgende partij bij toepassing van artikel 21ter van de voor-
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering schuldig verklaard aan het ten laste ge-
legde “feit 2”, nl. de niet-aanzuivering van de in die tenlastelegging bedoelde T2-docu-
menten, terwijl ze op burgerlijk gebied op vordering van het ministerie van Financiën
worden veroordeeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzondere accijnzen,
meer de nalatigheidintrest, alsook tot hun respectievelijke aandeel in de kosten, waarbij
eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprakelijk wordt gesteld voor deze ver-
oordeling tot de verschuldigde rechten, taksen en kosten. De appèlrechters baseren zich in
dit verband met betrekking tot hun beslissing “op burgerlijk gebied” o.m. op de volgende
motieven:

“(…) dat (de eisers) in conclusies stellen dat de administratie op grond van artikel 11bis
van de verordening 1062/87 (van de Commissie van 27 maart 1987) niet meer kan over-
gaan tot invordering van de (bijzondere) accijnzen in hoofde van (eerste eiseres);

dat, aldus (eiseres), artikel 11bis een vervaltermijn bevat, waarbinnen de administratie
de aangever moet verwittigen wanneer de zending niet bij het kantoor van bestemming
werd aangeboden, namelijk elf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer;

dat, zonder deze kennisgeving, de administratie niet meer tot invordering kan overgaan;
dat (eisers) zich desbetreffend verder beroepen op:
1. het arrest de dato 21 oktober 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen in de zaak C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg tegen Lensing & Brock-
hausen GMBH (…);

2. het ‘Hilton Beef’ – arrest de dato 19 februari 1998 in de zaak T-42/96, Eyckeler &
Malt AG/Commissie van de Europese Gemeenschappen (…);

3. twee arresten van de Nederlandse Tariefcommissie respectievelijk de dato 9 april
1990 en de dato 17 november 1993 (…);

(…) dat (de eisers) aldus aanvoeren dat (eerste eiseres) alvast, binnen de termijn van elf
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maanden, geen schrijven heeft ontvangen van de Belgische Staat waarbij kennis werd ge-
geven van de termijn van drie maanden voor het leveren van het bewijs van regelmatig-
heid of van het bewijs waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan,
en de Belgische Staat derhalve niet gerechtigd is de ontdoken belastingen nog te vorderen
lastens de aangever, (te dezen eerste eiseres);

(…) dat het hof (van beroep) voormelde stelling niet kan bijtreden;
(…) dat voormeld artikel  11bis van de EEG-verordening nr.  1062/87 van 27 maart

1987, opgenomen onder Titel Ibis van deze verordening onder de hoofding ‘bepalingen
die van toepassing zijn op niet bij het kantoor van bestemming aangeboden zendingen’,
bepaalt:

‘1.  Wanneer een zending niet  bij het kantoor van bestemming is aangeboden en de
plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, geeft het kan-
toor van vertrek de aangever, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de elf maanden na
de datum van geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, daarvan
kennis;

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden vermeld
waarbinnen, ten genoege van het kantoor van vertrek, het bewijs van regelmatigheid van
het douanevervoer moet worden geleverd of de plaats moet worden medegedeeld waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan. Deze termijn bedraagt drie
maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Indien het be-
wijs na het verlopen van deze termijn niet is geleverd, gaat de bevoegde Lidstaat over tot
de invordering van het bedrag aan rechten en andere heffingen dat verschuldigd is (..)’;

(…) dat,  alhoewel is voorgeschreven dat de kennisgeving van niet-zuivering aan de
aangever inzake communautair douanevervoer uiterlijk binnen elf maanden na de geldig-
making van de aangifte voor communautair douanevervoer moet gebeuren, deze termijn
niet als een vervaltermijn dient beschouwd te worden;

dat de aangever zich derhalve niet kan beroepen op het niet-respecteren van deze ter-
mijn om aan zijn verplichtingen tot het betalen van de douaneschuld te ontsnappen;

dat de lidstaat van vertrek de invordering wel pas kan opstarten nadat de aangever een
termijn van drie maanden heeft gekregen om de bewijzen in te zamelen;

(…) dat uit het ingeroepen arrest “Lensing & Brockhausen” niet kan afgeleid worden
dat  de  termijn  van  elf  maanden,  zoals  voorzien  in  artikel  11bis  van  de  verordening
1062/87 een vervaltermijn is, maar wel dat de aangever na de kennisgeving van niet-zui-
vering hoe dan ook recht heeft op een termijn van drie maanden om aan te tonen dat het
vervoer regelmatig is verlopen of waar de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsge-
vonden, alvorens de bevoegde autoriteiten kunnen overgaan tot de invordering van de
douaneschuld;

(…) dat ook het ingeroepen “Hilton Beef” – arrest van 19 februari 1998 (…) te deze ir-
relevant is;

dat het in deze zaak blijkt te gaan om een controle a posteriori van oorsprongcertifica-
ten, waarbij het controlesysteem volledig in handen is van de bevoegde autoriteiten;

dat het in onderhavige zaak daarentegen gaat om een niet-zuivering van een aangifte in-
zake communautair douanevervoer, waarvoor de aangever een eigen verantwoordelijk-
heid draagt;

(…) dat (de eisers) evenmin vermogen enig dienstig verweer te putten uit de aange-
voerde arresten van de Nederlandse Tariefcommissie (…), om de enkele reden dat voor-
melde arresten vreemd zijn aan de Belgische rechtsorde” (p. 40-43 van het bestreden ar-
rest).
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Grieven
Te dezen stellen de appèlrechters niet dat het kantoor van vertrek er niet toe gehouden

was om uiterlijk binnen de elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor commu-
nautair douanevervoer eerste eiseres in kennis te stellen van de omstandigheid dat de zen-
ding niet bij het kantoor van bestemming werd aangeboden, zoals dit wordt voorgeschre-
ven door lid 1 van artikel 11bis van de verordening nr. 1062/87 van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 27 maart 1987 “houdende uitvoeringsbepalingen en ver-
eenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer”,
zoals van toepassing vóór die verordening werd ingetrokken. Evenmin werd betwist dat
deze termijn van elf maanden in het onderhavige geval niet werd gerespecteerd. 

Het hof van beroep oordeelt evenwel ten onrechte dat de termijn van elf maanden geen
“vervaltermijn” inhoudt en dat het niet-respecteren van die termijn niet impliceert dat de
aangever niet meer zou kunnen worden aangesproken voor de douaneschuld. Een derge-
lijk standpunt zou immers betekenen dat de in lid 1 van het voormelde artikel 11bis van
de verordening nr. 1062/87 bedoelde termijn van elf maanden betekeningloos zou worden
of louter als een gratuite termijn van orde zou moeten worden beschouwd – wat in strijd is
met de duidelijke bewoordingen van deze bepaling, die het kantoor van vertrek formeel
verplicht om de aangever “zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen elf maanden na de
datum van de geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer” van één
en ander in kennis te stellen.

De bedenking dat lid 1 van artikel 11bis van de verordening nr. 1062/87 in dezen niet
uitdrukkelijk in enige sanctie voorziet, is in dit verband niet pertinent. Een dergelijke be-
denking geldt immers ook voor de in lid 2 van artikel 11bis voorziene termijn van drie
maanden die de aangever moet worden geboden om het bewijs van één en ander te leve-
ren: te dezen staat vast dat het niet-respecteren van die termijn van drie maanden tot ge-
volg heeft dat niet tot inning van de rechten kan worden overgegaan (H.v.J., 21 oktober
1999, nr. C-233/98).

De appèlrechters stellen dan ook niet wettig vast dat de aangever zich niet kan beroepen
op het niet-respecteren van de termijn van elf maanden ter ondersteuning van zijn stand-
punt dat hij niet gehouden is tot aanzuivering van de rechten.

In ondergeschikte orde verzoeken de eisers het hof (van beroep) om aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen die in het dispositief van onderhavige voorzie-
ning geformuleerde prejudiciële vraag te stellen nopens de draagwijdte van artikel 11bis
van de verordening nr. 1062/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van
27 maart 1987 “houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betref-
fende de regeling voor communautair douanevervoer”, namelijk:

“ Wat is de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden, zoals voorgeschreven
door lid 1 van artikel 11bis van de verordening nr. 1062/87 van de Commissie van de Eu-
ropese Gemeenschappen van 27 maart 1987 ‘houdende uitvoeringsbepalingen en vereen-
voudigings-maatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer”, in-
gevoegd door lid 1 van artikel 1 van de verordening nr. 1429/90 van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 “tot wijziging van verordening nr. 1062/87
houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling
voor communautair douanevervoer” (zoals van toepassing vóór de intrekking van de ver-
ordening nr. 1062/87 door artikel 127.1 van de verordening nr. 1214/92 van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen van 21 april 1992 “houdende uitvoeringsbepalin-
gen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douane-
vervoer”, op haar beurt ingetrokken door artikel 913 van verordening nr. 254/93 van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 “houdende vaststelling van
enkele bepalingen ter uitvoering van verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling
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van het communautair douanewetboek”)? Moet die bepaling aldus worden geïnterpreteerd
dat de bevoegde Lidstaat niet meer gerechtigd is om de verschuldigde rechten van de aan-
gever te vorderen wanneer deze termijn van elf maanden niet werd gerespecteerd?”

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten:
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest worden de tweede tot en met de zesde eisers op vordering van

het ministerie van Financiën als vervolgende partij bij toepassing van artikel 21ter van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schuldig verklaard aan het hem
ten laste gelegde “feit 2”, nl. de niet-aanzuivering van de in die tenlastelegging bedoelde
T2-documenten, terwijl ze op burgerlijk gebied op vordering van het Ministerie van Fi-
nanciën worden veroordeeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzondere ac-
cijnzen, meer de nalatigheidsintresten, alsook tot hun respectievelijke aandeel in de kos-
ten, waarbij eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprakelijk worden gesteld
voor deze veroordeling tot de verschuldigde rechten, taksen en kosten. De appèlrechters
baseren zich in dit verband onder meer op de volgende motieven: 

“(…) dat (eerste eiseres) te dezen optrad als douane-expediteur, die, via haar werkne-
mers, de T2-documenten opstelde en ondertekende als aangever communautair douane-
vervoer;

(…) Dat de beklaagden B. R., H. I. S., C. K. en (tweede eiser) te dezen strafrechtelijk
worden vervolgd in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurders en algemeen direc-
teur (wat (tweede eiser) betreft) van (eerste eiseres), ten tijde van de feiten, hoofdens de
feiten sub 2, namelijk het niet-aanzuiveren van de kwestieuze T2-documenten (inbreuk op
artikel 257, § 1 A.W.D.A.);

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzon-
dere accijnzen;

(…) Dat (derde tot en met zesde eisers) te dezen worden vervolgd hoofdens inbreuk op
artikle 257, § 1, A.W.D.A. (niet-aanzuiveren T2-documenten), feiten gepleegd als expedi-
teurs-werknemers van (eerste eiseres), door het opmaken en ondertekenen van T2-docu-
menten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd;

Dat zij tevens werden gedagvaard in betaling van de met betrekking tot de respectieve
door hen opgemaakte en ondertekende T2-documenten verschuldigde accijnzen en bijzon-
dere accijnzen;

(…) Dat (eerste eiseres) te dezen werd gedagvaard als burgerlijk en hoofdelijk aanspra-
kelijke voor de geldboeten en de kosten evenals de verschuldigde rechten en taksen die
het gevolg zijn van de veroordelingen opgelopen door (tweede tot en met zesde eisers)
(pagina 35 van het bestreden arrest)”;

En voorts:
“(…) dat (tweede eiser) ten tijde van de feiten algemeen directeur was van (eerste eise-

res), alsmede optrad als afgevaardigd vertegenwoordiger, en had moeten toezien op de
correcte toepassing van de geldende reglementering, hetgeen hij verzuimde;

Dat (derde tot en met zesde eisers) als werknemers-expediteurs van (eerste eiseres) de
bewuste T2-documenten, zoals hun respectievelijk wordt ten laste gelegd, hebben opge-
steld en ondertekend;

(…) Dat, ten tijde van de feiten, een rechtspersoon niet strafrechtelijk aansprakelijk kon
gesteld worden;
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Dat wanneer alsdan een rechtspersoon een misdrijf pleegde, de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid rustte op de natuurlijke personen, organen of aangestelden, door wier toe-
doen de rechtspersoon handelde;

(…) Dat, gelet op de hierboven weergegeven redengeving, het materiële elementen en
de wederrechtelijkheid van de respectievelijk aan (tweede tot en met zesde eisers) ten las-
te gelegde feiten (feiten sub 2) vaststaat;

(…) Dat ook het te dezen vereiste morele schuldelement, het algemeen opzet, in hoofde
van deze beklaagde aanwezig is;

Dat het moreel bestanddeel hieruit blijkt dat de handeling, dit is het louter materiële
feit, namelijk het stellen van de verboden handeling of het nalaten van de geboden hande-
ling, als dusdanig een fout oplevert;

Dat te dezen geen bijzonder opzet vereist is;
Dat geen der elementen of omstandigheden van de zaak toelaat vast te stellen dat deze

beklaagden, door de handelingen van een derde, slachtoffer werden van een onoverkome-
lijke dwaling of dat de feiten overmacht opleveren die hun schuld uitsluit;

(…) Dat derhalve de schuld van voormelde beklaagden, als dader/mededader, aan de
hen sub 2 (zoals gepreciseerd) respectievelijk ten laste gelegde feiten bewezen is gewor-
den;

(…) Dat ook de overige door voormelde beklaagden desbetreffend in conclusies opge-
worpen argumenten niet van aard zijn om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan voormel-
de besluitvorming” (pagina’s 38-39 van het bestreden arrest)”;

En voorts: 
“(…) dat met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werknemer tegenover derden,

artikel  18 van de Arbeidsovereenkomstenwet betrekking heeft  op de  burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden,
voor de schade die zij in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst hebben veroorzaakt;

(…) Dat, opdat een werknemer, op grond van voormeld artikel 18, aansprakelijk kan
gesteld worden voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan
derden heeft veroorzaakt, de benadeelde het bestaan dient aan te tonen van een buitencon-
tractuele fout, van een schade en van het oorzakelijk verband tussen beide;

Dat voormeld artikel 18 (ook) voor de aansprakelijkheid tegenover derden tevens ver-
eist dat door de werknemer een “gekwalificeerde fout” is begaan, dit is, hetzij een opzette-
lijke fout, hetzij een zware fout, hetzij een bij hem gewoonlijk voorkomende lichte fout;

(…) Dat, inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid, het begrip “bedrog” of “op-
zettelijke fout”, in de zin van voormeld artikel 18 – in tegenstelling tot het in artikel 18
gebezigde begrip ‘zware fout’, waarbij het element ‘opzet’ ontbreekt – dient geïnterpre-
teerd in de zin van een bewuste, gewilde miskenning van een rechtsnorm die een welom-
schreven gebod of verbod oplegt, of van de algemene zorgvuldigheidsnorm;

Dat deze interpretatie niet alleen aansluit bij de overeenstemmende betekenis van het
penale begrip ‘algemeen opzet’, doch tevens concordeert met het aansprakelijkheidsrecht,
waarin het veroorzaken van schade niet noodzakelijk een fout is, zodat, in essentie, de be-
gripsomschrijving eerder dient aangeknoopt aan de foutieve daad zelf en de daaraan ver-
bonden karakteristieken dan aan de schadelijke gevolgen ervan;

(…) Dat, zoals hierboven reeds uiteengezet, voormelde beklaagden te dezen hebben ge-
handeld met het op penaal vlak te dezen vereiste algemeen opzet, zijnde het opzet m we-
tens en willens (zonder dwaling of dwang) de strafrechtelijk verboden, respectievelijk ge-
boden handeling te stellen of na te laten;

Dat het op penaal vlak te dezen vereiste moreel bestanddeel van de hen ten laste geleg-
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de feiten (feit 2) hieruit blijkt dat de handeling, zijnde het louter materieel gepleegde feit,
namelijk het stellen van de verboden handeling of het nalaten van de geboden handeling
(te dezen de niet-zuivering van T2-documenten), als dusdanig een fout oplevert, fout die,
te dezen, tevens de opzettelijke fout oplevert in de zin van artikel 18 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet;

(…) Dat de beklaagden, die daarenboven professionele actoren zijn, en bijgevolg op de
hoogte zijn of moeten zijn van de in casu geldende reglementering, zich derhalve te dezen
niet kunnen beroepen op artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet” (pagina’s 43-44
van het bestreden arrest).

Grieven
4.1. Eerste onderdeel
De appèlrechters oordelen in eerste instanties dat het moreel element te dezen blijkt uit

de omstandigheid “dat de handeling, dit is het louter materiële feit, namelijk het stellen
van de verboden handeling of het nalaten van de geboden handeling, als dusdanig een fout
oplevert” (vijfde-laatste alinea van pagina 38 van het bestreden arrest),  waarbij  voorts
wordt benadrukt “dat het op penaal vlak te dezen vereiste moreel bestanddeel van de (aan
tweede tot en met zesde eisers) ten laste gelegde feiten (feit 2) hieruit blijkt dat de hande-
ling, zijnde het louter materieel gepleegde feit, namelijk het stellen van de verboden han-
deling of het nalaten van de geboden handeling ( te dezen de niet-zuivering van T2-docu-
menten), als dusdanig een fout oplevert” (vierde alinea van pagina 44 van het bestreden
arrest); voor het overige beperkt het hof zich tot de vaststelling dat te dezen geen bijzon-
der opzet is vereist en dat er in het onderhavige geval geen sprake is van onoverkomelijke
dwaling of overmacht (vierde-laatste en derde-laatste alinea van pagina 38 van het bestre-
den arrest).

Anderzijds stelt het hof van beroep dat tweede tot en met zesde eisers “te dezen hebben
gehandeld met het op penaal vlak te dezen vereiste algemeen opzet, zijnde het opzet om
wetens en willens (zonder dwaling of dwang) de strafrechtelijk verboden, respectievelijk
geboden handeling te stellen of na te laten” (derde alinea van pagina 44 van het bestreden
arrest).

Deze overwegingen zijn, in het licht van de gebeurlijke toepassing van artikel 18 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten, met elkaar tegenstrijdig. Er
wordt immers enerzijds vastgesteld dat het “schuldelement” in hoofde van tweede tot en
met derde (lees : zesde) eisers kan worden afgeleid uit de loutere vaststelling dat zij het
“materiële feit” hebben gepleegd – wat volgens het hof van beroep op zich reeds een
“fout” oplevert, die evenwel ook in een loutere nalatigheid kan bestaan – terwijl, ander-
zijds wordt gesteld dat tweede tot en met derde eisers de feiten “wetens en willens” zou-
den hebben gepleegd. Er wordt met andere woorden enerzijds geen en anderzijds wèl op-
zet aangenomen.

Deze  tegenstrijdigheid  houdt  een  miskenning  in  van  de  motiveringsverplichting  en
dienvolgens een schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde be-
palingen van de Grondwet.

4.2. Tweede onderdeel
De appèlrechters oordelen dat in hoofde van tweede tot en met zesde eisers sprake is

van “bedrog” in de zin van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsover-
eenkomsten, waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk zijn, nu zij zouden hebben gehandeld
met een “algemeen opzet”, namelijk het opzet om “wetens en willens” te hebben nagela-
ten de T2-documenten aan te zuiveren.

In dit verband merkt het hof van beroep evenwel op “dat het op penaal vlak te deze ver-
eiste moreel bestanddeel van de hen ten laste gelegde feiten (feit 2) hieruit blijkt dat de
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handeling, zijnde het louter materieel gepleegde feit, namelijk het stellen van de verboden
handeling of het nalaten van de geboden handeling (te dezen de niet-zuivering van T2-do-
cumenten), als dusdanig een fout oplevert, fout die, te dezen, tevens de opzettelijke fout
oplevert in de zin van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet” (vierde alinea van
pagina 44 van het bestreden arrest). 

Uit de vaststelling dat “het louter materieel gepleegde feit” een fout oplevert, kan even-
wel niet wettig worden afgeleid dat er in hoofde van tweede tot en met zesde eisers sprake
zou zijn van een opzettelijke fout die kan worden beschouwd als “bedrog” in de zin van
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978. Ook uit de bedenking dat tweede tot en met zesde
eisers “professionele actoren zijn, en bijgevolg op de hoogte zijn of moeten zijn van de in
casu geldende reglementering” (vijfde alinea van pagina 44 van het bestreden arrest) kan
een dergelijk “bedrog” niet wettig worden afgeleid.

Door tweede tot en met zesde eisers als werknemers persoonlijk te veroordelen tot de
accijnzen en bijzondere accijnzen, schenden de appèlrechters bijgevolg artikel 18 van de
Wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest wordt eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprake-

lijk gesteld voor de lastens tweede tot en met zesde eisers uitgesproken veroordeling tot
de verschuldigde rechten. De appèlrechters baseren zich in dit verband op de volgende
motieven:

“(…) Dat artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing is in zake
douane en accijnzen;

Dat,  vermits  de  desbetreffende  burgerlijke  aansprakelijkheid  voortvloeit  uit  artikel
1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, de opheffing van artikel 100, lid 2, van het Straf-
wetboek ze onaangeroerd laat (pagina 44 van het bestreden arrest).”

Grieven
De aansprakelijkheid van de aanstellers overeenkomstig artikel 1384, derde lid, van het

Burgerlijk Wetboek, geldt slechts voor de schade die hun aangestelden hebben veroor-
zaakt.

Te dezen was het Ministerie van Financiën evenwel geen burgerlijke partij: de admini-
stratie vorderde de verschuldigde rechten slechts terug als “vervolgende partij” krachtens
de wetgeving betreffende douane en accijnzen. Het betreft in deze een zelfstandige vorde-
ring die niet gegrond is op het misdrijf maar rechtstreeks op de wet. 

Louter op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek konden de ap-
pèlrechters eerste eiseres dan ook niet aansprakelijk stellen voor de rechten waartoe twee-
de tot en met zesde eisers werden veroordeeld.

6. Zesde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 11bis, voornamelijk lid 2, van de verordening nr. 1062/87 van de Commissie

van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen en
vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer,
zoals ingevoegd door lid 1 van artikel 1 van de verordening nr. 1429/90 van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 tot wijziging van verordening nr.
1062/87 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de
regeling voor communautair douanevervoer, zoals van toepassing vóór de intrekking van
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verordening nr. 1062/87 door artikel 127.1 van de verordening nr. 1214/92 van de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalin-
gen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douane-
vervoer en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 2454/93
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende vaststel-
ling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening nr. 2913/92 van de Raad tot
vaststelling van het  communautair  douanewetboek (artikel  11bis  kreeg zijn equivalent
voor het jaar 1993 in artikel 49 van de EEG-verordening 1214/92 en vanaf 1.1.1994 in ar-
tikel 379 van de Toepassingsverordening op het Communautaire Douanewetboek (EEG
verordening 2454/93) en schending van de dwingende interpretatie die aan artikel 11bis
werd gegeven door het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen in Luxemburg op
21.10.1999, in de zaak C-233/98 Hauptzollamt Neubrandenburg tegen Lensing & Brock-
hausen GmbH.

Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest worden tweede tot en met zesde eisers vordering van het minis-

terie van Financiën als vervolgende partij bij toepassing van artikel 21ter van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering schuldig verklaard aan het ten laste ge-
legde “feit 2” nl. de niet-aanzuivering van de in die tenlastelegging bedoelde T2 docu-
menten, terwijl ze op burgerlijk gebied op vordering van het ministerie van Financiën
worden veroordeeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen en bijzondere accijnzen,
meer de nalatigheidintresten alsook tot hun respectievelijk aandeel in de kosten, waarbij
eerste eiseres “burgerrechtelijk en hoofdelijk” aansprakelijk wordt gesteld voor deze ver-
oordeling tot de verschuldigde rechten, taksen en kosten. De appèlrechters baseren zich in
dit verband met betrekking tot hun beslissing “op burgerlijk gebied” onder meer op de
volgende motieven:

“(…) dat (de eisers) in conclusies stellen dat de administratie op grond van artikel 11bis
van de verordening 1062/87 (van de Commissie van 27 maart 1987) niet meer kan over-
gaan tot invordering van de (bijzondere) accijnzen in hoofde van (eerste eiseres);

dat, aldus (eiseres) artikel 11bis een vervaltermijn bevat, waarbinnen de administratie
de aangever moet verwittigen wanneer de zending niet bij het kantoor van bestemming
werd aangeboden, namelijk elf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer;

Dat, zonder deze kennisgeving de administratie niet meer tot invordering kan overgaan:
Dat (de eisers) zich desbetreffend verder beroepen op:
1. het arrest van 21 oktober 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen in de zaak C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg tegen Lensing & Brock-
hausen Gmbh (…);

2. het “Hilton Beef” arrest van 19 februari 1998 in de zaak T)412/96 Eyckeler & Malt
AG/Commissie van de Europese Gemeenschappen (…);

3. twee arresten van de Nederlandse Tariefcommissie respectievelijk van 9 april 1990
en van 17 november 1993 (…);

(…) dat (de eisers) aldus aanvoeren dat (eerste eiseres) alvast binnen de termijn van elf
maanden geen schrijven heeft ontvangen van de Belgische staat waarbij kennis werd ge-
geven van de termijn van drie maanden voor het leveren van het bewijs van regelmatig-
heid of van het bewijs waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan,
en de Belgische staat derhalve niet gerechtigd is de ontdoken belastingen nog te vorderen
lastens de aangever (ten dezen eerste eiseres);

(…) dat het hof (van beroep) voormelde stelling niet kan bijtreden; (…) dat voormeld
artikel 11bis van de EEG-verordening nr. 1062/87 van 27 maart 1987, opgenomen onder
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Titel Ibis van deze verordening onder de hoofding ‘bepalingen die van toepassing zijn op
niet bij het kantoor van bestemming aangeboden zendingen’ bepaalt: 

‘1.  Wanneer een zending niet  bij het kantoor van bestemming is aangeboden en de
plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, geeft het kan-
toor van vertrek de aangever, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de elf maanden na
de datum van geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, daarvan
kennis;

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden vermeld
waarbinnen, ten genoege van het kantoor van vertrek, het bewijs van regelmatigheid van
het douanevervoer moet worden geleverd of de plaats moet worden medegedeeld waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan. Deze termijn bedraagt drie
maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Indien het be-
wijs na het verlopen van deze termijn niet is geleverd, gaat de bevoegde Lidstaat over tot
de invordering van het bedrag aan rechten en andere heffingen dat verschuldigd is (..)’; 

(…) dat,  alhoewel is voorgeschreven dat de kennisgeving van niet zuivering aan de
aangever inzake communautair douanevervoer uiterlijk binnen elf maanden na de geldig-
making van de aangifte voor communautair douanevervoer moet gebeuren, deze termijn
niet als een vervaltermijn dient beschouwd te worden;

Dat de aangever zich derhalve niet kan beroepen op het niet respecteren van deze ter-
mijn om aan zijn verplichtingen tot het betalen van de douaneschuld te ontsnappen;

Dat de lidstaat van vertrek de invordering wel pas kan opstarten nadat de aangever een
termijn van drie maanden heeft gekregen om de bewijzen in te zamelen.

(…) dat uit het ingeroepen arrest ‘Lensing & Brockhausen’ niet kan afgeleid worden
dat  de  termijn  van  elf  maanden,  zoals  voorzien  in  artikel  11bis  van  de  verordening
1062/87 een vervaltermijn is, maar wel dat de aangever na de kennisgeving van niet zui-
vering hoe dan ook recht heeft op een termijn van drie maanden om aan te tonen dat het
vervoer regelmatig is verlopen of waar de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsge-
vonden, alvorens de bevoegde autoriteiten kunnen overgaan tot de invordering van de
douaneschuld;

(…) dat ook het ingeroepen ‘Hilton Beef’ arrest van 19 februari 1998 (…) te dezen irre-
levant is;

dat het in deze zaak blijkt te gaan om een controle a posteriori van oorsprongscertifica-
ten waarbij het controlesysteem volledig in handen is van de bevoegde autoriteiten;

dat het in onderhavige zaak daarentegen gaat om een niet zuivering van een aangifte in-
zake communautair douanevervoer,  waarvoor de aangever een eigen verantwoordelijk-
heid draagt: 

(…) dus (de eisers) evenmin vermogen enig dienstig verweer te putten uit de aange-
voerde arresten van de Nederlandse Tariefcommissie (…) om de enkele reden dat voor-
meld arrest vreemd zijn aan de Belgische rechtsorde”.

Grieven
1. Eerste onderdeel
In hun appèlconclusie hebben de eisers (eerste appèlconclusies pagina 4) uitdrukkelijk

verwezen naar hun besluiten genomen in eerste aanleg en de middelen daarin ontwikkeld,
die zij als integraal herhaald beschouwden in graad van beroep.

In hun appèlconclusies hebben de eisers (zie eerste beroepsconclusie – pagina 19 punt
B) uitdrukkelijk aangevoerd dat op grond van artikel 11bis EEG-Verordening 1061/87 de
administratie (Belgische Staat) niet meer tot invordering van de accijnzen kon overgaan in
hoofde van de NV BRC … zonder deze kennisgeving (bedoeld is deze van artikel 11bis)
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kan de administratie niet meer tot invordering overgaan.
In zijn vonnis oordeelde de rechter terecht: “daarna verwittigde de douane evenmin de

NV BRC, minstens niet …”.
In hun vierde beroepsconclusie – pagina’s 23 en 24 – hebben de eisers in cassatie uit-

drukkelijk aangevoerd : “op grond van artikel 11bis Verordening 1062/87 kan de Admini-
stratie niet meer tot invordering van de (bijzondere) accijnzen overgaan in hoofde van de
NV BRC … zonder deze kennisgeving kan de Administratie niet meer tot invordering
overgaan.

De eerste rechter heeft in zijn vonnis reeds terecht het volgende opgemerkt “daarna ver-
wittigde de douane evenmin de NV BRC, minstens niet …”

Op 21 oktober 1999 in de zaak C-233/98 Hauptzollamt Neubrandenburg tegen Lensing
& Brockhausen Gmbh heeft het Hof van Justitie n het kader van een prejudiciële beslis-
sing over de uitlegging van artikel 36 van de EEG-verordening nr. 222/77 en van artikel
11bis van Verordening EEG 1062/87 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als
volgt (zie stuk 17)

Artikel 36, lid 3, van de EEG-Verordening 222/77 van de Raad van 13 december 1976,
juncto artikel 11bis van de EEG-Verordening nr. 1062/87, moet aldus worden uitgelegd,
dat de lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort, slechts bevoegd is de invoerrech-
ten te innen wanneer hij de aangever erop heeft gewezen dat hij over een termijn van drie
maanden beschikt  om het  bewijs  te  leveren  waar  de  overtreding of  onregelmatigheid
daadwerkelijk is begaan en dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd (PBC 278 van 5
september 1998).

Met andere woorden de eisers in cassatie hebben niet alleen gesteld dat zij binnen de
voorgeschreven termijn van 11 maanden dergelijke kennisgeving niet hebben ontvangen
(zie het derde middel tot cassatie – zie eerste memorie) maar zij hebben ook aangevoerd
dat zij in het geheel geen kennisgeving in de zin van artikel 11bis (lid 2) hebben ontvan-
gen (dus ook niet na het verstrijken van de elfmaandentermijn) en dus ook niet vóórdat de
lidstaat, waartoe het kantoor van vertrek behoort (Antwerpen-België) de invordering van
de rechten opstartte.

Dit argument werd aangevoerd door de uitdrukkelijke verwijzing in de appèlconclusies
naar het vonnis van de eerste rechter, waarvan op pagina 23 van hun vierde beroepscon-
clusie eisers uitdrukkelijk in hun besluiten vermeldden “de eerste rechter heeft in zijn
vonnis reeds terecht  het volgende opgemerkt  namelijk dat de douane evenmin de NV
BRC heeft verwittigd … minstens niet binnen de nochtans terzake voorgeschreven ter-
mijn van 11 maanden”.

De eerste rechter, wiens argumentatie uitdrukkelijk door de eisers in cassatie in hun be-
roepsmiddelen wordt overgenomen, heeft 2 zaken beslist namelijk dat de douane noch
binnen de termijn van elf maanden noch erbuiten (evenmin) BRC heeft verwittigd, zoals
voorgeschreven is in artikel 11bis van de verordening 1062/87.

De onmiddellijke vermelding daarna door de eisers in cassatie in hun zelfde 4ds be-
roepsconclusie – punt 2 – pagina 23 van het arrest Lensing & Brockhausen van 21 okto-
ber 1999 in de zaak C-233/98 van het Hof van Justitie van Luxemburg, met uitdrukkelijke
verwijzing naar het dictum 1 van dit arrest, namelijk dat de lidstaat waartoe het kantoor
van vertrek behoort  (België-Antwerpen) slechts  bevoegd is  de  invoerrechten te  innen,
wanneer hij de aangever erop heeft gewezen dat hij over een termijn van 3 maanden be-
schikt om het bewijs te leveren waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is
begaan, en dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd (PBC 278 van 5 september 1998)
kan niet anders geïnterpreteerd worden dan dat de eisers in cassatie wel degelijk in hun
appèlconclusie hebben geargumenteerd dat de Belgische Staat niet de kennisgeving voor-
zien artikel 11bis aan de aangever hebben gedaan voordat hij de invordering van de rech-
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ten heeft opgestart.
Niet om het even welk bericht komt in aanmerking … het Hof van de Europese Ge-

meenschappen heeft op een dwingende manier geoordeeld dat die kennisgeving de aange-
ver er moet op wijzen dat hij over een termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te
leveren waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.

Op pagina 23 van de vierde beroepsconclusie hebben de eisers in cassatie uitdrukkelijk
geschreven : “zonder deze kennisgeving kan de administratie niet meer tot invordering
overgaan”.

Te dezen geven de appèlrechters evenwel geen antwoord op dit specifieke verweermid-
del van de eisers, geacceerd op het tweede lid (dat ok verwijst naar het eerste lid) van arti-
kel 11bis van de EEG-Verordening 1062/87.

De appèlrechters die weliswaar vaststellen dat de kennisgeving van niet-zuivering aan
de aangever inzake communautair douanevervoer voorgeschreven is, limiteren zichzelf tot
de voorgeschreven termijn van 11 maanden om deze kennisgeving te doen en zijn van
oordeel dat deze termijn niet als een vervaltermijn dient beschouwd te worden.

De bestreden beslissing is dan ook niet regelmatig met redenen omkleed en schendt
hierdoor artikel 149 van de Grondwet.

Terwijl het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen a quo weliswaar vaststelt en ci-
teert dat “de lidstaat van vertrek de invordering pas kan opstarten nadat de aangever een
termijn van drie maanden heeft gekregen om de bewijzen in te zamelen … en dat de aan-
gever na de kennisgeving van niet zuivering hoedanook recht heeft op een termijn van
drie maanden om aan te tonen dat het vervoer regelmatig is verlopen of waar de onregel-
matigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, alvorens de bevoegde autoriteiten kunnen
overgaan tot de invordering van de douaneschuld” stelt het Hof van Beroep te Antwerpen
geenszins vast dat de Belgische Staat, die invordert en die de oorspronkelijke eiser is (ac-
tori incumbit probatio) het bewijs heeft geleverd dat zij  en de kennisgeving heeft ver-
stuurd en daarbij een termijn van 3 maanden heeft gegeven aan de aangever, vooraleer zij
overging tot invordering.

Ook dit  punt is  in de bestreden beslissing niet  regelmatig met redenen omkleed en
schendt zij hierdoor artikel 149 van de Grondwet: 

2. Tweede onderdeel
Artikel 11bis lid 1 en voornamelijk lid 2 van de EEG-verordening 1062/87 zelf en van

de dwingende interpretatie daaraan gegeven door het reeds eerder geciteerde arrest van
het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen in Luxemburg van 21 oktober 1999 in
de zaak C 233/98 hauptzollamt Neubrandenburg tegen Lensing & Brockhausen GmbH
(stuk 17 van het bundel van de eisers –aangehaalde op pagina 23 en 24 van de 4de Be-
roepsconclusie).

Artikel 11bis, lid 2 – dat verwijst naar lid 1, zegt dat de kennisgeving, die door het dou-
anekantoor van vertrek zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 11 maanden) aan de
aangever communautair douanevervoer moet worden verstuurd wanneer een zending niet
bij het kantoor van bestemming is aangeboden en de plaats van de overtreding of onregel-
matigheid niet kan worden vastgesteld met name de termijn moet vermelden waarbinnen,
ten genoege van het kantoor van vertrek, het bewijs van regelmatigheid van het douane-
vervoer moet worden geleverd of de plaats moet worden meegedeeld waar de overtreding
of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan en deze termijn bedraagt 3 maanden van-
af de datum der kennisgeving.

Lid 2 van artikel 11bis zegt dat “indien het bewijs, na het verlopen van deze termijn
niet is geleverd, gaat de bevoegde lidstaat over tot invordering van het bedrag aan rechten
en andere heffingen dat verschuldigd is”.
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Het Hof van Justitie, in de eerder geciteerde Lensing & Brockhausenzaak, heeft op 21
oktober 1999, lid 2, van artikel 11bis dwingend geïnterpreteerd (“ moet aldus worden uit-
gelegd”) nl. in de zin dat de lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort, slechts be-
voegd is de invoerrechten te innen, wanneer hij de aangever erop heeft gewezen dat hij
over een termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te leveren waar de overtreding
of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan en dat bewijs niet binnen die termijn is gele-
verd (…).

Het Hof van Beroep te Antwerpen gaat weliswaar akkoord dat de lidstaat van vertrek
de invordering pas kan opstarten nadat de aangever een termijn van drie maanden heeft
gekregen om de bewijzen in te zamelen (zie citaat op pagina 27 van de eerste memorie)
maar voegt eraan toe dat uit het ingeroepen arrest Lensing & Brockhausen niet kan afge-
leid worden dat de termijn van 11 maanden, zoals voorzien in artikel 11bis een vervalter-
mijn is, maar wel dat de aangever na de kennisgeving van niet zuivering hoe dan ook
recht heeft op een termijn van drie maanden om aan te tonen dat het vervoer regelmatig is
verlopen of waar de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, alvorens de
bevoegde autoriteiten kunnen overgaan tot de invordering van de douaneschuld.

En aangezien het vaststaat dat de eisers in cassatie geen kennisgeving in de zin van arti-
kel 11bis hebben gekregen voordat de bevoegde autoriteiten zijn overgegaan tot de invor-
dering van de douaneschuld en ook geen termijn van drie maanden hebben gekregen om
aan te tonen dat het vervoer regelmatig is verlopen of waar de onregelmatigheid daadwer-
kelijk heeft plaatsgevonden, schond het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn arrest, waar-
tegen cassatieberoep, de bepalingen van lid 2 van artikel 11bis EEG-verordening 1062/87
en diens dwingende interpretatie daaraan gegeven door het hierboven arrest Lensing &
Brockhausen (Hof van Justitie der E.G. in Luxemburg van 21 oktober 1999).

De beslissing van het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij eerste tot en met zesde ei-
sers veroordeeld werden in betaling aan de Belgische staat van de bedragen aan ontdoken
accijnzen, meer de nalatigheidintresten, zoals vermeld op pagina 48 en 49 van het arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen, achtste kamer van 21 november 2001 is dan ook
niet naar recht verantwoord en schendt het artikel 11bis van de EEG-verordening 1062/87
– voornoemd – en de dwingende interpretatie daaraan gegeven door het hierboven geci-
teerde arrest Lensing & Brockhausen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen in Luxemburg.

IV. Relevante gegevens
A. Feiten
Overwegende dat het arrest volgende relevante feiten vaststelt:
– de nv Belgian Refining Corporation (verder BRC), de eerste eiseres, is in de

haven van Antwerpen bedrijvig als producent,  importeur en groothandelaar in
petroleumproducten. In die hoedanigheid had ze in de loop van 1990 begin 1991
commerciële contacten met de nv Transforwarding die diverse ladingen gasolie-
diesel en gelode en ongelode motorbenzine bij BRC afhaalde;

– deze petroleumproducten – afkomstig van de onderneming Petrograde, een
petroleumhandel gevestigd op de Cayman-eilanden waarvan BRC door haar al-
gemeen directeur, M. S., tweede eiser, de vertegenwoordiger in België

–  waren  vroeger  door  Transforwarding  aangekocht  bij  de  petroleumhandel
Siba (twee ladingen) en bij de petroleumhandel Petrobel  (162 ladingen). BRC
sloeg deze petroleum-producten op in haar installaties te Antwerpen, waar Trans-
forwarding ze zelf afhaalde per vrachtwagen;
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– BRC  trad  voor  deze  petroleumproducten  op  als  douane-expediteur  voor
Transforwarding die haar mededeelde dat de goederen bestemd waren voor uit-
voer naar Frankrijk, meer bepaald Saint-Quentin. De bedienden van BRC stel-
den, overeenkomstig de communautaire regelgeving, de vereiste T2-documenten
op waardoor de petroleumproducten vrijstelling genoten van accijnsrechten en
bijzondere accijnsrechten;

– achteraf bleek dat de goederen nooit naar Frankrijk waren uitgevoerd, maar
dat Forwarding ze integendeel had opgeslagen in de opslagtanks van de Belgi-
sche firma Olietex om ze vervolgens te verkopen op de Belgische markt;

– BRC werd niet en zelfs nooit, overeenkomstig artikel 11bis, 1 van de veror-
dening (EEG) nr. 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987 houdende uit-
voeringsbepalingen en vereenvoudigingmaatregelen betreffende de regeling voor
communautair douanevervoer (PB L 107, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening
(EEG) nr. 1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, door het kantoor van
vertrek, uiterlijk binnen de elf maanden na de datum van geldigmaking van de
aangifte voor communautair douanevervoer, verwittigd van het feit dat de zen-
ding niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden.

B. Retroacten van de rechtspleging
De tweede tot de zesde eiser werden door het Hof van Beroep te Antwerpen

schuldig  bevonden  uit  hoofde  van  mededaderschap  of  medeplichtigheid  aan,
“zoals het in het voorjaar van 1992 werd vastgesteld en uit verder onderzoek
door de ambtenaar der Controle Opsporing Petroleum te Antwerpen is gebleken,
zich tussen 27.06.1990 en 31.10.1991 schuldig te hebben gemaakt aan hetgeen
volgt:

– feit 1: aan de goederen aangegeven met (de 164 opgesomde) T2- documen-
ten, zonder toelating van het bestuur der Douane en Accijnzen, een andere be-
stemming te hebben gegeven dan uitdrukkelijk was aangeduid en aldus aan de
doorvoer te hebben onttrokken;

– feit 2: de (164 opgesomde) T2-documenten niet te hebben aangezuiverd”.
De goederen vermeld op de 164 opgesomde T2-documenten konden niet wor-

den aangehaald.
Bij tussenarrest van 16 september 1999 heeft het Hof van Beroep te Antwer-

pen de tijdsbepaling als volgt gepreciseerd: “tussen 26 juni 1990 en 1 februari
1991”.

De eerste eiseres werd door het Hof van Beroep te Antwerpen civielrechtelijk
en hoofdelijk aansprakelijk verklaard voor de tweede tot en met de zesde eiser.

C. Toepasselijk nationaal recht
Volgens de dagvaarding en het arrest van het hof van beroep, maakt het feit II

een overtreding uit van artikel 257, § 1, Algemene Wet Douane en Accijnzen
(verder AWDA).

Het artikel 257, § 1, AWDA luidde in zijn versie op het ogenblik van de feiten:
“Wanneer een document betreffende doorvoer, tijdelijke of voorlopige vrijstel-
ling van rechten, verzending of entrepot of op bijzonder magazijn van entrepot,
uitvoer met accijnsafschrijving of enigerlei ander douane- of accijnsdocument,
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waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is
voorgeschreven,  op dat  kantoor  niet  binnen  de  gestelde  termijn  weder  wordt
overgelegd of gezuiverd of wel aldaar weder wordt overgelegd zonder de vereis-
te afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening, loopt de titularis of de
cessionaris van het document een geldboete van vijfhonderd frank op, onvermin-
derd de betaling van de rechten op de in het document vermelde goederen en on-
verminderd daarenboven – indien het gaat om buitenlandse goederen welke bij
invoer aan verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen zijn onder-
worpen – de betaling van de waarde der goederen”. 

Het artikel 257, § 1, AWDA luidde, ingevolge wijziging bij wet van 27 de-
cember 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, op het ogenblik van het ar-
rest van het hof van beroep: “Wanneer een document betreffende doorvoer, tijde-
lijke of voorlopige vrijstelling van rechten, verzending op entrepot of op ruimte
voor tijdelijke opslag, uitvoer met accijnsafschrijving of enigerlei ander douane-
of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kanto-
re van uitreiking is voorgeschreven, op dat kantoor niet binnen de gestelde ter-
mijn weder wordt overgelegd of gezuiverd of wel aldaar weder wordt overgelegd
zonder de vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening, loopt
de titularis of de cessionaris van het document een geldboete van vijfduizend tot
vijftienduizend frank op, onverminderd de betaling van de rechten op de in het
document vermelde goederen en onverminderd daarenboven – indien het gaat
om buitenlandse goederen welke bij invoer aan verbodbepalingen, beperkingen
of controlemaatregelen zijn onderworpen – de betaling van de waarde der goede-
ren”.

Het artikel 266, § 1, AWDA bepaalt: “Behoudens tegenstrijdige beschikkingen
in bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten
bate van de Schatkist, zijn de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het
misdrijf aansprakelijke personen solidair gehouden tot het betalen van de rechten
en taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden onttrokken, zomede van
de eventueel verschuldigde nalatigheidintresten”.

De artikelen 281 en 282 AWDA regelen de vervolging en berechting van dou-
ane- en accijnzenmisdrijven voor de strafrechtbanken.

Het artikel 283 AWDA bepaalt: “Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrij-
ven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvor-
dering, tevens tot betaling van rechten en accijnzen, en alzo tot een civiele actie
aanleiding geven zal de kennisneming en berechting daarvan in beide opzichten
tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren”.

Krachtens deze wetsbepaling moet de strafrechter, wanneer hij de beklaagde
vrijspreekt, niettemin uitspraak doen op de burgerlijke rechtsvordering van het
bestuur waarvan hij tegelijkertijd met de strafvordering kennis heeft genomen.

Het artikel 21ter Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 30 juni
2000, bepaalt: “Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn over-
schrijdt, kan de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit-
spreken of een straf uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimum-
straf. Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitge-
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sproken, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding
bestaat, tot teruggave. De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken”.

V. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van de eisers sub I
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters de enkele affirmaties van de eisers dat: 
1. de verordening nr. 222/77 van de Raad van de Europese Gemeenschappen

van 13 december 1976 betreffende het communautair douanevervoer te dezen
niet van toepassing was, aangezien zij slechts toepasselijk was op douanerechten
en niet op accijnzen; 

2. het begrip rechten in artikel 257 AWDA evenmin betrekking had op de ac-
cijnzen, zodat die bepaling evenmin van toepassing was;

3. artikel 202 (oud), §1, AWDA, zoals van toepassing na de wijziging door de
wet van 22 december 1989 en vóór de wijziging bij de wet van 27 december
1993, te dezen niet van toepassing kon zijn, beantwoorden en verwerpen door
die verordening en deze wetsartikelen wel van toepassing te achten;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 118, §1, en 135 AWDA in zijn ver-

schillende versies, en de artikelen 11 en 13 verordening nummer 222/77 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976 betreffende het
communautair douanevervoer, de douane-expediteur die een aangifte voor com-
munautair douanevervoer heeft gedaan ten aanzien waarvan de vereiste douane-
formaliteiten zijn vervuld, in de regel, jegens het bestuur van douane en accijn-
zen aansprakelijk is voor het betalen van de rechten bij invoer of de accijnzen; 

Overwegende dat ingevolge artikel 135 (oud), tweede lid, AWDA, namelijk
vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 1993, eens dat de sluikerij ten laste
van de klant bewezen is, de rechter de douane-expediteur van strafvervolging
ontslaat, maar ingevolge artikel 202 (oud), §1, AWDA zoals van toepassing na
de wijziging door de wet van 22 december 1989 en vóór de wijziging bij de wet
van 27 december 1993, deze laatste toch met de klant mede hoofdelijk gehouden
blijft tot betaling van de ontdoken rechten;

Overwegende dat de in artikel 135 (oud), tweede lid, AWDA, vermelde sluike-
rij de fraude bij de aangifte betreft en niet de in artikel 257, AWDA vermelde
verplichting tot wederoverlegging of aanzuivering ten kantore van uitreiking van
douane- of accijnsdocumenten, die slechts een gevolg is van de aangifte;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel - Eerste onderdeel
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te overwegen dat de eerste eiseres als

“de aangever” moet  worden beschouwd en de tweede tot  de zesde eisers  als
“werknemers-expediteurs van (de eerste eiseres)”;
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3. Derde middel 
Overwegende dat het middel, enerzijds, de enkele schuldigverklaring en hun

solidaire veroordeling tot de erdoor ontdoken accijnzen of bijzondere accijnzen
en de daarop verschuldigde nalatigheidintresten van de derde, de vierde, de vijf-
de en de zesde eiser betreft, anderzijds, de veroordeling van de eerste eiseres als
civielrechtelijk aansprakelijke voor de derde tot de zesde eiser betreft;

Overwegende dat het hof van beroep, bij toepassing van vermelde wetsbepa-
lingen, enkel de eenvoudige schuldverklaring van de eisers heeft uitgesproken en
hen wegens de bewezen verklaarde feiten solidair heeft veroordeeld tot de erdoor
ontdoken accijnzen of bijzondere accijnzen en de daarop verschuldigde nalatig-
heidintresten;

Overwegende dat het oordeel over het middel afhangt van de opgeworpen pre-
judiciële vraag;

4. Vierde middel
4.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen de beoordeling van de feiten

door de rechter;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
5. Vijfde middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het verband houdt met de civielrech-

telijke aansprakelijkheid van de eerste eiseres voor de tweede eiser, daar de ver-
oordeling van de eerste eiseres tot de door deze laatste verschuldigde taksen en
rechten wettig verantwoord is op grond van haar hoofdelijke aansprakelijkheid,
niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is;

6. Zesde middel 
6.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest met de rede-

nen die het vermeldt, het verweer van de eisers verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
6.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat dit onderdeel dezelfde inhoud heeft als het derde middel, zo-

dat het geen afzonderlijk antwoord behoeft;
B. Cassatieberoep van de eiser sub II
1. Afstand
Overwegende dat Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie,

verklaart namens eiser afstand te doen van het cassatieberoep in zoverre dit be-
trekking heeft op de beslissingen ten aanzien van Nico Suringh en Jan Cornelis;

2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep voor het overige
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep werd betekend;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verleent aan de eiser sub II akte van zijn hiervoor bepaalde afstand;
Verwerpt zijn cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt hem in de kosten van zijn cassatieberoep;
Gezegde kosten begroot op de som van tweeëntachtig euro tweeënzestig cent

verschuldigd;
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Ge-

meenschappen, bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak heeft gedaan over
de onderstaande vraag:

“Wat is de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden, zoals voorge-
schreven door lid 1 van artikel 11bis van de verordening nr.  1062/87 van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 1987 houdende uit-
voeringsbepalingen  en  vereenvoudigings-maatregelen  betreffende  de  regeling
voor communautair douanevervoer, ingevoegd door lid 1 van artikel 1 van de
verordening nr. 1429/90 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
van 29 mei 1990 tot wijziging van verordening nr. 1062/87 houdende uitvoe-
ringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor
communautair douanevervoer (zoals van toepassing vóór de intrekking van ver-
ordening nr. 1062/87 door artikel 127.1 van de verordening nr. 1214/92 van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 april 1992 houdende uit-
voeringsbepalingen  en  vereenvoudigings-maatregelen  betreffende  de  regeling
voor communautair douanevervoer, op haar beurt ingetrokken door artikel 913
van verordening nr. 2454/93 van de commissie van de Europese Gemeenschap-
pen van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair
douanewetboek)? 

Moet die bepaling aldus worden geïnterpreteerd dat de bevoegde Lidstaat niet
meer  gerechtigd is om de verschuldigde rechten van de aangever te vorderen
wanneer deze termijn van elf maanden niet werd gerespecteerd ?”

Houdt de overige kosten aan.

5 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Bützler, De Bruyn en L. Gheysens, Kortrijk.
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Nr. 582

2° KAMER - 5 november 2002

1º DIEREN - BESCHERMING EN WELZIJN - HET NUTTELOZE OMKOMEN OF HET

NUTTELOOS EEN VERMINKING, EEN LETSEL OF PIJN TE ONDERGAAN - BEGRIP - VASTSTELLINGEN

VAN DE STRAFRECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GEVOLGTREKKING IN RECHTE -
TOEZICHT VAN HET HOF.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN -
DIEREN - BESCHERMING EN WELZIJN - HET NUTTELOZE OMKOMEN OF HET NUTTELOOS EEN

VERMINKING, EEN LETSEL OF PIJN TE ONDERGAAN - BEGRIP - VASTSTELLINGEN VAN DE

FEITENRECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GEVOLGTREKKING IN RECHTE - TOEZICHT VAN

HET HOF.

1º en 2° De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige
bescherming verleent doet geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos een vermin-
king, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in aanmerking te nemen,
onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de dieren-
keten, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van het
dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt; de
wet van 14 augustus 1986 beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een recht-
vaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde gevallen ermee rekening te houden. (Artt.
1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren)

(GAIA V.Z.W. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0042.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 november 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet,
- Artikelen 1, 35.1° en 37 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming

en het welzijn der dieren.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Gent oordeelt, met betrekking tot het aan de verweerders ten las-

te gelegde feit, vooreerst dat de wet van 14 augustus 1986 toepasselijk is op de betrokken
levende visjes, dat deze visjes zijn omgekomen als gevolg van de handelingen van de ver-
weerders en oordeelt vervolgens dat het omkomen van de 27 blankvoorns in de gegeven
omstandigheden niet als nutteloos kan worden aangezien en spreekt op deze gronden de
verweerders vrij van het hen ten laste gelegde feit van het nutteloos doden van dieren.

De appèlrechters beslissen inderdaad dat de betrokken blankvoorns zich op het ogen-
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blik van de feiten onder de hoede van de mens bevonden zodat de wet van 14 augustus
1986 van toepassing is en het niet ter discussie staat dat de 27 visjes die door de 27 geno-
digden werden gedronken uit de kelk gevuld met een weinig rode wijn door die wetens
gestelde handeling zijn omgekomen (bestreden arrest, blz. 4).

De appèlrechters onderzoeken vervolgens of in de gegeven omstandigheden de visjes
nutteloos, in de zin van artikel 1 van de Dierenwelzijnswet, omgekomen zijn en oordelen
nopens  dit  constitutief  bestanddeel  van  het  aan  de  verweerders  verweten  misdrijf  als
volgt:

"Blijft nog de vraag of in de gegeven omstandigheden de visjes nutteloos, in de zin van
voormeld artikel 1, omgekomen zijn.

Bij de bespreking van het ontwerp van de wet dat later de wet van 14 augustus 1986
werd, werd in de Senaat met betrekking tot een amendement dat ertoe strekte het woord
"nutteloos" in het wetsontwerp te schrappen, gesteld dat men in strafrecht moeilijk kan
aanvaarden dat elke handeling die tot doel heeft een dier te doden of het een verminking,
letsel of pijn te doen ondergaan, strafbaar zou zijn. De omstandigheden van de overtre-
ding moeten steeds duidelijk bepaald worden en de appreciatie van het al dan niet nutte-
loos doden van een dier komt aan de rechter toe (Senaat, Parl. Doc., 1982-83 e.v., 469, N.
2 (11).

De strafrechter moet inderdaad met inachtneming van alle concrete omstandigheden en
met afweging van de belangen van mens en dier nagaan of in de aan hem voorliggende
casus sprake is van het al dan niet nutteloos doden van een dier. Strijdig met wat [eiseres]
voorhoudt, moet het begrip nutteloos dus niet enkel beoordeeld worden vanuit het oog-
punt van het dier. Zonder het edele doel van de wet uit het oog te verliezen, met name het
beschermen van de dieren (tegen menselijke daden van wreedheid) en het bevorderen van
hun welzijn (in die zin dat in hun behoeften moet worden voorzien), mag en moet de
strafrechter ook rekening houden met het soort dier, de eigenheid van elk dier en hun
plaats en hiërarchie in de dierenketen, met de maatschappelijke context waarbinnen door
de mens bepaalde handelingen gesteld worden ten aanzien van een dier en met het gege-
ven dat mens en dier, absoluut gezien, niet  op eenzelfde plan kunnen gesteld worden.
M.a.w. de wet moet in redelijkheid toegepast worden. Zulks is echter geen synoniem van
het uithollen van de inhoud van de wet, wat nochtans, zij het verkeerdelijk, door de eerste
rechter en door [eiseres] wordt gesteld. De omstandigheid dat de concrete vaststelling van
het wel of niet nutteloos karakter van het omkomen van een dier of het al of niet nutteloos
ondergaan van een verminking, een letsel of pijn, een beoordeling van de feiten door de
rechter vergt, doet immers geen afbreuk aan het verbod omschreven in artikel 1 en straf-
baar gesteld bij artikel 35.1° van de wet van 14 augustus 1986, zoals gewijzigd, omdat dit
verbod geen vage of onduidelijke libellering is die niet toelaat op voorhand te weten wel-
ke precieze gedragingen worden bedoeld of welk handelen wordt strafbaar gesteld. Het
voorschrift van artikel 1 van genoemde wet gaat, gelet op de formulering ervan en gelezen
in de context van andere bepalingen van deze wet, om een, weliswaar voor interpretatie
vatbare, uiterlijk waarneembare en voldoende precies omschreven gedraging, waartegen
ten tijde van het handelen en ook nu nog door de wetgever in artikel 35.1° met een straf
gedreigd wordt; het voorschrift laat toe voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is de
feiten en handelingen te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen,
zelfs als een nadere omschrijving hiervan aan de rechter wordt overgelaten.

Het dier waarover het hier gaat betreft zoals reeds gesteld een blankvoorn, een koud-
bloedig gewerveld dier dat behoort tot de klasse van de beenvissen. G. F., ingenieur bio-
chemie en wetenschappelijk medewerker van Gaia, schrijft verder over de blankvoorn dat
het een karperachtige vis is die leeft in scholen en behoort tot een van de meest voorko-
mende vissoorten in allerlei verschillende watertypen. Zo kan men de blankvoorn zelfs
aantreffen in brak water en de Oostzee. Voor veel vissers, stelt G. F., is de blankvoorn en
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geliefde sportvis en geniet hij bij sommigen van hen ook enige bekendheid als (levend)
aasvisje voor het vangen van roofvis als snoekbaars en snoek.

Strijdig met wat [eiseres] in haar besluiten laat uitschijnen zijn de levensomstandighe-
den van de blankvoorn in de moderne maatschappij niet gewijzigd tegenover vroeger en
kan er niet voorgehouden worden dat de relatie tussen mens en blankvoorn in de moderne
welvaartstaat een heel nieuwe dimensie heeft gekregen en dat men ten aanzien van de
blankvoorn op grond van een ethische bezinning veel verder wil gaan als [dan] vroeger in
die zin dat ook actief het 'algemeen welzijn' van de blankvoorns moet worden nagestreefd
zoals dat bvb. wel het geval is voor paarden, honden en katten. In de natuur zijn de blank-
voorns een belangrijke voedselbron voor roofvissen (baars, snoekbaars, snoek, meerval en
paling) en visetende vogels. Te dichte populaties worden bevist, waarna de blankvoorns
als 'handelspootvis' worden verkocht (o.a. als aasvis) of worden uitgezet in wateren die
door de vissterfte zijn ontvolkt. Ook als de blankvoorn gekweekt word, zal zijn levenslot
niet noemenswaardig verschillend zijn van dat van zijn in de natuur levende soortgenoot
om de eenvoudige reden dat de blankvoorn een welbepaalde rol en bestemming heeft in
de hele dierenketen die bijdraagt tot het behoud van het biologisch evenwicht.

Zonder afbreuk te doen aan de waarde van elk dierlijk leven, kan bij de beoordeling van
het al dan niet nutteloos omkomen van de blankvoorns die gedronken werden, waarbij zo-
als gezegd o.m. een afweging moet gebeuren van alle belangen, niet voorbijgegaan wor-
den aan deze voor sommigen harde realiteit. Het begrip nutteloos kan dan ook niet dezelf-
de invulling krijgen voor elk dier dat omkomt door een door een mens gepleegde hande-
ling.

Het Krakelingenfeest waarover het in de telastlegging gaat en tijdens hetwelk de visjes
uit een beker wijn gedronken werden, is een feest dat jaarlijks doorgaat te Geraardsbergen
de laatste zondag van februari.

Uit het boek 'Krakelingen en Tonnekensbrand in Geraardsbergen: een eeuwenoud ver-
haal' door Geert Van Bockstaele, Anne-Marie Vanden Herrewegen en Louis De Cock kan
met betrekking tot dit feest het volgende opgemaakt worden.

Het is een eeuwenoud feest waarvan de oudste sporen teruggaan tot eind de 14e eeuw,
zij het dat het feest toen niet volledig gevierd werd als in zijn huidige vorm en dat de
naam 'Krakelingen' pas vanaf het begin van de 20e eeuw de voorkeur kreeg op 'Tonne-
kensbrand' als benaming voor het feest. De Krakelingenstoet zelf bestaat als historische
stoet pas sedert 1960. De Krakelingenworp werd voor het eerst in een oude stadrekening
genoemd in 1413. Tegelijkertijd met de krakelingen gooide men toen ook haringen naar
het volk.

Over het drinken van wijn uit een zilveren beker waarin levende visjes zwemmen, is er
een concrete aanwijzing in een gemeenteraadsverslag van 1821, alhoewel reeds in 1599
door de renaissancedichter J. Schollaert daarop allusie werd gemaakt en de schaal waaruit
de wijn werd gedronken reeds dateert uit de 16e eeuw.

Thans, en dit sedert vier decennia, bestaat het volledige feest, naast 'de foor' en 'de Eer-
ste Toog', uit nog een drietal activiteiten, met name de Krakelingworp, de Tonnekens-
brand en het drinken van wijn met de levende visjes erin, die elk hun eigen symboliek
hebben en waaraan, naar door de beklaagden aanneembaar wordt gemaakt, door een groot
deel van de Geraardsbergenaars thans een grote waarde wordt gehecht. Dit feest afdoen
als een loutere vorm van amusement en/of al dan niet achterhaalde folklore gaat naar het
oordeel van het hof van beroep voorbij aan het toch uitzonderlijk cultuurhistorisch gebeu-
ren dat het Krakelingenfeest is waarbij eveneens de religieuze component zeker niet mag
onderschat worden gezien de prioritaire positie van de deken van de stad bij het Krakelin-
genfeest. Daarbij komt dat het 'visjesdrinken' op de Oudenberg voorbehouden is aan de
deken, de wereldlijke overheid en de eregenodigden waardoor men het niet laat of zou
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mogen laten verworden tot een amusementsvorm waarbij iedereen wat 'visjeswijn' drinkt.
Rekening houdende met al deze overwegingen is het hof van beroep van oordeel dat het

omkomen van de zevenentwintig blankvoorns in de gegeven omstandigheden en binnen
het officiële kader van het Krakelingenfeest niet als nutteloos kan aangezien worden om-
dat het drinken van de wijn met levende visjes gebeurt met een cultuurhistorisch perspec-
tief gezien nog waardevolle finaliteit die, rekening houdende met hetgeen over de blank-
voorns als dusdanig werd gezegd, verantwoordt dat bij die handeling die visjes omkomen.

De verwijzing die [eiseres] maakt naar de heden ten dage ernstig veranderde zeden doet
daaraan niets af. Ook de gelijkenis die ze maakt met het 'kattenwerpen' in Ieper, het 'rat-
tenschieten'  in Zaffelare en de straatpaardenkoersen gaat niet op. Niet alleen waren de
concrete omstandigheden van deze gebeurtenissen niet dezelfde als die bij het Krakelin-
genfeest, maar vooral dient vastgesteld dat de wetgever in sommige van deze aangelegen-
heden uitdrukkelijk is tussengekomen. Door de wet van 26 maart 1993, die de wet van 14
augustus 1986 wijzigde, werden o.m. schietoefeningen op dieren verboden. Artikel 26 van
de wet van 4 mei 1995 voegde in de wet van 14 augustus 1986 een artikel 36bis in waarbij
straatpaardenkoersen uitdrukkelijk verboden werden.

Door op wetgevend vlak tussen te komen heeft de wetgever impliciet ook te kennen ge-
geven dat artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 niet tot doel had elk ondergaan van
een verminking, een letsel of pijn strafbaar te stellen, maar dat telkens ook de nutteloos-
heid ervan dient vastgesteld te worden. Waar bvb. ratten algemeen erkend worden als
schadelijke dieren is het dan ook begrijpelijk dat de wetgever geoordeeld heeft dat het
schieten op ratten uitdrukkelijk diende verboden te worden (omwille van de wijze waarop
en de omstandigheden waarin die dieren werden gedood) nu het doden van ratten op zich
bezwaarlijk als nutteloos zou kunnen omschreven worden." (bestreden arrest, blz.4 in fine
t.e.m. 7).

Grieven
1. Eerste onderdeel
De appèlrechters wijzen bij hun onderzoek van de vraag of in de gegeven omstandighe-

den de visjes nutteloos omgekomen zijn op de parlementaire bespreking naar aanleiding
van de wet van 14 augustus 1986.

De appèlrechters stellen meer bepaald met betrekking tot het woord "nutteloos" vast dat
in de Senaat met betrekking tot een amendement dat ertoe strekte dit woord te schrappen
gesteld werd dat men in strafrecht moeilijk kan aanvaarden dat elke handeling die tot doel
heeft een dier te doden of het verminking, letsel of pijn te doen ondergaan strafbaar zou
zijn en de omstandigheden van de overtreding steeds duidelijk moeten bepaald worden,
waarbij de appreciatie van het al dan niet nutteloos doden van een dier aan de rechter toe-
komt.

De appèlrechters geven hiermee te kennen dat er handelingen bestaan die niet door de
wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren zijn toe-
gelaten doch die niet kunnen worden beschouwd als een handeling die tot doel heeft dat
een dier nutteloos omkomt en dat de door de Dierenwelzijnswet toegelaten handelingen
niet de enige handelingen zijn die kunnen worden beschouwd als een "nuttig" doden van
een dier.

De appèlrechters overwegen evenwel op blz. 7 van het bestreden arrest in antwoord op
de verwijzing die door eiseres werd gemaakt naar de heden ten dage ernstig veranderde
zeden en andere gebeurtenissen zoals het kattenwerpen in Ieper, het rattenschieten in Zaf-
felare en de straatpaardenkoersen met betrekking tot het woord "nutteloos": "niet alleen
waren de concrete omstandigheden van deze gebeurtenissen niet dezelfde als die bij het
Krakelingenfeest,  maar vooral dient vastgesteld dat de wetgever in sommige van deze
aangelegenheden uitdrukkelijk is tussengekomen. Door de wet van 26 maart 1993, die de



Nr. 582 - 5.11.02 HOF VAN CASSATIE 2361 

wet van 14 augustus 1986 wijzigde, werden o.m. schietoefeningen op dieren verboden.
Artikel 26 van de wet van 4 mei 1995 voegde in de wet van 14 augustus 1986 een artikel
36bis in waarbij straatpaardenkoersen uitdrukkelijk verboden werden. Door op wetgevend
vlak tussen te komen, heeft de wetgever impliciet ook te kennen gegeven dat artikel (1)
van de wet van 14 augustus 1986 niet tot doel had elk omkomen van een dier of onder-
gaan van een verminking, een letsel of pijn strafbaar te stellen, maar dat telkens ook de
nutteloosheid ervan dient vastgesteld te worden. Waar bvb. ratten algemeen erkend wor-
den als schadelijke dieren is het dan ook begrijpelijk dat de wetgever geoordeeld heeft dat
het schieten op ratten uitdrukkelijk diende verboden te worden (omwille van de wijze
waarop en de omstandigheden waarin die dieren werden gedood) nu het doden van ratten
op zich bezwaarlijk als nutteloos zou kunnen omschreven worden" (bestreden arrest, blz.
7, derde alinea, onderlijningen door eiseres).

De appèlrechters geven met deze laatste overweging te kennen dat het nutteloos karak-
ter van het doden van een dier door de wet zelf dient te worden vastgesteld, hetzij de Die-
renwelzijnswet, hetzij enige andere wettelijke bepaling, minstens deze overweging kan
worden begrepen in die zin dat de nutteloosheid van de betrokken handeling volgt uit de
strafbaarstelling ervan.

De appèlrechters hadden evenwel bij hun eerdere motieven te kennen gegeven dat de
nutteloosheid van het doden van een dier niet noodzakelijk bij wet dient te worden be-
paald en dat  ook handelingen die niet  bij  deze wet  zijn voorzien kunnen worden be-
schouwd als het nutteloos doden van een dier.

De door de appèlrechters gegeven redenen met betrekking tot het begrip "nutteloos" in
artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 kunnen derhalve op verschillende wijzen wor-
den uitgelegd.

Indien de hoger aangehaalde redenen van de appèlrechters dienen te worden uitgelegd
als zou het begrip "nutteloos" ruimer zijn dan enkel de handelingen die bij de wet als nut-
teloos doden van een dier worden bepaald, is de beslissing naar recht verantwoord.

Indien de redenen van de appèlrechters dienen te worden uitgelegd als zou het nutteloos
karakter van het doden van een dier enkel bij wet kunnen worden vastgesteld, is de beslis-
sing niet naar recht verantwoord.

De beslissing van de appèlrechters dat het omkomen van de 27 blankvoorns in de gege-
ven omstandigheden niet als nutteloos kan worden aangezien is derhalve op dubbelzinni-
ge redenen gegrond, vermits deze redenen op verschillende wijzen kunnen worden uitge-
legd en de beslissing volgens één van die uitleggingen naar recht is verantwoord en vol-
gens een andere niet.

De beslissing is minstens op tegenstrijdige motieven gesteund.
Het bestreden arrest voldoet derhalve niet aan het vormvereiste van artikel 149 van de

grondwet.
2. Tweede onderdeel
De appèlrechters oordelen dat het omkomen van de 27 blankvoorns in het kader van het

Krakelingenfeest niet als nutteloos kan worden aangezien omdat het drinken van de wijn
met levende visjes gebeurt met een in cultuurhistorisch perspectief gezien nog waardevol-
le finaliteit die, rekening houdend met hetgeen over de blankvoorns als dusdanig werd ge-
zegd, verantwoordt dat bij die handeling die visjes omkomen.

De appèlrechters overwegen dat zonder het edele doel van de wet uit het oog te verlie-
zen de strafrechter ook rekening dient te houden met andere omstandigheden, met name
vooreerst het soort dier, de eigenheid van elk dier in en hun plaats en hiërarchie in de die-
renketen enerzijds en de maatschappelijke context waarbinnen door de mens bepaalde
handelingen gesteld worden ten aanzien van een dier anderzijds (bestreden arrest, blz. 5).
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De appèlrechters in feite en derhalve onaantastbaar oordelen dat in de natuur de blank-
voorns een belangrijke voedselbron voor roofvissen en visetende vogels zijn en dat, ook
als de blankvoorn gekweekt wordt, zijn levenslot niet noemenswaardig verschillend zal
zijn van dat van zijn in de natuur levende soortgenoot om de eenvoudige reden dat de
blankvoorn een welbepaalde rol en bestemming heeft in de hele dierenketen die bijdraagt
tot het behoud van het biologisch evenwicht (bestreden arrest, blz. 6, eerste alinea).

De appèlrechters beslissen bovendien in feite en derhalve onaantastbaar dat het Krake-
lingenfeest, dat jaarlijks de laatste zondag van februari wordt gehouden een eeuwenoud
feest is waarvan de oudste sporen teruggaan tot het einde van de 14e eeuw en dit feest
derhalve niet tot een loutere vorm van amusement en/of al dan niet achterhaalde folklore
kan worden beschouwd doch dient te worden aangezien als een uitzonderlijk cultuurhisto-
risch gebeuren waarbij eveneens de religieuze component zeker niet mag worden onder-
schat (bestreden arrest, blz. 7, eerste alinea).

De beoordeling van de appèlrechters nopens het al dan niet nutteloos karakter van het
omkomen van de blankvoorns is gesteund op de feitelijke vaststelling van deze in cultuur-
historisch perspectief gezien waardevolle finaliteit enerzijds, en de situatie van de blank-
voorns in de natuur anderzijds.

Artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren bepaalt dat niemand wetens handelingen mag plegen die niet door deze wet zijn
voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een vermin-
king, een letsel of pijn ondergaat.

Deze handeling is bestraft door artikel 35.1° van dezelfde Dierenwelzijnswet.
Het lijdt geen twijfel dat de handelingen, voorwerp van de vervolging, niet door de Die-

renwelzijnswet van 14 augustus 1986 zijn voorzien en derhalve diende te worden onder-
zocht, wat de appèlrechters ook doen, of deze handelingen al dan niet kunnen worden be-
schouwd als het nutteloos doen omkomen van een dier.

De wetgever heeft het woord "nutteloos" uitdrukkelijk in de tekst van de artikelen 1 en
35.1° van de Dierenwelzijnswet behouden omdat niet elke handeling die tot doel heeft een
dier  te  doden  strafbaar  is  terwijl  daarentegen  de  omstandigheden  van  de  overtreding
steeds duidelijk moeten bepaald worden en de appreciatie van het al dan niet nutteloos do-
den van een dier aan de rechter toekomt.

Er zijn derhalve handelingen die, hoewel zij niet uitdrukkelijk door de wet zijn verbo-
den, toch nutteloos zijn en derhalve strafbaar zijn op grond van de artikelen 1 en 35.1° van
de Dierenwelzijnswet.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de wet blijkt evenwel dat het de bedoeling van de
wetgever is geweest de bescherming en het welzijn van de dieren te verhogen en het "nut-
tig" doden van een dier buiten de gevallen voorzien in de wet dan ook dient te beantwoor-
den aan de algemene doelstelling van deze wetgeving.

Zodoende dient aanvaard te worden dat bvb. het doden van een gevaarlijk dier wettig
is, al komt die mogelijkheid niet in de wettekst voor.

Ook de afzetting van een lichaamsdeel om dierenlievende redenen kan noodzakelijk
zijn of bvb. ook de verminking van een dier in geval van koudvuur of het gevangenzitten
van het betrokken dier in een klem onvermijdelijk is en derhalve niet strafrechtelijk kan
worden gesanctioneerd.

De door de appèlrechters gegeven redenen om te besluiten tot het niet nutteloos karak-
ter van het omkomen van de betrokken blankvoorns steunen op enerzijds de vaststelling
dat de betrokken blankvoorns in de natuur voornamelijk dienen tot voedsel van andere
dieren enerzijds en het betrokken feest een belangrijk cultuurhistorisch gebeuren is ander-
zijds.
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De omstandigheid dat de betrokken blankvoorns in de natuur voornamelijk dienen tot
voedsel van andere dieren niet terzake is aangezien het gebruik van het woord "nutteloos"
de rechter niet toelaat op die grond een onderscheid te maken tussen de verschillende
soorten dieren.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt immers duidelijk dat de wet van
14 augustus 1986 in gelijke mate van toepassing is op alle dieren, op voorwaarde dat zij
zich onder de hoede van de mens bevinden.

De appèlrechters hebben in feite en derhalve onaantastbaar beslist dat de betrokken
blankvoorns zich op het ogenblik van de feiten onder de hoede van de mens bevonden en
derhalve onder de toepassing vielen van de Dierenwelzijnswet en er derhalve niet wettig
een onderscheid kan worden gemaakt tussen de dieren die, mochten zij zich vrij in de na-
tuur bevinden, hoofdzakelijk als voedsel voor andere dieren dienen en andere dieren bij
wie zulks niet het geval is.

De omstandigheid anderzijds dat het krakelingenfeest dient te worden beschouwd als
een belangrijk cultuurhistorisch gebeuren en het drinken van de wijn met levende visjes in
dit perspectief gezien een waardevolle finaliteit heeft, gaat eveneens voorbij aan de funda-
mentele doelstellingen van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986.

De ontstaangeschiedenis van de wet toont immers duidelijk aan dat de finaliteit van een
in cultuurhistorisch perspectief gezien waardevol gebeuren door de wetgever niet in acht
werd genomen als een omstandigheid die tot gevolg heeft dat dieren, buiten de in de wet
voorziene gevallen "nuttig" kunnen gedood worden nu het doden van dieren die zich on-
der de hoede van de mens bevinden en buiten de in de wet voorziene gevallen aan de eis
van bescherming en welzijn der dieren dient te beantwoorden teneinde als "nuttig" te kun-
nen worden beschouwd.

De appèlrechters vermochten niet wettig, uit de door hen op onaantastbare wijze vast-
gestelde feitelijke omstandigheden, met name de plaats van de blankvoorns in de voedsel-
keten enerzijds en de cultuurhistorische waarde van het Krakelingenfeest anderzijds, af te
leiden dat het omkomen van de betrokken blankvoorns in de gegeven omstandigheden
niet als nutteloos kan worden aangezien.

De appèlrechters door derhalve op grond van de hoger aangehaalde feitelijke omstan-
digheden te oordelen dat het drinken van de visjes niet als nutteloos kan worden aange-
zien, verantwoorden hun beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 1, 35.1° en
37 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der die-
ren).

3. Derde onderdeel
Eiseres heeft in haar regelmatig voor de appèlrechters ingediende syntheseberoepscon-

clusie aangevoerd dat het Krakelingenfeest in 2000 en 2001 net zoals de voorgaande jaren
werd gevierd doch zonder dat levende visjes werden gedronken.

Eiseres heeft uit de feitelijke omstandigheid dat het krakelingenfeest in 2000 en 2001
zonder problemen is kunnen doorgaan doch zonder het drinken van levende visjes afge-
leid dat de zogenaamde traditie, waar verweerders zich op beriepen, al duidelijk niet meer
bestond in 2000 en 2001 en dat derhalve het Krakelingenfeest op een zinvolle manier ook
kan doorgaan zonder het drinken van levende visjes.

Eiseres had op grond van deze feitelijke gegevens betwist dat het drinken van levende
visjes noodzakelijk is om het naar het oordeel van de appèlrechters in cultuurhistorisch
perspectief gezien waardevolle Krakelingenfeest te kunnen doen doorgaan.

Eiseres had deze argumentatie als volgt aangevoerd:
"De beklaagden falen om aan te tonen dat het gebeuren anno 2000 moet gepaard gaan

met het doen omkomen van dieren of het toebrengen van pijn, letsel of verminking; het
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feest kan perfect doorgaan zonder dierenleed.
Als teruggekeken wordt op de editie 2000, hangende deze strafrechterlijke procedure,

blijkt dat beklaagden zich aanpasten en géén levende vissen meer dronken; de kranten ti-
telden dat de 'traditie' 'gebroken' was; blijkbaar konden beklaagden daarmee leven, gezien
zij het zo organiseerden; met andere woorden de traditie is slechts een excuus; het Krake-
lingenfeest kan doorgaan zonder dierenleed; vissen zijn slechts een symbool en er zijn
perfecte alternatieven (bv marsepeinen visjes).

Tevens blijkt dat anno 2001 geen visjes meer gedronken werden (zie krantenartikels:
'Krakelingenvisjes  vinden  geen  drinkers'  'Krakelingenstoet  lokt  massa  naar
stadscentrum').

Dit neemt niet weg dat het Krakelingenfeest dit jaar zonder problemen is doorgegaan.
Het gebeuren is de facto aangepast. Beklaagden geven in conclusies p. 10 § 1 toe dat zij
hiervan "vrijwillig" afzagen.

Conclusie: de zgn traditie bestaat al duidelijk niet meer in 2000 en 2001.
(Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de professionele visjesleverancier O.T., die

blijkbaar volhardt en bij hem thuis in 2001 visjes liet drinken, ondertussen ook door de
procureur des Konings werd verhoord in het kader van een nieuw onderzoek. Het open-
baar ministerie behoudt dus haar standpunt. Ook de Procureur-Generaal vorderde de toe-
passing van de strafwet.)" (appèlconclusie eisers, blz. 11).

De appèlrechters beslissen in feite en derhalve onaantastbaar dat het drinken van leven-
de visjes vanuit cultuurhistorisch perspectief waardevol is, zonder te antwoorden op de
door eiseres met betrekking tot de noodzaak van het drinken van levende visjes aange-
voerde verweermiddelen.

Het bestreden arrest voldoet derhalve niet aan het vormvereiste van artikel 149 van de
Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de in het onderdeel geciteerde passage

van hun arrest niet te kennen geven dat het nutteloze karakter van het doden van
een dier door de wet zelf dient te worden vastgesteld; dat zij enkel in de tussen-
komst van de wetgever in bepaalde gevallen de bevestiging zien dat artikel 1 van
de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der die-
ren niet tot doel heeft elk omkomen van een dier of elk ondergaan van een ver-
minking, een letsel of pijn strafbaar te stellen, maar dat telkens ook de nutteloos-
heid ervan dient vastgesteld te worden;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en derhalve feite-
lijke grondslag mist;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 betref-

fende de bescherming en het welzijn der dieren alle dieren een gelijkaardige be-
scherming verleent, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het beoordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos
een verminking, een letsel of pijn te ondergaan, bepaald in de artikelen 1 en
35.1° van de wet, alle feitelijke elementen in aanmerking te nemen, onder meer
enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de dierenketen,
anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van het
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dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel
afleidt;

Overwegende dat de wet van 14 augustus 1986 een cultuurhistorisch perspec-
tief niet als een rechtvaardiging beschouwt, maar evenmin verbiedt in bepaalde
gevallen ermee rekening te houden;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters hun oordeel over het niet-nutteloze omko-

men van de blankvoorns laten steunen op, enerzijds, het normale levenslot van
deze visjes, zowel in de natuur als wanneer zij gekweekt worden, anderzijds, de
cultuurhistorisch waarde van het Krakelingenfeest;

Dat de appèlrechters hierdoor hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters, na hun uit feitelijke gegevens afgeleid oor-

deel dat het omkomen van de blankvoorns niet nutteloos is geweest, niet meer
hoefden te antwoorden op de wegens hun beslissing doelloos geworden conclu-
sie van eiseres dat het Krakelingenfeest in 2000 en 2001 net zoals de voorgaande
jaren werd gevierd maar zonder dat levende visjes werden gedronken;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

5 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist, R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 583

2° KAMER - 5 november 2002

1º EUROPESE UNIE – PREJUDICIELE GESCHILLEN – HOF VAN CASSATIE –
ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG – VERDRAG – HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN – BEPALING

– UITLEGGING – VERZOEK – UITLEGGING NOODZAKELIJK - H.V.J.

2º DOUANE EN ACCIJNZEN – DOUANEVERVOER – EUROPESE UNIE – ARTIKEL

379, EERSTE LID VERORDENING (E.E.G.) NR. 2454/93 VAN DE COMMISSIE VAN 2 JULI 1993 –
NIET AANBRENGEN VAN EEN ZENDING BIJ HET KANTOOR VAN BESTEMMING – MEDEDELING DAARVAN

DOOR HET KANTOOR VAN VERTREK – TERMIJN VAN ELF MAANDEN – DRAAGWIJDTE – BEPALING –
UITLEGGING – PREJUDICIËLE VRAAG – H.V.J.

1° en 2°  Wanneer  de uitlegging  van een bepaling van het  E.E.G.-Verdrag  of  van een
handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 379, lid 1 verordening
(E.E.G.)  nr.  2454/93  van de  Commissie  van 2  juli  1993,  voor  het  Hof  van  Cassatie
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noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijs over de
precieze draagwijdte van de termijn vna elf maanden na de geldigmaking van de aangifte
voor  communautaire  douanesvervoer,  ingeval  van  gebrek  aan  mededeling  binnen
bedoeld termijn aan de aangever dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht,  verzoekt  het  Hof  in  de  regel  het  Hof  van  Justitie  om  bij  wijze  van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)

(S. T. BELGISCHE STAAT – MIN. VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.02.0381.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 februari 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor.
De eisers sub II stellen in een memorie een gelijkaardig middel voor.
Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Middel van de eiser sub I
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 379 van Verordening (EEG) 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 hou-

dende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nummer
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek of TCDW ge-
noemd, welke bepaling de artikelen 36, § 3, van Verordening (EEG) nummer 222/77 van
de  Raad  van  13  december  1976  en  11bis,  §  2,  van  de  Verordening  (EEG)  nummer
1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987 hernam, en dit in de versie zoals zij be-
stond vóór de opheffing van deze wetsbepaling door artikel 1, 25, Verordening (EG) num-
mer 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000;

- voor zoveel als nodig artikel 34 van de Verordening (EEG) nr. 2726/90 van de Raad
van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van de
Verordening (EEG) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoe-
ringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer;

- artikelen 279, 280, 281, 282, 283 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coör-
dinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, hierna A.W.D.A.;

- artikel 234 (ex artikel 177) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap.

Aangevochten beslissing
Bij arrest van 6 februari 2002 verklaart de achtste kamer van het Hof van Beroep te

Antwerpen eiser en schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten, veroordeelt hem, na te
hebben vastgesteld dat de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt,
bij eenvoudige schuldigverklaring, waarna  eiser een vergoeding van 25 euro werd opge-
legd, en op burgerlijk gebied solidair de ontdoken rechten en accijnzen, meer de intresten
en de kosten. 
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Het hof van beroep overweegt hiertoe onder meer als volgt (zie het arrest, pp. 16 tot
19):

“Betreffende het (…) ingeroepen arrest de dato 21 oktober 1999 van het Hof van Justi-
tie van de Europese Gemeenschappen inzake C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg
t/Lensing & Brockhausen Gmbh, en hun verzoek tot schorsing van huidige procedure:

(…) dat het dictum van voormeld arrest, gewezen in het kader van een prejudiciële be-
slissing over de uitlegging van de (oude) artikelen 36 van de EEG-verordening nummer
222/77  van  de  Raad  van  13  december  1976  en  11bis  van  de  Verordening  nummer
1062/87, hernomen in het huidige, met ingang van 1 januari 1994 van toepassing zijnde,
artikel 379 Verordening (EEG) 2454/93 Commissie de dato 2 juli 1993 houdende vaststel-
ling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nummer 2913/92 van
de Raad tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, luidt als volgt (samenge-
vat): artikel 36, § 3 van Verordening (EEG) nummer 222/77 van de Raad van 13 decem-
ber 1976, zoals gewijzigd (…), juncto artikel 11bis, § 2, van de Verordening (EEG) num-
mer 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987, zoals gewijzigd (…), moet aldus wor-
den uitgelegd, dat de Lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort, slechts bevoegd is
de invoerrechten te innen, wanneer hij de aangever erop heeft gewezen dat hij over een
termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te leveren waar de overtreding of onre-
gelmatigheid daadwerkelijk is begaan, en dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd
(…);

(…) dat voormeld artikel 11bis van de EG-verordening nummer 1062/87, opgenomen
onder Titel Ibis van deze Verordening onder de hoofding ‘bepalingen die van toepassing
zijn op niet bij het kantoor van bestemming aangeboden zendingen’, luidt het als volgt:

‘1.  Wanneer een zending niet  bij het kantoor van bestemming is aangeboden en de
plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, geeft het kan-
toor van vertrek de aangever, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen elf maanden na de
datum van geldigmaking van de  aangifte  voor  communautair  douanevervoer,  daarvan
kennis;

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden vermeld,
waarbinnen, ten genoegen van het kantoor van vertrek, het bewijs van regelmatigheid van
het douanevervoer moet worden geleverd of de plaats moet worden medegedeeld waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan;

Deze termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 bedoelde
kennisgeving. Indien het bewijs na het verlopen van deze termijn niet is geleverd, gaat de
bevoegde Lidstaat over tot de invordering van het bedrag aan rechten en andere heffingen
dat verschuldigd is (…)’;

(…) dat artikel 379.1 Verordening (EEG) 2454/93 – Uitvoering Communautair Doua-
newetboek – bepaalt dat wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aan-
gebracht en de plaats van overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld,
het kantoor van vertrek dit zo spoedig mogelijk mededeelt aan de aangever, doch uiterlijk
binnen elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer;

(…) dat artikel 379.2 Verordening (EEG) 2454/93 bepaalt dat in de in lid 1 bedoelde
kennisgeving, onder andere, de termijn wordt vermeld waarbinnen bij het kantoor van
vertrek, ten genoegen van de douaneautoriteiten, het bewijs moet worden geleverd van de
regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding
of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan;

dat deze termijn drie maanden bedraagt na de in lid 1 bedoelde kennisgeving;
dat, indien het bewijs na het verstrijken van deze termijn niet is geleverd, de bevoegde

Lidstaat overgaat tot de inning van het verschuldigde bedrag aan rechten en andere heffin-
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gen;
(…) dat de beklaagden en gedaagde aanvoeren dat (tweede eiseres), binnen de termijn

van elf maanden, geen schrijven heeft ontvangen van de vervolgende partij waarbij kennis
werd gegeven van de termijn van drie maanden voor het leveren van voormeld bewijs, en
de Belgische Staat derhalve niet gerechtigd is de ontdoken belastingen nog te vorderen
lastens de aangever (tweede eiseres);

(…) dat uit het ingeroepen arrest ‘Lensing & Brockhausen’ niet kan afgeleid worden
dat  de  termijn  van  elf  maanden,  zoals  voorzien  in  artikel  11bis  van  de  Verordening
1062/87 een vervaltermijn is, maar wel dat de aangever, na de kennisname van niet-zuive-
ring hoe dan ook recht heeft op een termijn van drie maanden om aan te tonen dat het ver-
voer regelmatig is verlopen of waar de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevon-
den, alvorens de bevoegde autoriteiten kunnen overgaan tot de invordering van de doua-
neschuld;

(…) dat, te dezen, de aangever (tweede eiseres) binnen de periode van elf maanden na
geldigmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer (aangiftes respectieve-
lijk de dato 2 september 1993 en 3 september 1993), op duidelijke, ondubbelzinnige en
niet mis te verstane wijze werd ingelicht over de niet-zuivering, zoals blijkt uit de brieven
de dato 13 april  1994 (bijlagen 2 en 11 bij  voormeld proces-verbaal (van 18 februari
1997),  respectievelijk,  onder  meer,  vermeldend  ‘Niet-zuivering  T1  nr.  2805287  van
02/09/93’ en ‘Niet-zuivering T1 nr. 2805302 van 03/09/93’;

(…) dat, bij brieven de dato 12 april 1995 (met betrekking tot feit 1) en de dato 19 juni
1995 (met betrekking tot feit 2), de aangever (tweede eiseres) opnieuw werd aangeschre-
ven door het kantoor van vertrek wegens de niet-zuivering van de voormelde T-documen-
ten, telkens met het verzoek om binnen drie maanden bewijsstukken voor te leggen om
alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen of de plaats mede te delen
waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan (cf. bijlagen 5 en
16 bij voormeld proces-verbaal);

dat pas op 26 december 1995 (met betrekking tot feit 1), respectievelijk op 27 novem-
ber 1995 (met betrekking tot feit 2), de termijn van drie maanden alsdan verstreken zijnde
en voormeld bewijs niet naar genoegen van recht geleverd zijnde, de aangever (tweede ei-
seres) door de dienst invordering van het douanekantoor Antwerpen DE per aangetekende
brief werd verzocht om de respectievelijke verschuldigdheden te betalen (cf. bijlagen 7 en
18 bij voormeld proces-verbaal); 

(…) dat, gelet op wat voorafgaat, te dezen, in essentie, wel degelijk werd voldaan aan
de door de communautaire wetgever ter zake beoogde rechtszekerheid van de aangever en
het normdoel werd bereikt;

dat de rechten en belangen van gedaagde en beklaagden te dezen door de vervolgende
partij niet werden geschaad;

(…) dat, mede gelet op wat voorafgaat, er te dezen geen aanleiding toe bestaat om de
behandeling van onderhavige zaak op te schorten in afwachting van het antwoord van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de op 9 maart 2001 door het Vestre
Landsret (Denemarken) gestelde prejudiciële vraag, luidend als volgt: ‘Moeten Vo (EEG)
nr. 2913/92 (het CDW) en Vo (EEG) nr. 2454/93 (de TCDW), met name artikel 379, lid
1, TCDW, aldus worden uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die ten
gevolge van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communau-
tair douanevervoer is ontstaan, niet bij de aangever kan invorderen wanneer deze laatste
niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor commu-
nautair douanevervoer de in artikel 379 TCDW bedoelde kennisgeving heeft ontvangen
(…)?’;

dat, bovendien, uit artikel 379 van de Toepassingsbepalingen van het CDW niet op al-
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gemene en absolute wijze kan afgeleid worden dat het niet strikt naleven van de termijn
van elf maanden de aangever hoe dan ook van zijn verplichtingen zou ontslaan;

dat, zoals voormeld, de aangever verantwoordelijk is voor de regelmatigheid van het
communautair douanevervoer;

dat, om alle hierboven weergegeven redenen, de beslissing over de voormelde opge-
worpen interpretatievraag niet noodzakelijk is om te dezen uitspraak te doen”.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Wanneer bij intercommunautair douanevervoer blijkt dat een zending niet bij het kan-

toor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid
niet kan worden vastgesteld, wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn
begaan in de Lidstaat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert, tenzij binnen de ter-
mijn vermeld in artikel 379.2 van Verordening (EEG) 2454/93 ten genoegen van de doua-
neautoriteiten het bewijs wordt  geleverd van de regelmatigheid van het communautair
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk
werd begaan.

Artikel 379.1 van dezelfde Verordening bepaalt dat het kantoor van vertrek zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor
communautair douanevervoer, aan de aangever mededeelt dat de zending niet bij het kan-
toor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet kan worden vast-
gesteld.

Artikel 379.2 van de Verordening nummer 2454/93 bepaalt dat in de in lid 1 bedoelde
kennisgeving aan de aangever een termijn van drie maanden (te rekenen vanaf de kennis-
geving) moet gegeven worden om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het
communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid
daadwerkelijk werd begaan.

Deze voorschriften en opgelegde termijnen zijn verplicht na te leven en bindend, nu zij
niet zozeer er op gericht zijn om de aangever te beschermen, maar noodzakelijk zijn om
binnen de Europese Gemeenschap zo snel mogelijk de Lidstaat aan te kunnen duiden, die
bevoegd is om overeenkomstig zijn intern recht tot invordering en vervolging over te gaan
van de ontdoken rechten en accijnzen.

De niet-naleving van deze voorschriften en opgelegde termijnen door de Lidstaat van
het bureau van vertrek tot gevolg heeft dat deze Lidstaat elke bevoegdheid mist om tot ge-
noemde invordering en vervolging over te gaan, wat meebrengt dat die Lidstaat die tot
dergelijke invordering en vervolging overgaat ondanks deze bevoegdheid, verplicht is de
gerecupereerde sommen terug te geven vermits ze in de eerste plaats niet gemachtigd was
ze op te eisen en dit ongeacht of aangetoond wordt dat die sommen daadwerkelijk in een
andere Lidstaat werden voldaan, ingevorderd of vervolgd.

In de mate aldus deze voorschriften bepalend zijn voor de aanduiding van de Lidstaat
bevoegd tot invordering en vervolging, zijn zij te beschouwen als substantiële vormvoor-
schriften, die behoren tot de openbare orde.

Door in casu te overwegen dat de aangever binnen de periode van elf maanden na gel-
digmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer (de dato 2 en 3 september
1993), op duidelijke, ondubbelzinnige en niet mis te verstane wijze werd ingelicht over de
niet-zuivering, zoals blijkt uit de brieven de dato 13 april 1994 (bijlagen 2 en 11 bij het
proces-verbaal van 18 februari 1997), dat bij brieven de dato 12 april 1995 (met betrek-
king tot feit 1) en de dato 19 juni 1995 (met betrekking tot feit 2), de aangever opnieuw
werd aangeschreven door het kantoor van vertrek wegens de niet-zuivering van de voor-
melde T-documenten, telkens met het verzoek om binnen drie maanden bewijsstukken
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voor te leggen om alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen of de
plaats mede te delen waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd be-
gaan (cf. bijlagen 5 en 16 bij voormeld proces-verbaal), en dat pas op 26 december 1995
(met betrekking tot feit 1), respectievelijk op 27 november 1995 (met betrekking tot feit
2), de termijn van drie maanden alsdan verstreken zijnde en voormeld bewijs niet naar ge-
noegen van recht geleverd zijnde, de aangever door de dienst invordering van het douane-
kantoor Antwerpen DE per aangetekende brief werd verzocht om de respectievelijke ver-
schuldigdheden te betalen (cf. bijlagen 7 en 18 bij  voormeld proces-verbaal),  en doch
hieruit vervolgens af te leiden dat werd voldaan aan de door de communautaire wetgever
ter zake beoogde rechtszekerheid van de aangever, dat het normdoel werd bereikt en dat
de rechten en belangen van eiser door de vervolgende partij niet werd geschaad, miskent
het hof van beroep de draagwijdte van artikel 379 van de Verordening nummer 2454/93.

Uit de samenhang van het eerste en tweede lid van netgenoemde wetsbepaling volgt na-
melijk dat het kantoor van vertrek uiterlijk binnen elf maanden na de geldigmaking van de
aangifte voor communautair douanevervoer, aan de aangever mededeelt dat de zending
niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet
kan worden vastgesteld, en dat in deze kennisgeving aan de aangever een termijn van drie
maanden (te rekenen vanaf de kennisgeving) moet gegeven worden om het bewijs van re-
gelmatigheid van het communautair douanevervoer te leveren.

In onderhavige zaak werd de aangever weliswaar binnen de periode van elf maanden na
geldigmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer op duidelijke, ondub-
belzinnige en niet mis te verstane wijze ingelicht over de niet-zuivering, zoals blijkt uit de
brieven de dato 13 april 1994, doch hierin werd de aangever niet verzocht om binnen de
drie maanden bewijsstukken voor te leggen om alsnog de regelmatigheid van het douane-
vervoer aan te tonen of de plaats mede te delen waar de overtreding of de onregelmatig-
heid daadwerkelijk werd begaan (in de brieven werd de aangever ter zake een termijn van
één maand verleend); slechts in de brieven van 12 april 1995 (met betrekking tot feit 1) en
van 19 juni 1995 (met betrekking tot feit 2), werd de aangever, wegens niet-zuivering van
de voormelde T-documenten, verzocht om binnen de drie maanden bewijsstukken voor te
leggen om alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen of de plaats mede
te delen waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan (cf. bijla-
gen 5 en 16 bij voormeld proces-verbaal).

De eerste brieven (van 13 april 1994), doordat zij slechts een termijn van één maand
bevatten, kunnen bijgevolg niet als kennisgeving in de zin van artikel 379 van Verorde-
ning nummer 2454/93 worden aangezien; deze kennisgeving kwam slechts tot stand met
de brieven van 12 april 1995 en 19 juni 1995.

Aldus moest te dezen worden vastgesteld dat de kennisgeving door de administratie
buiten de in  artikel  379.1 van Verordening nummer  2454/93 gestelde  termijn van 11
maanden viel.

Het feit dat de administratie van douane en accijnzen telkens een nieuwe brief verstuur-
de (de dato 12 april 1995 en 19 juni 1995), vormt zelfs een aanwijzing dat de administra-
tie besefte dat zij in de eerste brieven (de dato 13 april 1994) te kort kwam aan de vereis-
ten van artikel 379 van Verordening nummer 2454/93.

Derhalve miskent het hof van beroep artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 van
de Commissie van 2 juli 1993, dit is de versie zoals deze bepaling bestond vóór de ophef-
fing ervan door artikel 1, 25, Verordening (EG) nummer 2787/2000 van de Commissie
van 15 december 2000 en voor zoveel als nodig artikel 34 van de Verordening (EEG) nr.
2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer
en artikel 49 van de Verordening (EEG) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992
houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanever-



Nr. 583 - 6.11.02 HOF VAN CASSATIE 2371 

voer.
De motieven dat werd voldaan aan de door de communautaire wetgever ter zake beoog-

de rechtszekerheid van de aangever, dat het normdoel werd bereikt en dat de rechten en
belangen van gedaagde en beklaagden door de vervolgende partij niet werden geschaad,
doen hieraan geen afbreuk.

Het gevolg is dat [het ministerie van Financiën] niet rechtsgeldig vermocht over te gaan
tot invordering van de ontdoken rechten en accijnzen en evenmin tot het opstarten van
enige vervolging op zijn initiatief, noch op burgerlijk, noch op strafgebied overeenkom-
stig de artikelen 279 en volgende A.W.D.A., waartoe hij geen initiatief vermocht te ne-
men gezien zijn onbevoegdheid tot invordering over te gaan.

Het bestreden arrest heeft eiser dan ook onwettig veroordeeld zowel op straf- als op
burgerlijk gebied.

Het behage Uw Hof, zonodig, overeenkomstig artikel 234 (ex 177) van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ter zake een prejudiciële
vraag stellen aan het Hof van Justitie luidende als volgt: 

“Volstaat het voor de toepassing van artikel 34 van de Verordening (EEG) nr. 2726/90
van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel
49 van de Verordening (EEG) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende
uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, respec-
tievelijk van artikel 379 van de Verordening nummer 2454/93, dat aan de aangever een
navolgende kennisgeving wordt gegeven dat de zending niet bij het kantoor van bestem-
ming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet kan worden vastgesteld, waarin
aan de aangever een termijn van drie maanden wordt gegeven om het bewijs te leveren
van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, doch dewelke niet binnen de
elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer ge-
beurt, nadat daarvoor, binnen de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aan-
gifte voor communautair douanevervoer, een kennisgeving aan de aangever werd gegeven
dat de zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de
overtreding niet kan worden vastgesteld, zonder dat hierin aan de aangever een termijn
van drie maanden werd gegeven om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het
communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid
daadwerkelijk werd begaan?”;

1.2. Tweede onderdeel
Het niet  in acht nemen van de vereisten van genoemd artikel 379 van Verordening

nummer 2454/93 tast de rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van
de rechten bij invoer aan, zodat de opgelegde na- of invordering niet in stand kan blijven.

De vaststellingen dat werd voldaan aan de door de communautaire wetgever ter zake
beoogde rechtszekerheid van de aangever, dat het normdoel werd bereikt en dat de rech-
ten en belangen van eiser door de vervolgende partij niet werden geschaad, doet hieraan
geen afbreuk.

Derhalve miskent het hof van beroep artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 van
de Commissie van 2 juli 1993, dit is de versie zoals deze bepaling bestond vóór de ophef-
fing ervan door artikel 1, 25 Verordening (EG) nummer 2787/2000 van de Commissie van
15 december 2000 en voor zoveel als nodig artikel 34 van de Verordening (EEG) nr.
2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer
en artikel 49 van de Verordening (EEG) nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992
houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair douanever-
voer.



2372 HOF VAN CASSATIE 6.11.02 - Nr. 583 

Het bestreden arrest heeft eiser dan ook onwettig veroordeeld zowel op straf- als op
burgerlijk gebied.

Het behage Uw Hof, desgevallend, overeenkomstig artikel 234 (ex 177) van het ver-
drag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap een prejudiciële
vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, in het
bijzonder luidend als volgt:

“Moet artikel 34 van de Verordening (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september
1990 betreffende communautair douanevervoer en artikel 49 van de Verordening (EEG)
nr. 1414/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen betref-
fende de regeling voor communautair douanevervoer, respectievelijk artikel 379 van Ver-
ordening nummer 2454/93 aldus worden uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een doua-
neschuld die ten gevolge van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met ex-
tern communautair douanevervoer is ontstaan, niet bij de aangever kan invorderen, wan-
neer deze laatste niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer de in artikel 379 TCDWbedoelde kennisgeving heeft
ontvangen waarin aan de aangever een termijn van drie maanden werd gegeven om het
bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de
plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan ?”.

2. Middel van de eisers sub II
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 379 van Verordening (EEG) 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 hou-

dende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nummer
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, in het kort
Uitvoering communautair Douanewetboek of TCDW genoemd, welke bepaling de artike-
len 36, § 3, van Verordening (EEG) nummer 222/77 van de Raad van 13 december 1976
en 11bis, § 2, van de Verordening (EEG) nummer 1062/87 van de Commissie van 27
maart 1987 hernam, en dit in de versie zoals zij bestond vóór de opheffing van deze wets-
bepaling door artikel 1,25, Verordening (EG) nummer 2787/2000 van de Commissie van
15 december 2000;

- artikel 234 (ex artikel 177) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap.

Aangevochten beslissing
Bij arrest van 6 februari 2002 verklaart de achtste kamer van het Hof van Beroep te

Antwerpen eerste eiser en F. S. schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten, veroordeelt
hen, na te hebben vastgesteld dat de duur van de strafvervolging de redelijke termijn over-
schrijdt, bij eenvoudige schuldigverklaring, waarna de beklaagden elk een vergoeding van
25 euro werd opgelegd, veroordeelt eerste eiser en F. S. op burgerlijk gebied solidair tot
dezelfde bedragen als in eerste aanleg, met dien verstande dat deze worden omgezet naar
euro, alsook tot de kosten van de strafvordering in beide instanties, en verklaart tweede ei-
seres burgerrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten, invoerrechten, accijn-
zen, bijzondere accijnzen en nalatigheidsintresten ten laste van de beklaagden gelegd.

Het hof van beroep overweegt hiertoe onder meer als volgt (zie het arrest, pp. 16 tot
19):

“Betreffende het (…) ingeroepen arrest de dato 21 oktober 1999 van het Hof van Justi-
tie van de Europese Gemeenschappen inzake C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg
t/Lensing & Brockhausen Gmbh, en hun verzoek tot schorsing van huidige procedure:

(…) dat het dictum van voormeld arrest, gewezen in het kader van een prejudiciële be-
slissing over de uitlegging van de (oude) artikelen 36 van de EEG-verordening nummer
222/77  van  de  Raad  van  13  december  1976  en  11bis  van  de  Verordening  nummer
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1062/87, hernomen in het huidige, met ingang van 1 januari 1994 van toepassing zijnde,
artikel 379 Verordening (EEG) 2454/93 Commissie de dato 2 juli 1993 houdende vaststel-
ling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nummer 2913/92 van
de Raad tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, luidt als volgt (samenge-
vat): artikel 36, § 3 van Verordening (EEG) nummer 222/77 van de Raad van 13 decem-
ber 1976, zoals gewijzigd (…), juncto artikel 11bis, § 2, van de Verordening (EEG) num-
mer 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987, zoals gewijzigd (…), moet aldus wor-
den uitgelegd, dat de Lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort, slechts bevoegd is
de invoerrechten te innen, wanneer hij de aangever erop heeft gewezen dat hij over een
termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te leveren waar de overtreding of onre-
gelmatigheid daadwerkelijk is begaan, en dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd
(…);

(…) dat voormeld artikel 11bis van de EG-verordening nummer 1062/87, opgenomen
onder Titel Ibis van deze Verordening onder de hoofding ‘bepalingen die van toepassing
zijn op niet bij het kantoor van bestemming aangeboden zendingen’, luidt het als volgt:

‘1.  Wanneer een zending niet  bij het kantoor van bestemming is aangeboden en de
plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, geeft het kan-
toor van vertrek de aangever, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen elf maanden na de
datum van geldigmaking van de  aangifte  voor  communautair  douanevervoer,  daarvan
kennis;

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden vermeld,
waarbinnen, ten genoegen van het kantoor van vertrek, het bewijs van regelmatigheid van
het douanevervoer moet worden geleverd of de plaats moet worden medegedeeld waar de
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan;

Deze termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 bedoelde
kennisgeving. Indien het bewijs na het verlopen van deze termijn niet is geleverd, gaat de
bevoegde Lidstaat over tot de invordering van het bedrag aan rechten en andere heffingen
dat verschuldigd is (…)’;

(…) dat artikel 379.1 Verordening (EEG) 2454/93 – Uitvoering Communautair Doua-
newetboek – bepaalt dat wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aan-
gebracht en de plaats van overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld,
het kantoor van vertrek dit zo spoedig mogelijk mededeelt aan de aangever, doch uiterlijk
binnen elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer;

(…) dat artikel 379.2 Verordening (EEG) 2454/93 bepaalt dat in de in lid 1 bedoelde
kennisgeving, onder andere, de termijn wordt vermeld waarbinnen bij het kantoor van
vertrek, ten genoegen van de douaneautoriteiten, het bewijs moet worden geleverd van de
regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding
of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan;

dat deze termijn drie maanden bedraagt na de in lid 1 bedoelde kennisgeving;
dat, indien het bewijs na het verstrijken van deze termijn niet is geleverd, de bevoegde

Lidstaat overgaat tot de inning van het verschuldigde bedrag aan rechten en andere heffin-
gen;

(…) dat de beklaagden en gedaagde aanvoeren dat (tweede eiseres), binnen de termijn
van elf maanden, geen schrijven heeft ontvangen van de vervolgende partij waarbij kennis
werd gegeven van de termijn van drie maanden voor het leveren van voormeld bewijs, en
de Belgische Staat derhalve niet gerechtigd is de ontdoken belastingen nog te vorderen
lastens de aangever (tweede eiseres);

(…) dat uit het ingeroepen arrest ‘Lensing & Brockhausen’ niet kan afgeleid worden
dat  de  termijn  van  elf  maanden,  zoals  voorzien  in  artikel  11bis  van  de  Verordening
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1062/87 een vervaltermijn is, maar wel dat de aangever, na de kennisname van niet-zuive-
ring hoe dan ook recht heeft op een termijn van drie maanden om aan te tonen dat het ver-
voer regelmatig is verlopen of waar de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevon-
den, alvorens de bevoegde autoriteiten kunnen overgaan tot de invordering van de doua-
neschuld;

(…) dat, te dezen, de aangever (tweede eiseres) binnen de periode van elf maanden na
geldigmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer (aangiftes respectieve-
lijk de dato 2 september 1993 en 3 september 1993), op duidelijke, ondubbelzinnige en
niet mis te verstane wijze werd ingelicht over de niet-zuivering, zoals blijkt uit de brieven
de dato 13 april  1994 (bijlagen 2 en 11 bij  voormeld proces-verbaal (van 18 februari
1997),  respectievelijk,  onder  meer,  vermeldend  ‘Niet-zuivering  T1  nr.  2805287  van
02/09/93’ en ‘Niet-zuivering T1 nr. 2805302 van 03/09/93’;

(…) dat, bij brieven de dato 12 april 1995 (met betrekking tot feit 1) en de dato 19 juni
1995 (met betrekking tot feit 2), de aangever (tweede eiseres) opnieuw werd aangeschre-
ven door het kantoor van vertrek wegens de niet-zuivering van de voormelde T-documen-
ten, telkens met het verzoek om binnen drie maanden bewijsstukken voor te leggen om
alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen of de plaats mede te delen
waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan (cf. bijlagen 5 en
16 bij voormeld proces-verbaal);

dat pas op 26 december 1995 (met betrekking tot feit 1), respectievelijk op 27 novem-
ber 1995 (met betrekking tot feit 2), de termijn van drie maanden alsdan verstreken zijnde
en voormeld bewijs niet naar genoegen van recht geleverd zijnde, de aangever (tweede ei-
seres) door de dienst invordering van het douanekantoor Antwerpen DE per aangetekende
brief werd verzocht om de respectievelijke verschuldigdheden te betalen (cf. bijlagen 7 en
18 bij voormeld proces-verbaal); 

(…) dat, gelet op wat voorafgaat, te dezen, in essentie, wel degelijk werd voldaan aan
de door de communautaire wetgever ter zake beoogde rechtszekerheid van de aangever en
het normdoel werd bereikt;

dat de rechten en belangen van gedaagde en beklaagden te dezen door de vervolgende
partij niet werden geschaad;

(…) dat, mede gelet op wat voorafgaat, er te dezen geen aanleiding toe bestaat om de
behandeling van onderhavige zaak op te schorten in afwachting van het antwoord van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de op 9 maart 2001 door het Vestre
Landsret (Denemarken) gestelde prejudiciële vraag, luidend als volgt: ‘Moeten Vo (EEG)
nr. 2913/92 (het CDW) en Vo (EEG) nr. 2454/93 (de TCDW), met name artikel 379, lid
1, TCDW, aldus worden uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die ten
gevolge van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communau-
tair douanevervoer is ontstaan, niet bij de aangever kan invorderen wanneer deze laatste
niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communau-
tair douanevervoer de in artikel 379 TCDW bedoelde kennisgeving heeft ontvangen (…) ?
’;

dat, bovendien, uit artikel 379 van de Toepassingsbepalingen van het CDW niet op al-
gemene en absolute wijze kan afgeleid worden dat het niet strikt naleven van de termijn
van elf maanden de aangever hoe dan ook van zijn verplichtingen zou ontslaan;

dat, zoals voormeld, de aangever verantwoordelijk is voor de regelmatigheid van het
communautair douanevervoer;

dat, om alle hierboven weergegeven redenen, de beslissing over de voormelde opge-
worpen interpretatievraag niet noodzakelijk is om te dezen uitspraak te doen”.

Grieven
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2.1. Eerste onderdeel
Wanneer bij intercommunautair douanevervoer blijkt dat een zending niet bij het kan-

toor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid
niet kan worden vastgesteld, wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn
begaan in de Lidstaat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert, tenzij binnen de ter-
mijn vermeld in artikel 379.2 van Verordening (EEG) 2454/93 ten genoege van de doua-
neautoriteiten het bewijs wordt  geleverd van de regelmatigheid van het communautair
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk
werd begaan.

Artikel 379.1 van dezelfde Verordening bepaalt dat het kantoor van vertrek zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor
communautair douanevervoer, aan de aangever meedeelt dat de zending niet bij het kan-
toor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet kan worden vast-
gesteld.

Artikel 379.2 van de Verordening nummer 2454/93 bepaalt dat in de in lid 1 bedoelde
kennisgeving aan de aangever een termijn van drie maanden (te rekenen vanaf de kennis-
geving) moet gegeven worden om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het
communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid
daadwerkelijk werd begaan.

Door in casu te overwegen dat de aangever (tweede eiseres) binnen de periode van elf
maanden na geldigmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer (de dato 2
en 3 september 1993), op duidelijke, ondubbelzinnige en niet mis te verstane wijze werd
ingelicht over de niet-zuivering, zoals blijkt uit de brieven de dato 13 april 1994 (bijlagen
2 en 11 bij het proces-verbaal van 18 februari 1997), dat, bij brieven de dato 12 april 1995
(met betrekking tot feit 1) en de dato 19 juni 1995 (met betrekking tot feit 2), de aangever
opnieuw werd aangeschreven door het kantoor van vertrek wegens de niet-zuivering van
de voormelde T-documenten, telkens met het verzoek om binnen drie maanden bewijs-
stukken voor te leggen om alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen
of de plaats mede te  delen waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk
werd begaan (cf. bijlagen 5 en 16 bij voormeld proces-verbaal), en dat pas op 26 decem-
ber 1995 (met betrekking tot feit 1), respectievelijk op 27 november 1995 (met betrekking
tot feit 2), de termijn van drie maanden alsdan verstreken zijnde en voormeld bewijs niet
naar genoegen van recht geleverd zijnde, de aangever (tweede eiseres) door de dienst in-
vordering van het douanekantoor Antwerpen DE per aangetekende brief werd verzocht
om de respectievelijke verschuldigdheden te betalen (cf. bijlagen 7 en 18 bij voormeld
proces-verbaal), en door hieruit vervolgens af te leiden dat werd voldaan aan de door de
communautaire  wetgever  ter  zake  beoogde  rechtszekerheid  van  de  aangever,  dat  het
normdoel werd bereikt en dat de rechten en belangen van gedaagde en beklaagden door de
vervolgende partij niet werden geschaad, miskent het hof van beroep de draagwijdte van
artikel 379 van de Verordening nummer 2454/93.

Uit de samenhang van het eerste en tweede lid van netgenoemde wetsbepaling volgt na-
melijk dat het kantoor van vertrek uiterlijk binnen elf maanden na de geldigmaking van de
aangifte voor communautair douanevervoer, aan de aangever mededeelt dat de zending
niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet
kan worden vastgesteld, en dat in deze kennisgeving aan de aangever een termijn van drie
maanden (te rekenen vanaf de kennisgeving) moet gegeven worden om het bewijs van re-
gelmatigheid van het communautair douanevervoer te leveren.

In onderhavige zaak werd de aangever weliswaar binnen de periode van elf maanden na
geldigmaking van de aangiftes voor communautair douanevervoer op duidelijke, ondub-
belzinnige en niet mis te verstane wijze ingelicht over de niet-zuivering, zoals blijkt uit de
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brieven de dato 13 april 1994, doch hierin werd de aangever niet verzocht om binnen de
drie maanden bewijsstukken voor te leggen om alsnog de regelmatigheid van het douane-
vervoer aan te tonen of de plaats mede te delen waar de overtreding of de onregelmatig-
heid daadwerkelijk werd begaan (in deze brieven werd de aangever ter zake een termijn
van één maand verleend); slechts in de brieven van 12 april 1995 (met betrekking tot feit
1) en van 19 juni 1995 (met betrekking tot feit 2), werd de aangever, wegens de niet-zui-
vering van de voormelde T-documenten, verzocht om binnen de drie maanden bewijsstuk-
ken voor te leggen om alsnog de regelmatigheid van het douanevervoer aan te tonen of de
plaats mede te delen waar de overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd be-
gaan (cf. bijlagen 5 en 16 bij voormeld proces-verbaal).

De eerste brieven (van 13 april 1994j), doordat zij slechts een termijn van één maand
bevatten, kunnen bijgevolg niet als kennisgeving in de zin van artikel 379 van Verorde-
ning nummer 2454/93 worden aangezien; deze kennisgeving kwam slechts tot stand met
de brieven van 12 april 1995 en 19 juni 1995. 

Aldus moest te dezen worden vastgesteld dat de kennisgeving door de administratie
buiten de in  artikel  379.1 van Verordening nummer  2454/93 gestelde  termijn van 11
maanden viel.

Het feit dat de administratie van douane en accijnzen telkens een nieuwe brief verstuur-
de (de dato 12 april 1995 en 19 juni 1995), vormt zelfs een aanwijzing dat de administra-
tie besefte dat zij in de eerste breiven (de dato 13 april 1994) te kort kwam aan de vereis-
ten van artikel 379 van Verordening nummer 2454/93.

Derhalve miskent het hof van beroep artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 van
de Commissie van 2 juli 1993, dit in de versie zoals deze bepaling bestond vóór de ophef-
fing ervan door artikel 1,25, Verordening (EG) nummer 2787/2000 van de Commissie van
15 december 2000.

De motieven dat werd voldaan aan de door de communautaire wetgever ter zake beoog-
de rechtszekerheid van de aangever, dat het normdoel werd bereikt en dat de rechten en
belangen van gedaagde en beklaagden door de vervolgende partij niet werden geschaad,
doen hieraan geen afbreuk.

Het behage Uw Hof zonodig overeenkomstig artikel 234 (ex 177) van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ter zake een prejudiciële
vraag stellen aan het Hof van Justitie luidende als volgt:

“Volstaat het voor de toepassing van artikel 379 van de Verordening nummer 2454/93,
dat aan de aangever een navolgende kennisgeving wordt gegeven dat de zending niet bij
het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding niet kan wor-
den vastgesteld, waarin aan de aangever een termijn van drie maanden wordt gegeven om
het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair douanevervoer of van
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, doch de-
welke niet binnen de elf maanden na de geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer gebeurt, nadat daarvoor, binnen de termijn van elf maanden na de geldig-
making van de aangifte voor communautair douanevervoer, een kennisgeving aan de aan-
gever werd gegeven dat de zending niet bij het kantoor van bestemming is aangebracht en
de plaats van de overtreding niet kan worden vastgesteld, zonder dat hierin aan de aange-
ver een termijn van drie maanden werd gegeven om het bewijs te leveren van de regelma-
tigheid van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of on-
regelmatigheid daadwerkelijk werd begaan?”.

2.2. Tweede onderdeel 
Het niet in acht nemen van de vereisten van genoemd artikel 379 van Verordening

nummer 2454/93 tast de rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van
de rechten bij invoer aan, zodat de opgelegde na- of invordering niet in stand kan blijven.
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De vaststellingen dat werd voldaan aan de door de communautaire wetgever ter zake
beoogde rechtszekerheid van de aangever, dat het normdoel werd bereikt en dat de rech-
ten en belangen van gedaagde en beklaagden door de vervolgende partij niet werden ge-
schaad, doen hieraan geen afbreuk.

Derhalve miskent het hof van beroep artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 van
de Commissie van 2 juli 1993, dit in de versie zoals deze bepaling bestond vóór de ophef-
fing ervan door artikel 1,25 Verordening (EG) nummer 2787/2000 van de Commissie van
15 december 2000.

Het behage Uw Hof desgevallend overeenkomstig artikel 234 (ex 177) van het Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap een prejudiciële vraag
voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, in het bijzon-
der luidend als volgt:

“Moet artikel 379 van Verordening nummer 2454/93 aldus worden uitgelegd, dat het
kantoor van vertrek een douaneschuld die ten gevolge van een overtreding of een onregel-
matigheid in verband met extern communautair douanevervoer is ontstaan, niet bij de aan-
gever kan invorderen, wanneer deze laatste niet binnen de termijn van elf maanden na gel-
digmaking van een aangifte voor communautair douanevervoer de in artikel 379 TCDW
bedoelde  kennisgeving heeft  ontvangen  waarin  aan  de  aangever  een  termijn  van  drie
maanden werd gegeven om het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het commu-
nautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwer-
kelijk werd begaan?”.

IV. Relevante gegevens
A. Feiten
Overwegende dat het arrest volgende relevante feiten vaststelt:
- de zaak handelt over de niet-aanzuivering van de T-documenten van 2 en 3

september 1993 met betrekking tot het extern communautair douanevervoer van
twee ladingen sigaretten vanuit de haven van Antwerpen met bestemming Egyp-
te;

- de aangiften van dit extern communautair douanevervoer werden uitgereikt
door Vreijsen Douane-expediteur nv, waarvan F. V. gedelegeerd bestuurder was,
en de T-documenten werden opgesteld door de heer S., douanedeclarant bij Vre-
ijsen Douane-expediteur nv.;

- in beide gevallen was het douanekantoor van Barcelona het kantoor van be-
stemming en uitgaan van de Europese Unie;

- bij brief van 13 april 1994 werd Vreijsen Douane-expediteur nv door de ad-
ministratie van douane en accijnzen te Antwerpen op de hoogte gebracht van het
feit dat de betrokken T-documenten nog niet werden gezuiverd (wat zou gebeu-
ren indien het kantoor van bestemming (in casu Barcelona) een exemplaar van
de aangifte terugzond naar het kantoor van vertrek) en werd haar verzocht bin-
nen de maand inlichtingen te verstrekken omtrent het kwestieuze douanevervoer
en de uiteindelijke bestemming van de goederen;

- bij brieven van 9 mei 1994 maakte Vreijsen Douane-expediteur nv de origi-
nele ontvangstbewijzen betreffende de T-documenten aan de Antwerpse douane-
diensten over, waarna laatstgenoemde een ‘verzoek tot nasporing’ aan het kan-
toor van bestemming (Barcelona) verzond, dat voor beide T-documenten ant-
woordde dat noch de zending noch het daarop betrekking hebbende document al-
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daar werd aangeboden en dat over het verblijf van de zending geen nadere gege-
vens konden worden verkregen;  betreffende het  ontvangstbewijs  van T-docu-
ment nummer 2805302 van 3 september 1993 werd bovendien gemeld dat hierop
gebruik werd gemaakt van een valse stempel;

- op 12 april 1995 (met betrekking tot het eerste T-document) en 19 juni 1995
(met betrekking tot het tweede T-document) werd Vreijsen Douane-expediteur
nv opnieuw aangeschreven door het kantoor van vertrek (Antwerpen) met het
verzoek om, bij toepassing van artikel 379 Verordening (EEG) nummer 2454/93,
binnen de drie maanden bewijsstukken voor te leggen inzake de regelmatigheid
van het douanevervoer (of de plaats mede te delen waar de overtreding of de on-
regelmatigheid daadwerkelijk werd begaan);

- nadat Vreijsen Douane-expediteur nv op 26 december 1995 (met betrekking
tot het eerste T-document) en 27 november 1995 (met betrekking tot het tweede
T-document) door de dienst invordering van het kantoor Antwerpen DE per aan-
getekende brief werd verzocht om de respectievelijke verschuldigdheden binnen
de tien dagen te betalen, vorderde de minister van Financiën (op vervolging en
vordering van de directeur der douane en accijnzen te Antwerpen, later gevolgd
door het openbaar ministerie) bij dagvaarding van 7 november 1997 wegens de
niet-zuivering  van  de  aangifte  voor  extern  communautair  douanevervoer  T1
nummer 2805287 van 2 september 1993 en de niet-zuivering van de aangifte
voor extern communautair douanevervoer T1 nummer 2805302 van 3 september
1993 (zoals vastgesteld op 26 december 1995 en uit verder onderzoek, onder
meer uit een behoorlijk geviseerd proces-verbaal van 18 februari 1997, opgesteld
door de ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen te Antwerpen
DE, is gebleken, (1) de veroordeling van F. V. en F. S. als dader en/of mede-
plichtige  van  de  in  de  dagvaarding  nader  omschreven  tenlasteleggingen,  op
grond van artikel 257, §1, van de algemene Wet inzake douane en accijnzen van
18 juli 1977 (dit is eigenlijk een koninklijk besluit tot coördinatie van de ter zake
geldende algemene bepalingen), de veroordeling van F. V. en F. S. tot betaling
van een boete van 5.000 tot 15.000 frank per T-document, solidair tot betaling
van  8.100.000  frank  aan  ontdoken  invoerrechten,  solidair  tot  betaling  van
22.518.000  frank aan ontdoken accijnzen,  solidair  tot  betaling  van 1.728.000
frank aan ontdoken bijzondere accijnzen, en solidair tot betaling van de nalatig-
heidintresten  op  voormelde  bedragen,  (2)  Vreijsen  Douane-expediteur  nv  op
grond van artikel 265, § 3, van de algemene wet inzake douane en accijnzen van
18 juli 1977 burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk te verklaren voor de geldboe-
ten en de kosten verschuldigd door F.V., haar op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek burgerlijk aansprakelijk te verklaren voor de betaling van de
in het spel zijnde belastingen verschuldigd door haar gedelegeerd bestuurder, en
haar op grond van artikel 1384 van hetzelfde wetboek burgerlijk aansprakelijk te
verklaren voor de betaling van de in het spel zijnde belastingen verschuldigd
door haar douanedeclarant, F.S., en (3) F.V. op grond van artikel 265, § 1, van de
algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 burgerlijk en hoofde-
lijk aansprakelijk te verklaren voor de geldboeten en de kosten verschuldigd door
haar douanedeclarant F.S.;

- op 7 april 1999 werden de bv naar Nederlands recht Braanker Transport en
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Gerardus en Robertus Plune (die bij de betrokken transporten respectievelijk als
internationaal  wegvervoerder  en  als  opdrachtgever/organisator  van  het
vervoer/bestemmeling waren opgetreden) door de drie beklaagden rechtstreeks
gedagvaard teneinde, na toepassing van de strafwet te vorderen door het open-
baar ministerie, te horen zeggen dat zij gehouden zijn tussen te komen in boven-
genoemde procedure, hen te bevelen alle nuttige en dienstige documenten aan-
gaande de betrokken transporten over te leggen, alsook hen te bevelen een om-
standige toelichting en getuigenissen te leveren omtrent het verloop en de om-
standigheden van de transporten en de aflevering van de goederen ter bestem-
ming; de drie beklaagden vorderden tevens hen het recht toe te kennen om zono-
dig een vordering in vrijwaring te formuleren;

- bij vonnis van 25 oktober 1999 voegde de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, rechtsprekend in correctionele zaken, de zaken samen en werd de
rechtstreekse dagvaarding onontvankelijk verklaard; F.V. en F.S. werden, voor
de vermengde feiten 1 en 2 (de niet-aanzuivering van de T-documenten van res-
pectievelijk 2 en 3 september 1993) veroordeeld tot betaling van elk tweemaal
een boete van 5.000 frank, solidair tot betaling van een bedrag van 8.100.000
frank aan ontdoken invoerrechten, van 22.518.000 frank aan ontdoken accijnzen,
van 1.728.000 frank aan ontdoken bijzondere accijnzen en van de nalatigheidin-
teresten op voormelde bedragen (behoudens op de geldboete), alsook tot betaling
van de kosten van het geding, tot een bijdrage aan het fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en tot een vergoeding van 1.000 frank;
tweede  eiseres  werd  burgerlijk  en  hoofdelijk  aansprakelijk  verklaard  voor  de
geldboeten en de kosten, evenals voor de betaling van de in het spel zijnde belas-
tingen verschuldigd door eerste eiser; F.V. werd burgerlijk en hoofdelijk aan-
sprakelijk  verklaard voor de geldboeten en de kosten verschuldigd door haar
douanedeclarant, F.S.; voor het overige werd het ministerie van financiën afge-
wezen van haar vordering ten laste van Vreijsen Douane-expediteur nv;

- tegen dit vonnis werd door F.V., Vreijsen Douane-expediteur nv en F.S. op 5
november 1999 hoger beroep aangetekend tegen al de beschikkingen betreffende
beide samengevoegde zaken;

- in beroepsconclusies, neergelegd ter griffie op 9 januari 2002, vorderden zij
in het bijzonder de procedure te schorsen tot na de tussenkomst van de prejudici-
ële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de
zaak Vestre Landsret (Denemarken), om nadien verder te oordelen naar recht;

- bij arrest van 6 februari 2002 voegde het Hof van Beroep te Antwerpen de
zaken samen, stelde het vast dat de verjaring van de strafvordering rechtsgeldig
werd gestuit, verklaarde het de rechtstreekse dagvaarding onontvankelijk en ver-
klaarde F.V. en F.S. schuldig (zonder strafbepaling) aan de hen ten laste gelegde
feiten, na te hebben vastgesteld dat de duur van de strafvervolging de redelijke
termijn overschreed; elke beklaagde werd veroordeeld tot betaling van een ver-
goeding van 25 euro; op burgerlijk gebied werden F.V. en F.S. solidair veroor-
deeld tot dezelfde bedragen als in eerste aanleg, met dien verstande dat deze wer-
den omgezet naar de euro en tot de kosten van de strafvordering in beide instan-
ties; Vreijsen Douane-expediteur nv werd burgerrechtelijk en hoofdelijk aanspra-
kelijk verklaard voor de kosten, invoerrechten, accijnzen, bijzondere accijnzen
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en  nalatigheidintresten  ten  laste  van de beklaagden gelegd;  tot  slot  werd  het
meer- of anders gevorderde afgewezen.

B. Voorwerp van de vervolging
Het  ministerie  van financiën heeft  F.V.,  Vreijsen Douane-expediteur  nv en

F.S. voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen gedaagd, uit hoofde van,
“Zoals het op 26 december 1995 werd vastgsteld en uit verder onderzoek is ge-
bleken: 

de eerste (F.V.) en de derde (F.S.)
A) feit 1
Niet-zuivering van de aangifte voor extern communautair douanevervoer T1

nr. 2805287 van 2 september 1993 van het kantoor der douane en accijnzen te
Antwerpen.

Tariefpost 24.02.2000.000.0U
Invoerrechten 7.200.000 fr.
Accijns 20.016.000 fr.
Bijzondere accijns 1.536.000 fr.
B) feit 1
Niet-zuivering van de aangifte voor extern communautair douanevervoer T1

nr. 2805287 
Van 2 september 1993 van het kantoor der douane en accijnzen te Antwerpen.
Tariefpost 24.02.2000.000.OU
Invoerrechten 900.000 fr.
Accijns 2.502.000 fr.
Bijzondere accijns 192.000 fr.

de eerste
Op grond van artikel 265, § 1, A.W.D.A. (Algemene Wet Douane en Accijn-

zen) als burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geldboeten en kosten ver-
schuldigd door haar douanedeclarant (F.S.), derde gedaagde.

de tweede
Op grond van artikel 265, § 3, als burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor

de geldboeten en kosten verschuldigd door haar gedelegeerd bestuurder, (F.) V.,
eerste gedaagde.

Op grond van artikel 1382 BW als burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de in het spel zijnde belastingen verschuldigd door haar gedele-
geerd bestuurder, (F.) V., eerste gedaagde.

Op grond van artikel 1384 BW als burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de in het spel zijnde belastingen verschuldigd door haar douane-
declarant (F.S.), derde gedaagde”.

Bij het bestreden op tegenspraak gewezen arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen werd de tijdsbepaling gepreciseerd als volgt:
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“Feit I: te Antwerpen op 2 september 1993.”
“Feit II.: te Antwerpen op 3 september 1993.”
Het hof van beroep sprak vervolgens de eenvoudige schuldigverklaring uit van

F.V. en F.S. en veroordeelde hen op burgerlijk gebied, solidair tot betaling van:
Invoerrechten 8.100.000 fr. of € 200.793,76
Accijns 22.518.000 fr. of € 558.206,64
Bijzondere accijns 1.728.000 fr. of € 42.836,00
Vreijsen Douane-expediteur nv werd veroordeeld als burgerlijk en hoofdelijk

aansprakelijk voor de kosten, invoerrechten, accijnzen, bijzondere accijnzen en
nalatigheidinteresten.

Het bestreden arrest grondde deze laatste veroordeling uitdrukkelijk niet op ar-
tikel 265, § 1, A.W.D.A.

C. Toepasselijke nationale recht
Volgens de dagvaarding en het arrest van het Hof van Beroep, maken de feiten

A) feit 1 B) feit 2 een overtreding uit van artikel 257, § 1, A.W.D.A.
Het artikel 257, § 1, A.W.D.A. luidde, in zijn versie op het ogenblik van de

feiten,  als  volgt:  “Wanneer  een  document  betreffende  doorvoer,  tijdelijke  of
voorlopige vrijstelling van rechten, verzending op entrepot of op bijzonder ma-
gazijn van entrepot, uitvoer met accijnsafschrijving of enigerlei andere douane-
of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kanto-
re van uitreiking is voorgeschreven, op dat kantoor niet binnen de gestelde ter-
mijn weder wordt overgelegd of gezuiverd of wel aldaar weder wordt overgelegd
zonder de vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening, loopt
de titularis of de cessionaris van het document een geldboete van vijfduizend tot
vijftienduizend frank op, onverminderd de betaling van de rechten op de in het
document vermelde goederen en onverminderd daarenboven - indien het gaat om
buitenlandse goederen welke bij invoer aan verbodbepalingen, beperkingen of
controlemaatregelen  zijn  onderworpen -  de  betaling  van  de  waarde  der
goederen”.

Het artikel 266, § 1, A.W.D.A. bepaalt: “Behoudens tegenstrijdige beschikkin-
gen in bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklarin-
gen ten bate de Schatkist, zijnde overtreders, hun medeplichtigen en de voor het
misdrijf aansprakelijke personen solidair gehouden tot het betalen van de rechten
en taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden onttrokken, zomede van
de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten”.

De artikelen 281 en 282 A.W.D.A. regelen de vervolging en berechting van
douane- en accijnzenmisdrijven voor de strafrechtbanken.

Het artikel 283 A.W.D.A. bepaalt: “Wanneer de overtredingen, fraudes, mis-
drijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de straf-
vordering, tevens tot betaling van rechten en accijnzen, en alzo tot een civiele ac-
tie aanleiding geven zal de kennisgeving en berechting daarvan in beide opzich-
ten tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren”.

Krachtens deze laatste wetsbepaling moet de strafrechter, wanneer hij de be-
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klaagde vrijspreekt, niettemin uitspraak doen op de burgerlijke rechtsvordering
van het bestuur waarvan hij tegelijkertijd met de strafvordering kennis heeft ge-
nomen.

Het artikel 21ter Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 30 juni
2000, bepaalt: “Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn over-
schrijdt, kan de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit-
spreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf.

Wanneer  de  veroordeling  bij  eenvoudige  schuldigverklaring  wordt  uitge-
sproken, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding
bestaat, tot teruggave. De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken”.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het oordeel over de aangevoerde middelen, afhangt van het

antwoord op de opgeworpen prejudiciële vragen.
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Ge-

meenschappen, bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak heeft gedaan over
de onderstaande vragen:

1. van de eiser sub I
1.1.  Moeten  Verordening  (EEG)  nr.  2913/92  (het  CDW)  en  Verordening

(EEG) nr. 2454/93 (de TCDW), met name artikel 379, lid 1, TCDW, aldus wor-
den uitgelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die ten gevolge van
een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair
douanevervoer is  ontstaan,  niet bij  de aangever kan invorderen wanneer  deze
laatste niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer de in artikel 379 TCDW bedoelde kennisge-
ving heeft ontvangen (…) ?’

1.2 Is het voor het antwoord op deze vraag van belang, dat het kantoor van
vertrek een in het communautair douanewetboek vastgestelde administratieve re-
geling voor het doorgeven van inlichtingen (early warning system) niet heeft toe-
gepast, of dat aan de autoriteiten van het kantoor van vertrek kan worden verwe-
ten dat een kennisgeving niet tijdig is verricht ?

2. van de eisers sub II 
2.1 Moeten Verordening (EEG) nr. 2913/92 (het CDW) en Verordening (EEG)

nr. 2454/93 (de TCDW), met name artikel 379, lid 1, TCDW, aldus worden uit-
gelegd, dat het kantoor van vertrek een douaneschuld die ten gevolge van een
overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair doua-
nevervoer is ontstaan, niet bij de aangever kan invorderen wanneer deze laatste
niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor
communautair douanevervoer de in artikel 379 TCDW bedoelde kennisgeving
heeft ontvangen?

2.2 Is het voor antwoord op deze vraag van belang, dat het kantoor van vertrek
een in het communautair douanewetboek vastgestelde administratieve regeling
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voor het doorgeven van inlichtingen (early warning system) niet heeft toegepast,
of dat aan de autoriteiten van het kantoor van vertrek kan worden verweten dat
een kennisgeving niet tijdig is verricht?

Houdt de kosten aan.

5 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Wouters en Bützler.

Nr. 584

2° KAMER - 6 november 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - BEKLAAGDE - OPZETTELIJK MISDRIJF - GETROFFENE

- ONVOORZICHTIGHEID OF NALATIGHEID - GEVOLG.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - BEKLAAGDE - OPZETTELIJK MISDRIJF - GETROFFENE

- ONVOORZICHTIGHEID OF NALATIGHEID - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - "FRAUS OMNIA

CORRUMPIT" - GEVOLG.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" -
BEGRIP - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROFFENE - BEKLAAGDE - OPZETTELIJK MISDRIJF -
GETROFFENE - ONVOORZICHTIGHEID OF NALATIGHEID - GEVOLG.

1º Wanneer schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten van de getroffene en
de beklaagde, kan laatstgenoemde, in de regel, t.a.v. de getroffene niet worden veroor-
deeld tot de volledige vergoeding van de schade1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º en 3° Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneer-
lijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de da-
der van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang
brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat
misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die
deze zou hebben begaan2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(S. T. INTERSELEX N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels (vertaling):
1. Het cassatieberoep biedt het Hof de mogelijkheid om inzake de verdeling van de

aansprakelijkheid, uitspraak te doen over de gevolgen van het bestaan van samenlopende
fouten van de dader van een misdrijf en van de getroffene van dat misdrijf, meer bepaald
wanneer het misdrijf opzettelijk is en de fout van de getroffene het gevolg is van onvoor-
zichtigheid of nalatigheid.

2.  Verweerder  en derde T.  zijn  vervolgd wegens verschillende verduisteringen,  ge-
pleegd n.a.v. verkoop- en aankoopverrichtingen van aandelen voor rekening van een ge-
meenschappelijk beleggingsfonds, dat beheerd werd door een vennootschap waarvan eise-

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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res, een kredietinstelling, een van de belangrijkste aandeelhouders is.  Eiseres heeft die
vennootschap vergoed, is ten bedrage van de rechten die laatstgenoemde tegen verweerder
kon doen gelden, in haar rechten getreden, en heeft zich burgerlijke partij gesteld.

Het bestreden arrest, dat op verwijzing gewezen is door het Hof van Beroep te Luik,
heeft verweerder op strafrechtelijk gebied veroordeeld tot verschillende straffen, m.n. we-
gens oplichting, ten nadele van eiseres, voor een bedrag van 183.000.000 frank, en, op
burgerrechtelijk gebied, om aan eiseres twee derde van dat bedrag te betalen. Het hof van
beroep heeft de aan verweerder ten laste gelegde opzettelijke fouten en het oorzakelijk
verband tussen die fouten en de schade vastgesteld, en vervolgens beslist dat eiseres fou-
ten door nalatigheid heeft begaan, die een oorzakelijk verband met haar schade vertoon-
den. Het hof heeft beslist dat eiseres onvoldoende waakzaamheid aan de dag heeft gelegd
bij haar toezicht op de litigieuze verrichtingen, en het verweerder zodoende eenvoudiger
heeft gemaakt de misdrijven te plegen. Het hof heeft aldus vastgesteld dat de beheerders
van het  gemeenschappelijk beleggingsfonds niet  de noodzakelijke maatregelen hebben
genomen om de schade te voorkomen die voorzien had kunnen worden, en dat de ver-
schillende verduisteringen zijn gepleegd in overleg tussen verweerder en een aangestelde
van eiseres, zonder wiens medewerking de misdrijven niet hadden kunnen zijn gepleegd.
Bij het onderzoek van het oorzakelijk verband heeft het hof van beroep beslist "dat elke
fout, zonder welke de schade zich niet op dezelfde wijze had voorgedaan, de aansprake-
lijkheid in het gedrang brengt; dat de schade niet alleen door de fouten van de beklaagde
maar ook door die van de burgerlijke partijen is veroorzaakt, aangezien zij, door hun nala-
tigheid en onvoorzichtigheid, bijgedragen hebben tot de schade zoals deze zich in concre-
to heeft voorgedaan; dat indien intern toezicht was uitgeoefend en een aangestelde van
(eiseres) zijn medewerking niet had verleend, de beklaagde zijn onrechtmatige werkzaam-
heden niet had kunnen voortzetten; (...) dat te dezen niet kan worden beslist dat de fouten
van de beklaagde, op zich, alle schade hebben veroorzaakt, aangezien de beheerders van
het fonds op zijn minst toezicht hadden moeten uitoefenen - zoals zij dat hoorden te doen
- door hetzij hun boekhouding bij te houden, hetzij, in de eerste plaats, alvorens de over-
schrijvingen betreffende, m.n., (verweerders) verrichtingen te ondertekenen, de overeen-
stemming na te gaan tussen de kennisgevingen van verrichtingen die T. heeft medege-
deeld aan de back-office, en de kennisgevingen van uitvoering die door de banken zijn
medegedeeld, zodat zij zich spoedig vragen hadden kunnen stellen bij het totaalbedrag
van de door tussenkomst van de bank X en (verweerder) gedane verrichtingen, alsook bij
de specifieke buy-sell-verrichtingen op korte termijn, en zich aldus ervan hadden kunnen
onthouden de bedrieglijke verrichtingen van (verweerder) en van hun bediende uit te beta-
len (en) snel een einde hadden kunnen maken aan diens onrechtmatige activiteiten; (...)
dat de schade te wijten is aan de samenvallende en noodzakelijke fouten van de beklaagde
en de burgerlijke partijen, en dat die schade zich zonder die fouten niet op die wijze zou
hebben voorgedaan; dat de fouten van de beklaagde evenwel veel ernstiger zijn dan die
van de burgerlijke partijen, zodat (verweerder) twee derde van de schade moet betalen, en
het overblijvende gedeelte ten laste van de burgerlijke partijen blijft".

3. Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artt. 6, 1382, 1383 en 1384
B.W.,  en  uit  de  miskenning van  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  is  vastgelegd  in  de
spreuk Fraus omnia corrumpit, alsook uit het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand voordeel kan halen uit een opzettelijke fout, en uit de schending van de artt. 44,
193, 197, 496 Sw., 3 en 4 V.T.Sv.

Volgens het eerste onderdeel van het middel volgt uit de voormelde spreuk dat een door
bedrog aangetaste handeling nooit aan derden noch aan de partijen kan worden tegenge-
worpen, en sluit ze uit dat de dader van die handeling erop een beroep kan doen om er
voordeel uit te halen. Bijgevolg kan niemand voordeel halen uit een opzettelijke fout en
sluit dit verbod m.n. uit dat hij die een bedrieglijke handeling verricht die zijn burgerrech-
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telijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het gedrang brengt, aanspraak kan ma-
ken op een verdeling van de aansprakelijkheid tussen hem en de getroffene, wegens diens
mogelijke onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid. Door onrechtmatig de vergoeding te
beperken waarop eiseres aanspraak kon maken, miskent het hof van beroep eveneens de
regels van de burgerlijke rechtsvordering en van de burgerlijke en strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid, die het voorwerp uitmaken van de in het middel bedoelde bepalingen.

Volgens het tweede onderdeel verbreekt een uit bedrog voortvloeiende opzettelijke fout
op zijn minst het oorzakelijk verband tussen de door die fout veroorzaakte schade en elke
andere fout, die het gevolg is van gewone onvoorzichtigheid.

Het eerste onderdeel van het middel is m.i. gegrond. Die oplossing impliceert volgens
mij een wijziging van de rechtspraak van uw Hof en biedt een betere bescherming aan de
getroffenen van opzettelijke strafrechtelijke misdrijven. Ze ligt in het verlengde van de
rechtspraak die het Franse Hof van Cassatie al haast dertig jaar lang aanhoudt.

4. Uit de vaststaande rechtspraak van uw Hof volgt immers dat wanneer de schade ver-
oorzaakt is door de samenlopende fouten van de getroffene en de beklaagde, deze niet kan
worden veroordeeld om de getroffene voor de schade volledig te vergoeden3. Dit lijkt een
algemene regel te zijn. Talrijk zijn de arresten die deze regel toepassen op misdrijven door
onvoorzichtigheid. Hetzelfde geldt evenwel in geval van een opzettelijk misdrijf en wan-
neer de fout van de getroffene ook opzettelijk is4.

Drie arresten passen m.i. eveneens de regel toe in geval van samenloop tussen de opzet-
telijke strafrechtelijke fout van de beklaagde en de fout door onvoorzichtigheid of onzorg-
vuldigheid van de getroffene.

Een arrest van 17 april 19755 heeft betrekking op een geval van oplichting, waarin de
getroffene niet gehandeld heeft met de grootste voorzichtigheid om zich tegen dat bedrog
te beschermen: "het (bestreden) arrest (stelt) aldus (vast) dat de slachtoffers van R. even-
eens een fout begaan hebben; ... het arrest (kon) derhalve niet wettelijk beslissen dat 'de
gehele schade zoals zij zal worden geraamd door de Belgische Staat (aansteller van de
pleger van het misdrijf) moet worden vergoed en dat de slachtoffers geen enkel deel ervan
moeten dragen'; ... inderdaad, uit de omstandigheid dat er geen schade geweest zou zijn
indien de aangestelde geen fout begaan had, niet kan afgeleid worden dat er geen oorzake-
lijk verband bestaat tussen die schade en het bij de slachtoffers vastgestelde gebrek aan
voorzorg noch bijgevolg dat deze laatsten zelfs niet gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor

3 Cass., 13 jan. 1969 (A.C., 1969, I, 461); 24 dec. 1974 (ibid., 1975, I, 488); zie, o.m, voor recente ar-
resten, Cass., 1 feb. 1994, A.R. P.93.0037.N, nr. 59; 29 juni 1995, A.R. C.94.0393.F, nr. 340; 5 okt.
1995,  A.R.  C.93.0305.N,  nr.  415;  8  sept.  1999,  A.R.  P.99.0472.F,  nr.  443;  25  jan.  2002,  A.R.
C.00.0068.F, nr. 54.
4 Cass., 28 sept. 1989, RG 8373, nr. 63 (opzettelijke slagen en verwondingen toegebracht door een
minderjarige aan een andere, die water naar hem had gegooid): "dat het hof van beroep oordeelt dat
de getroffene niet gedeeltelijk aansprakelijk dient te worden gesteld, enkel op grond dat de hem ten
laste gelegde uitdaging buiten verhouding staat tot de fout van (de pleger van het misdrijf); dat het
zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord, nu het niet vaststelt dat zonder de aangevoerde fout
de schade zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan"; Cass., 7 nov. 1990, A.R. 8446, nr. 130
(doodslag uitgelokt door zware gewelddaden van de getroffene op de persoon van de dader): "de om-
vang van de herstelplicht van de dader van een misdrijf wordt verhoudingsgewijs verminderd met de
ernst van de door de getroffene zelf begane fout; ... die verhouding wordt nochtans niet bepaald door
de zwaarte van die fout zelf maar door de invloed ervan op de totstandkoming van de schade; ... de
beoordeling van die invloed staat aan de feitenrechter". Hetzelfde geldt in het Franse recht: cass. fr.,
18 feb. 1998, Bull. crim., nr. 65: het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het de getroffenen van
een wanbedrijf opzettelijke vernieling van andermans roerende of onroerende goederen, gedeeltelijk
aansprakelijk stelt, door erop te wijzen dat die getroffenen, door hun gedrag, een opzettelijke fout
hebben begaan die bijgedragen heeft tot hun schade.
5 Cass., 17 april 1975 (A.C., 1975, 908).
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die schade; ... het middel (is) gegrond".
In het geval waarin een arrest van 9 februari 19826 uitspraak heeft gedaan, ging het om

een onvoorzichtigheid die was begaan door de aangestelde van de getroffene van een dief-
stal. Die "zware fout die tot het ontstaan van het schadelijk feit heeft bijgedragen", was de
volgende: "(de aangestelde van de getroffene), op de hoogte zijnde van de waarde van de
vervoerde platina, (beging) de onvoorzichtigheid zijn camion te verlaten met open deuren
en draaiende motor". Wanneer, volgens uw Hof, "schade is veroorzaakt door samenlopen-
de fouten van de benadeelde en van de beklaagde, deze laatste jegens de benadeelde niet
kan worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade; ... zulks ook geldt wan-
neer de door de burgerlijke partij geleden schade is veroorzaakt door de samenlopende
fouten van de beklaagde en van een aangestelde voor wie de burgerlijke partij civielrech-
telijk aansprakelijk is; ... daaraan (doet) niet (af) de omstandigheid dat, zoals te dezen,
zonder het kwaadwillig opzet van de daders van het misdrijf, het schadelijk feit zich niet
zou hebben voorgedaan, of de omstandigheid dat de aangestelde op strafrechtelijk gebied
buiten vervolging werd gesteld, wanneer de rechter constateert dat de aangestelde een op
strafrechtelijk gebied niet voor vervolging vatbare fout heeft begaan die tot het ontstaan
van de door de burgerlijke partij geleden schade heeft bijgedragen; ... dat het arrest, nu het
ten laste van de aangestelde van eiseres een zodanige fout vaststelt, wettig beslist dat een
deel van de voor haar uit het misdrijf voortgevloeide schade te haren laste zal blijven; ...
het middel niet (kan) worden aangenomen."

Een arrest van 18 nov. 19977, ten slotte, heeft betrekking op oplichting, loonbedienden-
diefstal en bedrieglijke verberging ten nadele van een beursvennootschap, die een fout
had begaan door niet te handelen overeenkomstig de bepalingen van de wet op de termijn-
markten: "... dat te dezen eiser die als beklaagde, teneinde een verdeling van de aanspra-
kelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, aanvoert
dat verweerster, burgerlijke partij, een fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot het ont-
staan van de schade, het bestaan van die fout en van het oorzakelijk verband met de scha-
de dient te bewijzen; ... dat de appèlrechters, door te oordelen dat eiser 'de beweerde fout
van de burgerlijke partij (verweerster) niet bewijst, noch het oorzakelijk verband tot de
schade', de algemene beginselen inzake de bewijslast in strafzaken niet miskennen". Vol-
gens mij erkent dat arrest, op zijn minst impliciet, dat de regel van de verdeling van de
aansprakelijkheid in een dergelijk geval van toepassing is.

Uiteraard beoordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze of de getrof-
fene een fout heeft begaan en in welke mate die fout tot de schade heeft bijgedragen. Op
die grond bepaalt hij, in hun onderlinge verhoudingen, het gedeelte van de schadeloosstel-
ling die elke schadeveroorzaker verschuldigd is8.

5. De rechtsleer heeft in sommige gevallen beslist dat "il peut paraître inéquitable que
celui qui a agi méchamment, c'est-à-dire avec l'intention de causer le dommage, puisse se
dégager même partiellement de son obligation de réparer celui-ci, en invoquant une im-
prudence ou une négligence de la victime"9. Men herinnert echter ook onmiddellijk eraan

6 Cass., 9 feb. 1982, A.R. 6461 (A.C., 1981-82, nr. 346).
7 Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.0477.N, nr. 484.
8 Cass., 29 jan. 1988, A.R. 5630, nr. 327; 29 nov. 1995, A.R. P.95.0832.F, nr. 517. De rechter beoor-
deelt in feite de zwaarwichtigheid van de respectieve fouten van de partijen en bepaalt, op die grond,
in welke mate elke partij voor de schade aansprakelijk is, maar het Hof van Cassatie onderzoekt of de
door de rechter op onaantastbare wijze vastgestelde feiten de gevolgen verantwoorden die hij naar
recht eruit afleidt, en m.n. of die gevolgtrekkingen noch het wettelijk begrip fout noch dat van het
oorzakelijk verband miskennen. (Cass., 8 okt. 1992, A.R. 9367, nr. 655, met concl. adv.-gen. PIRET, in
Bull. en Pas., 1991-92, I, nr. 655).
9 R.O. DALCQ, “Traité de la responsabilité civile”, Novelles, Droit civil, dl. V, vol. II, Brussel, 1962,
blz. 213, nr. 2687. Dezelfde auteur heeft aldus gewezen op de onvolkomenheden in de theorie van de
gelijkwaardigheid der oorzaken in bepaalde bijzondere gevallen, " parce qu'il paraît tout de même as-
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dat een oordeel over de verschillende oorzaken van de schade tegenstrijdig zou zijn met
de regels die voortvloeien uit de gelijkstelling van de voorwaarden. "Compte tenu de l'at-
tachement à cette dernière théorie que révèle la jurisprudence de la Cour de cassation (...),
il faut considérer qu'on ne peut admettre sur le plan des principes qu'une des causes soit
considérée comme ayant seule engendré tout le dommage alors que le fait d'autres person-
nes, quelle que soit leur gravité respective, doit également être considéré comme cause au
sens où l'on entend ce mot dans la théorie de l'équivalence des conditions"10.

6. Het Franse Hof van Cassatie is echter een andere weg ingeslagen, door - naar het
schijnt voor het eerst in een arrest van 27 maart 197311 - te beslissen dat geen enkele wet-
telijke bepaling toestond het bedrag van de burgerrechtelijke vergoedingen die een dief
aan zijn slachtoffer verschuldigd was, te verminderen omdat laatstgenoemde nalatig zou
zijn geweest, aangezien de dief de winst van zijn diefstal niet mag behouden12. Die recht-
spraak is herhaaldelijk bevestigd. Zo beslist een arrest van 15 jan. 197413 dat geen enkele
wettelijke bepaling de rechter toestaat de dader van een oplichting de volledige of gedeel-
telijke winst uit de door hem opgelichte bedragen, die door de burgerlijke partij terugge-
vorderd worden, te laten behouden14. Nog steeds met betrekking tot een geval van oplich-
ting, met deze keer een bank als getroffene, zoals in de aan uw Hof voorgelegde zaak,
heeft een arrest van 28 februari 1990 in erg algemene bewoordingen beslist dat "aucune
disposition de la loi ne permet de réduire le montant des réparations civiles dues par l'au-
teur d'une infraction pénale à sa victime en raison d'une négligence de celle-ci, l'auteur de
l'infraction ne pouvant conserver une partie du bénéfice qu'il en a retiré"15. Een arrest van
4 okt. 199016 heeft evenwel beklemtoond dat die regel van toepassing is op opzettelijke
misdrijven tegen de goederen17 en als de fouten van de getroffene niet bestaan in mede-

sez heurtant sur le plan de l'équité et de l'intérêt social que l'auteur d'une escroquerie ne soit pas con-
damné à réparer la totalité du dommage que son escroquerie a causé au comptable des postes qu'il a
trompé par ses agissements et qui bien que coupable de négligence dans l'application des règlements
était entièrement de bonne foi ". (R.O. DALCQ, opm. sub Brussel, 7 dec. 1987, R.G.A.R, 1989, 11530;
R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987 tot 1993) - La responsabilité délictuelle
et quasi-délictuelle",  R.C.J.B., 1995, blz. 700, nr. 130). Zie ook F. GLANSDORFF, opm. sub Mil. Ger.,
28 jan. 1975, R.G.A.R., 1977, nr. 9700 en H. DE RODE, Responsabilités - Traité théorique et pratique,
Titel I, Dossier 11, Le lien de causalité, Brussel, 1998, blz. 27, nr. 53.
10 R.O. DALCQ, o.c., 1962, nr. 2689; zie H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. II, 3de
uitg., Brussel, 1964, blz. 964, nr. 958 en J. DE CODT, "L'appréciation de la causalité dans les actions
publiques et civiles", Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, 2001, blz. 52, nr. 18.
11 Cass. fr., 27 maart 1973, Bull. crim., nr. 150.
12 Het ging om diefstal van juwelen en geld, die vergemakkelijkt werd door de afgifte, door de ge-
troffene, van de sleutels aan de dader van het misdrijf, een arbeider die werken in het appartement
van de getroffene diende te verrichten. De getroffene had tevens de sleutel van zijn juwelenkist bin-
nen bereik van de dief gelaten.
13 Cass. fr., 15 jan. 1974, Bull. crim., nr. 20. Te dezen bestond de fout van de getroffene erin dat hij
uit was op winst en woekerinteresten, en dat dit hem ertoe had aangezet met de oplichter te onderhan-
delen, hoewel hij diens situatie goed genoeg kende om zich geen borg voor hem te stellen.
14 De uitdrukkelijke vermelding van die regel was te dezen nochtans niet onontbeerlijk. De feiten-
rechter had de vorderingen van de burgerlijke partijen immers verworpen, zonder te ontkennen dat zij
door het wanbedrijf van oplichting waren getroffen en zonder de beklaagde vrij te spreken. Hij had
zijn beslissing alleen gegrond op het feit dat de burgerlijke partijen de schade die zij aanklaagden,
mee hadden veroorzaakt, zodat zij het herstel ervan niet konden vorderen. Het Hof herhaalde dat de
strafgerechten de door hen schuldig verklaarde beklaagde niet konden vrijspreken van het misdrijf
waardoor de burgerlijke partijen getroffen waren geworden, zonder de artt. 2 en 3 van het Franse
Wetboek van Strafvordering te schenden.
15 Cass. fr., 28 feb. 1990, niet bekendgemaakt in Bull., Resp. dr. et assur., 1990, comm. 183, geci-
teerd door P. JOURDAIN, “Chronique, Responsabilité civile”, Rev. trim. dr. civ., 1990, blz. 670.
16 Cass. fr., 4 okt. 1990, Bull. crim., nr. 331, D., 1990, I.R., 284, J.C.P., 1992.1.3572, opm. G. VINEY.
17 Het ging om een ongedekte cheque.
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plichtigheid aan het plegen van het misdrijf18. Een arrest van 16 mei 199119 heeft de regel
uitgebreid tot brandstichting, waarbij de delinquent gehouden was de schade volledig te
vergoeden en, al was het maar op moreel gebied, geen baat kon halen uit het misdrijf.
Meer recentelijk heeft het Franse Hof van Cassatie, in een arrest van 13 feb. 1997, in een
zaak van oplichting met een bank als slachtoffer, beslist "qu'aucune disposition de la loi
ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations
civiles dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens"20. Ten slotte her-
haalt een arrest van 7 nov. 200121, in dezelfde bewoordingen, de regel m.b.t. een diefstal
van aandelen, gepleegd door een aangestelde van een bank ten nadele van die bank en van
een van haar klanten. De bank, houdster van de aandelen, had volgens de feitenrechter een
fout begaan wegens het falen van het controlesysteem van het betrokken agentschap, de
duidelijk lakse houding die er heerste of de ontoereikende preventie van zijn gebrekkige
werking. In de twee laatste arresten grondt het Franse Hof van Cassatie zijn beslissing uit-
sluitend op het ontbreken van wetgeving terzake en niet meer op het verbod, voor de da-
der van het misdrijf, om er voordeel uit te halen.

7.  De  Franse  rechtsleer  is  het  eens  met  die  oplossing,  welke  beantwoordt  aan  de
ethiek22: "on voit mal en effet celui qui a agi méchamment se prévaloir de ce que, sans une
imprudence de la victime, il n'aurait pu parvenir à ses fins"23. De juridische verantwoor-
ding die soms gegeven wordt, houdt verband met het oorzakelijk verband. "On s'aperçoit
alors que la faute intentionnelle du défendeur est la seule cause véritable du dommage.
Sans doute le dommage ne se serait-il pas réalisé sans la faute de la victime; mais, en vou-
lant le dommage, le défendeur a fait de cette faute son instrument; c'est grâce à elle qu'il a
pu atteindre son but. Il ne s'agit plus d'un concours de circonstances malheureuses. Le dé-
fendeur a dirigé les événements; lui seul est donc la cause véritable"24.

Zoals de heer M. JEAN-FRANÇOIS ROMAIN echter vermeldt, "cette analyse force trop la théo-
rie de l'équivalence des conditions, admise en droit belge, et la fait glisser vers une certai-
ne conception de la causalité adéquate"25. Het tweede onderdeel van het middel steunt
overigens slechts subsidiair op die analyse.

8. Het Franse Hof van Cassatie grondt zijn rechtspraak op de overweging dat de dader
van het misdrijf niets mag behouden van het voordeel dat hij eruit heeft gehaald. Daaren-
boven mag de getroffene niet aan het misdrijf hebben deelgenomen26. Het gaat er dus om

18 Maar dan zouden die fouten opzettelijk zijn.
19 Cass. fr., 16 mei 1991, Bull. crim., nr. 208. De fout van de getroffene bestond erin de trap niet te
hebben afgeschut.
20 Cass. fr., 13 feb. 1997, Bull. crim., nr. 61. Te dezen bestond de fout van de getroffene van de op-
lichting, een financiële instelling, erin overhaast ongedekte kredieten te hebben toegekend, die in elk
geval buiten verhouding stonden tot de financiële toestand van haar klant, zoals hij die in een foutie-
ve balans had opgesmukt. 
21 Cass. fr., 7 nov. 2001, Bull. crim., n° 230, D.,2001, I.R., 138, noot.
22 Men had het over "une considération intuitive d'équité". (J. FLOUR en J.-L. AUBERT, Les obligations,
Vol. 2, Le fait juridique, 7de uitg., Parijs, 1997, blz. 170, nr. 175.
23 MAZEAUD et TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractu-
elle, dl. II, 6de uitg., Parijs, 1970, blz. 595, nr. 1482.
24 Idem. en R.O. DALCQ, opm. sub Brussel, 7 dec. 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11530.
25 J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, 2000, blz.
318, nr. 170.1.1. en blz. 453, nr. 222.2. Zie tevens R.O. DALCQ, "Examen de jurisprudence (1968 tot
1972) - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle", R.C.J.B., 1974, blz. 275, nr. 103: "la faute
de la victime conduit normalement au partage des responsabilités (...). Même si une faute est beau-
coup plus grave que l'autre, le partage s'impose, sans que l'on puisse considérer que la faute la plus
grave absorbe toute la causalité"; Cass., 16 feb. 1970 (A.C., 1970, 565) en 28 sept. 1989, A.R. 8373,
nr. 63, motieven.
26 G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, tweede uitg., Parijs, 1995, blz. 181,
nr. 100 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, tweede
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de verrijking van de dader van het misdrijf tegen te gaan door te weigeren de hem ten las-
te gelegde vergoeding te verminderen27. Een ouder arrest had overigens een onderscheid
gemaakt tussen de terugbetaling, als schadeloosstelling, van opgelichte bedragen en de
aanvullende schadevergoeding waarop de getroffene aanspraak maakte, wegens de ont-
zegging van de opgelichte bedragen. De feitenrechter sprak zichzelf dus niet tegen toen
hij de vordering van de burgerlijke partij volledig toekende, wat de eerste schadepost be-
trof, en het bedrag van de schadeloosstelling voor de tweede gevorderde schadepost ver-
minderde, wegens de lichtzinnigheid en de onvoorzichtigheid van de getroffene28.

Als, volgens professor JOURDAIN, "l'on diminuait la réparation due à la victime, l'auteur
de l'infraction conserverait immanquablement une partie du profit qu'il en a retiré, ce qui
affaiblirait gravement la répression. Et l'on voit donc que c'est un souci d'efficacité pénale
qui conduit à déroger à la règle civile du partage de responsabilité en cas de faute de la
victime"29. Het dient evenwel te worden beklemtoond dat het Franse Hof van Cassatie
deze rechtspraak uitbreidt tot misdrijven tegen de goederen, die geen enkel ander dan een
moreel voordeel aan de pleger ervan bezorgen.

9. Het eerste onderdeel van het middel is geïnspireerd door de stelling die verdedigd
wordt door de heer JEAN-FRANÇOIS ROMAIN, en die in de ontwikkeling wordt aangehaald. Vol-
gens die auteur, "sauf à déroger à la théorie de l'équivalence des conditions, qui établit le
test de la causalité dans le droit commun de la responsabilité, le problème posé ne trouve
pas de solution claire et cohérente. Il est dès lors préférable de plaider pour l'existence
d'un mécanisme non équivoque de dérogation, dans une telle hypothèse de concours entre
une faute intentionnelle et une faute non intentionnelle, dont le ressort ne peut être trouvé,
selon (lui), que dans le principe général du droit 'Fraus omnia corrumpit'. Il en découle
que l'acte de faute intentionnelle fait exception au régime de la causalité et à la théorie de
l'équivalence des conditions en particulier"30.

10. De zegswijze Fraus omnia corrumpit vertoont alle kenmerken van het algemene

uitg., Parijs, 1998, p. 293, nr. 430. De verwijzing naar het ontbreken van wettelijke bepalingen die de
verdeling toestaan, kon worden omschreven als "fallacieuse". (P. JOURDAIN, “Chronique, Responsabi-
lité civile”, Rev. trim. dr. civ., 1990, blz. 671).
27 P. JOURDAIN,  o.c.,  ibid. en Juris-Classeur civil, artt. 1382 tot 1386, v° Droit à réparation, Parijs,
1993, blz. 16, nr. 75. Die auteur keurt die aldus verantwoorde en strikt beperkte oplossing goed. Zie
ook P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité, Dalloz Action, Paris, 1996, blz. 279, nr.
966. P. JOURDAIN, betreurt dat het Franse Hof van Cassatie, in zijn laatste arresten, geen melding meer
maakt van het motief, volgens welke de dader van het misdrijf geen baat mag halen uit het misdrijf,
aangezien "seul ce dernier motif permet de comprendre -et sans doute de légitimer- la solution déro-
gatoire au droit commun retenue par la chambre criminelle".  (“Chronique, Responsabilité civile”,
Rev. trim. dr. civ., 2002, blz. 314).
28 Cass. fr., 16 jan. 1969, Bull. crim., nr. 33.
29 P. JOURDAIN, o.c., 2002, blz. 314. In werkelijkheid bestaat er slechts één recht van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid, die door alle rechtscolleges, zowel door de burgerlijke als door de strafcolle-
ges, wordt toegepast. 
30 J.-F. ROMAIN, o.c., blz. 453, nr. 222.2.
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rechtsbeginsel31 en impliceert dat bedrog een uitzondering vormt op elke regel32. Ze ver-
biedt een ander op bedrieglijke wijze schade toe te brengen33. Zoals procureur-generaal
Jacques Velu, met verwijzing naar uw arrest van 23 jan. 196834 en naar het onderricht van
Henri De Page35 beklemtoonde, "la règle qu'exprime la maxime Fraus omnia corrumpit
constitue un principe général du droit en vertu duquel l'acte entaché de fraude ne saurait
jamais être opposé aux tiers ni aux parties. (...) La fraude comme le dol impliquent la vo-
lonté malicieuse, la tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but de nuire ou de réali-
ser un gain"36. Het is die definitie die uw Hof opnieuw aanhaalt in een arrest van 3 oktober
199737, toen het dat algemeen rechtsbeginsel toepaste inzake stedenbouw38.

Ik  denk niet  dat  dit  beginsel  beperkt  is  tot  rechtshandelingen,  zoals  soms beweerd
wordt39. Uw Hof heeft het overigens uitdrukkelijk toegepast inzake stedenbouw, m.b.t.
onwettig uitgevoerde werkzaamheden, waarmee rekening was gehouden bij de beoorde-
ling van de vraag of het verval van een bouwvergunning verhinderd was geworden40. Het
Hof heeft ernaar verwezen m.b.t. onregelmatig verkregen strafrechtelijke bewijzen41 of de
terugvordering van verloren of gestolen titels42.

M.i. heeft het beginsel wel degelijk de betekenis die de h. ROMAIN eraan verleent, wan-
neer hij schrijft dat "la traduction littérale de l'adage 'Fraus omnia corrumpit', par 'La frau-
de fait exception à tout', exprime une portée peut-être trop absolue du principe, qu'il s'agit
de bien comprendre. Le principe suivant lequel la fraude fait exception aux règles de droit
positif, signifie précisément qu'un comportement de fraude, et de faute intentionnelle, ex-
clut que l'auteur de la fraude puisse se prévaloir de certaines règles de droit positif norma-

31 "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", rede uitgesproken door de h.
proc.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 sept. 1970,
blz. 123 en 124. Zie ook de concl. van adv.-gen. KRINGS, vóór Cass., 23 sept. 1978, A.C., 1978, blz.
111 tot 113; R. SOETAERT, "Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie", Liber Amicorum Jan
RONSE, Brussel, 1986, blz. 54, nr. 3 d., L. CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité ex-
tracontractuelle, vol. I, Brussel, 1991, blz. 103, nr. 57, en Algemene theorie van de verbintenis, Ant-
werpen, 2000, blz. 299, nr. 244. Dat is blijkbaar niet het geval voor de zegswijzen "Nemo auditur
propriam turpitudinem allegans" en "In pari causa turpitudinis cessat repetitio", die geen verbindende
wetsbepalingen zijn. Zie, in die zin, de concl. van proc.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT vóór Cass., 8 dec.
1966, volt. terechtz. (Bull. en Pas., 1967, I, 434), inz. blz. 443, Cass., 24 sept. 1976 (ibid., 1977, I,
98) en 5 sept. 1996, A.R. C.95.0323.F, nr. 291.
32 Concl. eerste adv.-gen. TERLINDEN vóór Cass., 10 juni 1909 (Bull. en Pas., 1909, 306); H. DE PAGE,
o.c., dl. I, 3de uitg., 1962, blz. 72, nr. 55 en blz. 122, nr. 92, noot 4, dl. II, 3de uitg., 1964, blz. 300,
nr. 321 en blz. 383, nr. 432.
33 L. CORNELIS, o.c., 1991, blz. 105, nr. 58.
34 Cass., 23 jan. 1968 (Bull. en Pas., 1968, I, 649) en de noot 1.
35 H. DE PAGE, o.c., dl. I, blz. 71 en 72, nr. 55.
36 Concl. adv.-gen. VELU vóór Cass., 13 juni 1985, A.R. 7214, nr. 623, in Bull. en Pas., 1985, I, blz.
1307-1308, nr. 8,a.
37 Cass., 3 okt. 1997, A.R. C.96.0318.F, nr. 386.
38 "De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel 'Fraus omnia corrumpit' veronderstelt het bestaan
van bedrog, dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te scha-
den of winst te behalen inhoudt".
39 L. CORNELIS, o.c., 1991, blz. 106, nr. 58 en 2000, blz. 300, nr. 245. Die auteur meent evenwel dat,
krachtens het beginsel Fraus omnia corrumpit, "de 'bedrieger' zich niet op de fout van zijn slachtoffer
(kan) beroepen, wanneer het zich door eigen onvoorzichtigheid of nalatigheid heeft laten misleiden".
(o.c., 2000, p. 300, n° 244). Daarenboven oordeelt hij zelf, en heel terecht, dat hetzelfde rechtsbegin-
sel toelaat de regels inzake verdeling van de aansprakelijkheid opzij te schuiven, op grond van de
artt. 1382 en 1383 B.W. (L. CORNELIS, "Le partage des responsabilités en matière aquilienne", noot
sub cass., 29 jan. 1988, R.C.J.B., 1993, blz. 339, nr. 24).
40 Cass., 3 okt. 1997, voormeld.
41 Cass., 16 juin 1987, A.R. 1095, nr. 627; 25 april 1996, A.R. P.95.0119.N, nr. 133.
42 Cass., 25 okt. 1991, A.R. 7329, nr. 112.
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lement applicables, dont il pourrait tirer un bénéfice"43. Dus, "la fraude fait exception à la
causalité et à la théorie de l'équivalence des conditions dans le cas précis d'un concours
entre une faute intentionnelle et une faute inexcusable, non intentionnelle de la victime.
(...) Ce principe possède une portée normalement générale et est susceptible de s'appliquer
dans toutes les situations où se manifeste un concours de responsabilités impliquant, d'une
part, une faute intentionnelle de l'auteur du dommage et, d'autre part, une faute non inten-
tionnelle, même lourde, de la victime. L'existence de ce principe démontre encore la rela-
tion enrichissante qui existe entre le droit de la responsabilité civile délictuelle et le princi-
pe 'Fraus omnia corrumpit', ce principe imprégnant le régime de la responsabilité"44.

11. Desnoods zou men kunnen besluiten dat het begrip bedrog, in de zin van dat alge-
meen beginsel, het begrip opzettelijke fout inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst
omvat, dat uw Hof omschreven heeft als de fout die wetens en willens is begaan met de
opzet schade te berokkenen, aangezien er geen verschil bestaat tussen kwaadwillig opzet
en deze opzettelijke fout45. Bijgevolg is dat begrip ruimer dan het geval waarin de dader
van het misdrijf er voordeel uit haalt. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk niemand voordeel mag halen uit een opzettelijke fout46, aangezien die regel be-
grepen is in het beginsel Fraus omnia corrumpit, waarvan de draagwijdte, zoals we ge-
merkt hebben, ruimer is. Daarom moet die regel m.i. toegepast worden op het geheel van
de door het misdrijf veroorzaakte schade en niet alleen op het voordeel dat eruit wordt ge-
haald47.

In een dergelijke opvatting zou het beginsel moeten worden uitgebreid tot de misdrij-
ven tegen de goederen die eveneens personen schade hebben berokkend, zoals diefstal
door middel van geweld of bedreigingen, of zelfs doodslag gepleegd om de diefstal te ver-
gemakkelijken. Hoe kan men immers verantwoorden dat de fout door onvoorzichtigheid
de verdeling van de aansprakelijkheid voor de aan goederen toegebrachte schade uitsluit
en dat daarmee rekening kan worden gehouden om de vergoeding in te perken van de
schade die het slachtoffer geleden heeft wegens de tegen hem gepleegde gewelddaden?
Moet men niet dezelfde redenering toepassen op misdrijven tegen goederen die geen en-
kel materieel voordeel opleveren voor de dader? Kan men immers volhouden dat degene
bij wie brand is gesticht of wiens goederen opzettelijk zijn vernield, geen volledige ver-
goeding van zijn schade kan krijgen, omdat hij een onvoorzichtigheid heeft begaan waar-
door hij het plegen van die strafrechtelijke misdrijven heeft vergemakkelijkt?48. Het Fran-
se Hof van Cassatie heeft, zoals ik reeds aanhaalde, m.b.t. een vrijwillige brandstichting
waarvan de gevolgen nog zijn verergerd door de onvoorzichtigheid van de getroffene, die
de trap niet had afgeschermd, beslist dat "aucune disposition de la loi ne permet de rédui-

43 J.-F. ROMAIN, o.c., blz. 778, nr. 341.1.
44 Ibid., blz. 779 en 780, nr. 341.2.
45 Cass., 15 april 1977 (A.C., 1977, 851) en de noot 1.
46 M.b.t. het voordeel dat de dader van een misdrijf eruit haalt, is het allicht nuttig te herhalen dat ie-
dere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige handeling, recht heeft op het
herstel van zijn vermogen door teruggave van die zaak. Wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft de
benadeelde recht op de vervangingswaarde van de zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een
soortgelijke zaak te kopen. (Cass., 9 okt. 1996, RG P.96.0042.F, nr. 366, en de verwijzingen in de
noot onder dat arrest). Die rechtspraak is gegrond op de artt. 1382 en 1383 B.W.
47 Er zou dus geen reden zijn om, net als het Franse Hof van Cassatie in zijn rechtspraak doet (Cass.
fr., 16 jan. 1969, voormeld), een onderscheid te maken tussen de terugbetaling van de opgelichte be-
dragen, wat de verdeling uitsluit, en de schade die de burgerlijke partij heeft geleden wegens de ont-
zegging van die bedragen, welke verminderd kan worden op grond van de lichtzinnigheid of onvoor-
zichtigheid van de getroffene.
48 Zoals R.O. DALCQ zich afvroeg (o.c., R.G.A.R., 1989, n° 11530): "si un immeuble est incendié vo-
lontairement par un tiers, dira-t-on qu'il ne doit réparer qu'une partie du dommage que l'incendie a en-
traîné parce que le dispositif de protection de l'immeuble était insuffisant ou parce qu'un extincteur
n'a pas fonctionné?"
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re, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparation civiles dues à celle-
ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la
réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à bénéficier, fût-ce moralement,
de l'infraction"49. M.i. schuilt de ware verantwoording van de Franse rechtspraak in het
opzettelijk karakter van het misdrijf. Het gaat in dat geval om het "beginsel" waarnaar de
arresten van het Franse Hof van Cassatie verwijzen, naast de tekst van art. 1382 B.W.

Ten slotte zou het algemeen rechtsbeginsel, vanuit dit standpunt, ook betrekking moe-
ten hebben op misdrijven tegen personen. Zo heeft men onlangs kunnen schrijven dat,
hoewel vooral misdrijven tegen goederen aanleiding kunnen geven tot verrijking van de
dader, "l'application du partage de responsabilité en cas d'infraction contre les personnes
n'en est pas moins choquante si l'on considère que les victimes de dommages corporels
mériteraient une protection accrue par rapport aux victimes de dommages aux biens"50.
Kan men bijvoorbeeld weigeren de getroffene van een agressie volledig te vergoeden, als
deze verzuimd heeft de deur van zijn huis te vergrendelen of het alarm in werking te stel-
len?51

De aan uw Hof voorgelegde zaak betreft een geval van oplichting, d.i. een misdrijf te-
gen goederen, waaruit de dader winst heeft behaald. De vraag moet worden gesteld of de
regel die toegepast wordt krachtens het ruim geïnterpreteerde beginsel Fraus omnia cor-
rumpit, niet moet worden uitgebreid tot alle gevallen waarin de schadeveroorzaker een
opzettelijk  strafrechtelijk  misdrijf  heeft  gepleegd en  het  slachtoffer  een  onopzettelijke
fout.

12. Ik vat samen. Wanneer schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten van de
getroffene en de beklaagde, kan laatstgenoemde in de regel niet worden veroordeeld tot de
volledige vergoeding van de schade. Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit,
dat verbiedt opzettelijke misleiding of oneerlijkheid en, over het algemeen, elk gedrag dat
een ander opzettelijk schaadt, aan te wenden met de bedoeling te schaden of winst te be-
halen, sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid buiten overeenkomst in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een
verdeling van de aansprakelijkheid met de getroffene van die handeling, wegens de moge-
lijke onvoorzichtigheid of nalatigheid van laatstgenoemde.

Na, te dezen, de schuld van verweerder aan, m.n.,  oplichting te hebben vastgesteld,
hebben de appèlrechters verweerder veroordeeld om aan eiseres twee derde van het opge-
lichte bedrag te betalen, op grond "dat de schade niet alleen door de fouten van de be-

49 Cass., 16 mei 1991, Bull. crim., nr. 208.
50 P. JOURDAIN, chronique précitée, Rev. trim. dr. civ., 2002, p.315. Zo ook oordeelt G. VINEY (Chroni-
que, Droit des obligations, J.C.P., 1992, I, 3572) dat die uitsluiting van misdrijven tegen personen a
priori aanstootgevend lijkt, "car on est porté à penser que la personne doit être mieux protégée que les
biens". Ze stelt vast dat "la Cour de cassation de France reconnaît aujourd'hui sans restriction que
l'indemnisation de la victime du délit de coups et blessures volontaires peut être diminuée ou écartée
en présence d'une faute quelconque de celle-ci". Toch lijken alle arresten die de voormelde auteur tot
staving van die bewering aanvoert, betrekking te hebben op gevallen waarin de getroffene een opzet-
telijke fout heeft begaan.
51 De anonieme tekstverklaarder van het arrest van 7 nov. 2001 van het Franse Hof van Cassatie,
hoewel het door hem aangehaalde voorbeeld niet het meest overtuigende is, schrijft dat "devant une
infraction intentionnelle, la simple négligence de la victime, même constitutive d'une faute, ne peut
autoriser un partage de responsabilité.  (...  Ce principe) appliqué en cas d'infraction intentionnelle
contre les personnes marquerait plus les esprits: la victime d'un viol qui, par exemple, portait au mo-
ment des faits une jupe très courte, ne peut voir réduire son droit à réparation au motif que son com-
portement était constitutif d'une faute... L'infraction intentionnelle absorbe toute la causalité". Maar
wat gebeurt er als de getroffene vermoord of verwond wordt door de inbreker of indringer die een
wapen bemachtigt dat de getroffene, in een onvoorzichtige bui, binnen ieders bereik heeft laten lig-
gen?
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klaagde maar ook door die van de burgerlijke partijen is veroorzaakt, aangezien zij, door
hun nalatigheid en onvoorzichtigheid, bijgedragen hebben tot de schade zoals deze zich in
concreto heeft voorgedaan". Aldus hebben de appèlrechters, om de redenen die ik hierbo-
ven heb vermeld, hun beslissing niet naar recht verantwoord.

Conclusie: gedeeltelijke cassatie.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1108.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 29 juni 2001 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, ten gevolge van een arrest van 13 september 2000 van het Hof.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De  naamloze  vennootschap  Fortis  Bank  stelt  een  middel  voor,  gesteld  als

volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd in de spreuk "Fraus omnia corrumpit";
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk niemand voordeel mag halen uit een opzet-

telijke fout;
- de artikelen 44, 193, 197 en 496 van het Strafwetboek;
- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van

het Wetboek [van Strafvordering].
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt vast dat de schade uit de telastleggingen C (valsheid en gebruik van val-

se stukken) en D (oplichting), die jegens verweerder in aanmerking zijn genomen en tot
zijn strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, en op grond waarvan eiseres zich burger-
lijke partij heeft gesteld, 183.000.000 BEF bedraagt, en veroordeelt verweerder om aan ei-
seres slechts twee derde van dat bedrag uit te betalen, plus de compensatoire en moratoire
interesten.

Het arrest laat aldus een derde van de geleden schade ten laste van eiseres, op grond :
"dat elke fout, zonder welke de schade zich niet op dezelfde wijze had voorgedaan, de
aansprakelijkheid in het gedrang brengt; dat de schade niet alleen door de fouten van [ver-
weerder] maar ook door die van de burgerlijke partijen is veroorzaakt, aangezien zij, door
hun nalatigheid en onvoorzichtigheid, bijgedragen hebben tot de schade zoals deze zich in
concreto heeft voorgedaan; dat indien intern toezicht was uitgeoefend en een aangestelde
van de burgerlijke partij zijn medewerking niet had verleend, [verweerder] zijn onrecht-
matige werkzaamheden niet gedurende méér dan zeven maanden had kunnen voortzetten;
dat de burgerlijke partijen tevergeefs verwijzen naar een arrest van 28 januari 1975 van
het Militair Gerechtshof, en op grond daarvan betogen dat de mogelijke nalatigheid van
de getroffene van een opzettelijke fout geen weerslag heeft op de omvang van de vergoe-
ding; (...) dat te dezen niet kan worden beslist dat de fouten van [verweerder], op zich, alle
schade hebben veroorzaakt, aangezien de beheerders van het fonds op zijn minst toezicht
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hadden moeten uitoefenen - zoals zij dat hoorden te doen - door, hetzij, hun boekhouding
bij te houden, hetzij, in de eerste plaats, alvorens de overschrijvingen betreffende, met
name, [verweerders] verrichtingen te ondertekenen, de overeenstemming na te gaan tus-
sen de kennisgevingen van verrichtingen die door T. waren medegedeeld aan de back-of-
fice, en de kennisgevingen van uitvoering die door de banken waren medegedeeld, zodat
zij zich al snel vragen hadden gesteld bij het bedrag van de door tussenkomst van de bank
N. en [verweerder] gedane verrichtingen, alsook bij het bijzondere type aan- en verkoop-
verrichtingen op korte termijn, en zich aldus ervan hadden kunnen onthouden de bedrieg-
lijke verrichtingen van [verweerder] en van hun bediende uit te betalen en snel een einde
hadden kunnen maken aan diens onrechtmatige activiteiten; dat de schade te wijten is aan
de samenvallende en noodzakelijke fouten van [verweerder] en van de burgerlijke partij-
en, en dat die schade zich zonder die fouten niet op die wijze zou hebben voorgedaan; dat
de fouten van [verweerder] evenwel veel ernstiger zijn dan die van de burgerlijke partijen,
zodat [verweerder] twee derde van de schade moet betalen, en het overblijvende gedeelte
ten laste van de burgerlijke partijen blijft".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de spreuk "Fraus omnia corrumpit" zijn alle bedrieglijke handelingen, in de

algemene  zin  van  het  woord,  verboden,  alsook  alle  handelingen  die  voortvloeien  uit
kwaad opzet, met de bedoeling anderen te schaden, of alle misleidende handelingen, met
name door ten koste van anderen een schadelijk voordeel na te streven, of nog, in ruimere
zin, alle handelingen die het concrete gevolg zijn van een schadelijk opzet tegenover an-
deren.

Dat verbod impliceert dat een door bedrog aangetaste handeling nooit aan derden noch
aan de partijen kan worden tegengeworpen, en sluit uit dat de dader van die bedrieglijke
handeling zich erop kan beroepen om er winst uit te halen.

Bijgevolg kan niemand winst halen uit een opzettelijke fout.
Dat verbod sluit met name uit dat hij die een bedrieglijke handeling verricht die zijn

burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het gedrang brengt, aanspraak
kan maken op een verdeling van zijn aansprakelijkheid met de getroffene, wegens diens
mogelijke onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid.

De misdrijven die bestraft worden door de artikelen 193, 197 en 496 van het Strafwet-
boek, en die tegen [verweerder] als fouten buiten overeenkomst in aanmerking zijn geno-
men, vertonen noodzakelijkerwijs bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, d.w.z.
een opzettelijk gedrag dat een ander schade kan toebrengen.

Bijgevolg kon het hof [van beroep], na verweerder te hebben veroordeeld wegens de te-
lastleggingen C en  D,  en vastgesteld  te  hebben dat  de  daaruit  voortvloeiende  schade
183.000.000 BEF bedroeg, eiseres de volledige vergoeding van haar schade niet weige-
ren, onder voorwendsel dat die schade ook het gevolg was van haar nalatigheid of zelfs
van fouten van haar aangestelde; dat het hof, dat [verweerder] aldus in staat stelt zich ge-
deeltelijk te onttrekken aan zijn aansprakelijkheid, die uit zijn bedrieglijke handelingen
voortvloeit,  en  de  winst  ervan  te  behouden,  derhalve  het  beginsel  "Fraus  omnia
corrumpit" miskent, alsook het beginsel dat niemand winst kan halen uit een opzettelijke
fout; dat het hof [van beroep], door de vergoeding waarop eiseres aanspraak kon maken,
onwettig te beperken, eveneens de regels miskent van de burgerlijke rechtsvordering en
van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, die het voorwerp uitmaken
van de in het middel bedoelde bepalingen.

Het arrest verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht en schendt die algeme-
ne rechtsbeginselen, alsook, daarenboven :
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- de artikelen 6, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 44 van het Strafwet-
boek, en 3 en 4 van de wet van 17 april 1878, doordat het de vergoeding waarop eiseres
aanspraak kon maken, onwettig beperkt;

- de artikelen 193, 197 en 496 van het Strafwetboek, doordat het aldus weigert de op-
zettelijke en bedrieglijke misdrijven te bestraffen zoals het hoort.

Tweede onderdeel
Een uit bedrog voortvloeiende opzettelijke fout verbreekt op zijn minst het oorzakelijk

verband tussen de door die fout veroorzaakte schade en elke andere fout, die het gevolg is
van gewone onvoorzichtigheid.

De aan verweerder ten laste gelegde fouten die schendingen van de artikelen 193, 197
en 496 van het Strafwetboek opleveren, zijn opzettelijk van aard en impliceren bedrieglijk
opzet.

Bijgevolg miskent het bestreden arrest het begrip oorzakelijk verband, en schendt het
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 193, 197
en 496 van het Strafwetboek, door te weigeren de gevolgtrekkingen te maken uit het be-
drieglijk karakter van de fouten, die opgeleverd worden door de misdrijven die ze bestraf-
fen.

IV. Beslissing van het Hof
(...);
III. Op het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Fortis Bank :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bepa-

len dat, wanneer schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten van de
getroffene en de beklaagde, laatstgenoemde ten aanzien van de getroffene, in de
regel, niet kan worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de schade;

Overwegende dat het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat ver-
biedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te
behalen, uitsluit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een ver-
mindering van de aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen,
wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou hebben begaan;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de schade uit de telastleggingen C
(valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken) en D (oplichting), die tot
de strafrechtelijke veroordeling van verweerder hebben geleid en op grond waar-
van eiseres zich burgerlijke partij  had gesteld, 183.000.000 frank bedroeg, en
verweerder veroordeelt om aan eiseres slechts twee derde van dat bedrag te beta-
len, op grond dat zij nalatigheden of onvoorzichtigheden had begaan die een oor-
zakelijk verband vertoonden met de aldus veroorzaakte schade;

Dat het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, gegrond is;
Wat de andere grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat om het tweede onderdeel van het mid-

del te onderzoeken, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het verweerder veroordeelt om aan

de naamloze vennootschap Fortis Bank twee derde van het bedrag van honderd
drieëntachtig miljoen frank te betalen, plus de compensatoire en moratoire inte-
resten;

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoep en in de kosten van het

cassatieberoep van de naamloze vennootschap Fortis Bank;
Veroordeelt de naamloze vennootschap Interselex in de kosten van haar cassa-

tieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

6 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 585

2° KAMER - 6 november 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD.

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE

ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER -
AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD.

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - BIJDRAGEN - VERJARING - GEVOLG.

4º VERJARING — STRAFZAKEN — ALLERLEI - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS -
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN -
BIJDRAGEN - VERJARING - GEVOLG.

1º en 2° De ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en de vergoeding, be-
paald in art. 35, tweede en vierde lid Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zijn geen
straf maar een maatregel van burgerrechtelijke aard, die opgelegd wordt in het algemeen
belang1. (Art. 35, tweede en vierde lid Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

3º en 4° Art. 35, tweede en vierde lid Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, vereist,
voor de toepassing ervan, dat de bijdragen die nog niet gestort werden aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, nog wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat ze niet verjaard
zijn overeenkomstig art. 42 van die wet2. (Artt. 35, tweede en vierde lid en 42 Sociale-Ze-

1 Zie Cass., 21 feb. 2000, A.R. S.98.0097.N, nr. 137; 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.F, nr. 329.
2 Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441.
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kerheidswet Werknemers 1969)

(M. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1773.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 november 2001 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres sub 5 stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 35, tweede en vierde lid, en 42 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 21 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de overtredingen van de wet op de bescherming van het

loon der werknemers bewezen ten aanzien van drie beklaagden, voor wie eiseres burger-
rechtelijk aansprakelijk is ten aanzien van V.O. J. voor de periode van 1 januari 1992 tot
31 december 1994, en ten aanzien van B. D. voor de periode van 1 januari 1993 tot 31 de-
cember 1994, en veroordeelt eiseres, met bevestiging van de beslissing van de eerste rech-
ter, ambtshalve om aan de R.S.Z. bijdragen, bijdrageopslagen en interesten te betalen die
tijdens die periodes niet aan de R.S.Z. zijn gestort, alsook een vergoeding gelijk aan het
drievoud van de ontdoken bijdragen, zonder dat die vergoeding minder dan 51.000 BEF
per tewerkgestelde persoon en dit per maand of fractie van een maand mag bedragen, wat
overeenkomt met een bedrag van 3.723.000 BEF.

Het arrest steunt op de volgende gronden :
"(1) [De eisers sub 1 tot 4] beroepen zich inzake toepassing van de veroordelingen, be-

doeld in het tweede en vierde lid [van artikel 35] van de wet van 27 juni 1969, tevergeefs
op de verjaring. In hun conclusies beweren zij immers niet dat 'vanuit strafrechtelijk oog-
punt aangenomen kan worden dat er sprake is van verjaring'. De veroordeling van een
werkgever om aan de R.S.Z., waaraan hij een ontoereikende aangifte heeft gedaan, de in
artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 bepaalde bijdragen, opslagen en inte-
resten te betalen, is een burgerrechtelijke maatregel die uitgesproken moet worden door
de strafrechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, zelfs als deze verjaard is,
en op voorwaarde dat die rechtsvordering is ingesteld voordat de verjaring is ingetreden.
Dit is te dezen het geval, aangezien de strafvordering, zoals de [eisers sub 1 tot 4] toege-
ven, niet verjaard is.

(2) Daarenboven, en in tegenstelling tot wat de [eisers sub 1 tot 4] op bladzijde 7 van
hun conclusies beweren, treedt de in artikel 42 van de aldus gewijzigde wet van 27 juni
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1969 bepaalde verjaring niet in na drie maanden maar na vijf jaar. Het Arbitragehof ver-
meldt in zijn arrest 92/2000 van 13 juli 2000 sub B.9.2 met name : 'het Hof stelt vast dat
de in het vierde lid van artikel 35 van de wet van 27 juni 1969 bedoelde sanctie een over-
wegend repressief karakter heeft; zij heeft tot doel de inbreuken begaan door alle werkge-
vers, zonder enig onderscheid, die de regels van onderwerping aan de sociale zekerheid
niet naleven, te voorkomen en te bestraffen; de werkgever die vooraf weet heeft van de
mogelijke sanctie, zal geneigd zijn zijn verplichtingen na te komen; de maatregel is onder-
gebracht in afdeling 4, bij de strafrechtelijke sancties; zij komt bovenop de door de straf-
rechter uitgesproken straf'. Bijgevolg is die ambtshalve veroordeling, die een strafrechte-
lijke sanctie is, niet verjaard, en moet zij worden toegepast".

Grieven
Enerzijds impliceert artikel 35, tweede en vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 dat de

betroffen bijdragen nog wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat zij nog niet zijn verjaard
overeenkomstig artikel 42 van die wet. Laatstgenoemde bepaling voorzag in een verja-
ringstermijn van drie jaar, die door de wet van 29 april 1996 op vijf jaar is gebracht vanaf
1 juli 1996.

Anderzijds  heeft  een wet  die een eerdere bepaling betreffende de verjaring wijzigt,
krachtens het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten (Burgerlijk Wet-
boek, art.2) geen weerslag op de verjaringen die reeds zijn ingetreden op het ogenblik van
de inwerkingtreding van die wet.

Bijgevolg kunnen de bijdragen die verjaard zijn op 1 juli 1996, krachtens het voormel-
de artikel 35 niet meer worden teruggevorderd.

Daarenboven hebben de verjaringstermijnen van de strafvordering, bepaald in artikel
21 van de voorafgaande titel van het Wetboek [van Strafvordering], geen betrekking op de
ambtshalve veroordelingen, bepaald in de wet van 27 juni 1969.

Te dezen blijkt uit de processtukken, en inzonderheid uit de in het bestreden arrest be-
wezen verklaarde tijdvakken van de misdrijven en uit het antwoord van 23 juli 1997 van
de R.S.Z. op de vraag van 27 juni 1997 van de arbeidsauditeur, dat de rechters, met be-
trekking tot de ambtshalve veroordelingen bedoeld in het tweede en vierde lid [van artikel
35] van de wet van 27 juni 1969, de bijdragen in aanmerking hebben genomen die ver-
schuldigd waren voor  de  tijdvakken vóór  1  juli  1993.  Bijgevolg  grondt  het  arrest  de
ambtshalve veroordelingen op vorderingen van bijdragen, die verjaard waren krachtens
artikel 42 van de wet van 27 juni 1969.

Het bestreden arrest dat om de voormelde redenen de beslissing van de eerste rechter
bevestigt, schendt bijgevolg de artikelen 35, tweede en vierde lid, en 42 van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 21
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf-
vordering, in zoverre het eiseres ambtshalve veroordeelt om aan de R.S.Z. bijdragen, bij-
drageopslagen en interesten te betalen, alsook een vergoeding die overeenkomt met het
drievoud van de ontdoken bijdragen, met een minimumbedrag van 51.000 BEF per te-
werkgestelde per maand of fractie van een maand, voor de tijdvakken vóór 1 juli 1993.

IV. Beslissing van het Hof
(...);
D. Op het cassatieberoep van eiseres sub 5 :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door het

openbaar ministerie tegen eiseres ingestelde vordering :
Overwegende dat eiseres geen enkel middel aanvoert;
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is  tegen de beslissingen die eiseres
ambtshalve veroordelen tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten en een vergoeding :

Over het middel :
Overwegende dat, luidens artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, 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 Sociale Zekerheid van de bijdra-
gen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst zijn ge-
stort;

Dat, luidens het vierde lid van dat artikel, zoals het op de feiten van toepassing
was, de rechter, bij niet-onderwerping van een of meer personen aan de toepas-
sing van deze wet, de werkgever, en in voorkomend geval, de hoofdaannemer
bedoeld bij artikel 30ter, wat betreft de personen tewerkgesteld door de onder-
aannemer  op de werf  van de hoofdaannemer,  veroordeelt  tot  betaling aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud
van de ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan 51.000 BEF per te-
werkgestelde persoon en dit per maand of fractie ervan, mag bedragen;

Overwegende dat de ambtshalve veroordelingen tot betaling van het in artikel
35, tweede en vierde lid, van die wet bedoelde bedrag en vergoeding, geen straf
zijn maar een maatregel van burgerrechtelijke aard, die opgelegd wordt in het al-
gemeen belang;

Overwegende dat artikel 35, tweede en vierde lid, van de voormelde wet, voor
de toepassing ervan, vereist dat de betroffen bijdragen nog wettelijk verschuldigd
zijn, d.w.z. niet verjaard zijn overeenkomstig artikel 42 van die wet;

Overwegende dat, enerzijds, de verjaringstermijn, bepaald in artikel 42, eerste
lid, van de voormelde wet, door artikel 75 van de wet van 29 april 1996 houden-
de sociale bepalingen, van drie op vijf jaar is gebracht vanaf 1 juli 1996; dat, an-
derzijds, de verjaring, krachtens datzelfde artikel 42 en artikel 34 van het konink-
lijk besluit van 28 november 1969 ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969, in-
gaat de dag na het verstrijken van de maand die volgt op het kwartaal waarvoor
de bijdragen verschuldigd waren;

Overwegende dat de appèlrechters eiseres ambtshalve veroordelen tot betaling
van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten, en van een vergoeding, die met
name betrekking hebben op de bijdragen voor een periode vóór het tweede kwar-
taal van 1993; dat de appèlrechters hun beslissing bijgevolg niet naar recht ver-
antwoorden;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het ambtshalve veroordelingen uit-

spreekt ten laste van de naamloze vennootschap Le Pot de Charles Quint, met
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toepassing van artikel 35, tweede en vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders;

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de naamloze vennootschap Le Pot de Charles Quint in twee derde

van de kosten van haar cassatieberoep en laat het overige derde ten laste van de
Staat;

Veroordeelt alle andere eisers in de kosten van hun cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

6 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 586

2° KAMER - 6 november 2002

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID -
STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEITEN NIET AAN TEGENSPRAAK

ONDERWORPEN - ALGEMEEN BEKENDE FEITEN - GEVOLG.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID -
BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEITEN NIET AAN

TEGENSPRAAK ONDERWORPEN - ALGEMEEN BEKENDE FEITEN - GEVOLG.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID -
STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEITEN NIET AAN TEGENSPRAAK

ONDERWORPEN - ALGEMEEN BEKENDE FEITEN - GEVOLG.

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID - EINDBESLISSING -
CASSATIE - OMVANG VAN DE SCHADE - GEEN EINDBESLISSING - VERNIETIGING - AFSTAND.

1º, 2° en 3° Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende fei-
ten of op feiten die op de algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden
op feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen
en waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft1.  (Art. 154, Sv.; algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º Vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de eindbeslis-
sing die, wat het beginsel van aansprakelijkheid betreft,  uitspraak doet over de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de niet-defini-
tieve beslissing,  die,  wat  de omvang van de schade betreft,  gewezen is op dezelfde
rechtsvordering en die het gevolg ervan is, ook al heeft eiser zonder berusting afstand

1 Zie Cass., 25 okt. 2000, A.R. P.00.1260.F, nr. 575; 23 jan. 2002, A.R. P.02.0054.F, nr. 49; 26 juni
2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479.
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gedaan van zijn cassatieberoep tegen die beslissing2.

(I. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0755.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 april 2002 in hoger be-

roep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant, ten
gevolge van een arrest van 18 april 2001 van het Hof.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
(...)
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 154 en 189 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis verklaart  het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en gegrond,

zegt dat eiseres volledig aansprakelijk is voor het ongeval, verklaart de vorderingen van
de verweerders ontvankelijk, veroordeelt eiseres om aan elk van hen een provisioneel be-
drag van 1 euro te betalen en wijst, voor het overige, een deskundige aan, op grond : "dat
het relaas dat [eiseres] van de feiten geeft, eigenaardig is omdat het, op het eerste gezicht,
geen stelling kan staven die haar van alle aansprakelijkheid voor het ongeval ontslaat; dat
het  relaas daarentegen een objectief verslag van dat  ongeval  lijkt  te zijn,  dat plots en
vreemd genoeg onderbroken wordt, wanneer het erop aankomt de gebeurtenissen net vóór
en op het ogenblik van het ongeval te beschrijven; dat (eiseres) immers verklaart te zijn
genaderd tot achter de bromfiets, die 'op de rijbaan reed, ter hoogte van het midden van
haar voertuig' (sic) en te hebben geremd om 'een redelijke afstand te bewaren ten aanzien
van de bromfiets', waarna zij verklaart niet te begrijpen wat er is gebeurd : 'ik heb een
vreemd gevoel gehad, alsof er iets gebeurde wat ik niet kan beschrijven'; (...) dat deze bij-
zonder vreemde hiaat in de uiteenzetting van (eiseres), die in dezelfde verklaring de ge-
beurtenissen eerst in het grootste detail en vervolgens, zonder enige overgang, net het om-
gekeerde doet, niet kan worden uitgelegd door het trauma dat (eiseres) wegens het onge-
val geleden heeft, aangezien recente studies op het gebied van sociale en cognitieve psy-
chologie hebben aangetoond dat de intensiteit van de emotionele weerslag van een ge-
beurtenis de aandacht vestigt op de omstandigheden die tot die gebeurtenis hebben geleid
en het geheugen toelaat een goede reconstructie ervan te maken (cf. M. Malem, J. Py, A.
Somat - Témoins sous influences - Recherches de psychologie sociale et cognitive Presses
Universitaires de Grenoble - hoofdstuk I); dat de onwaarschijnlijkheid van de verklaring
van (eiseres), in werkelijkheid, het gevolg is van een ontkenning van de echte omstandig-
heden van het ongeval en als het ware een "holle" weergave geeft van de wijze waarop dat

2 Zie Cass., 6 juni 2001, A.R. P.01.0391.F, nr. 337. 
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ongeval zich werkelijk heeft voorgedaan, gelet op de op onbetwistbare wijze bewezen
verklaarde feiten : (eiseres) heeft kennelijk getracht (de eerste verweerster) voorbij te ste-
ken, die haar voornemen om naar links af te slaan nochtans duidelijk kenbaar had ge-
maakt, en heeft de botsing, door haar onvoorzichtigheid, onvermijdelijk gemaakt;

(...) dat (eiseres) weliswaar meerdere fouten heeft gemaakt, zonder welke het ongeval
zich niet op die wijze had voorgedaan, maar er daarentegen geen enkel gegeven bestaat
dat bewijst dat de (eerste verweerster) enige fout heeft begaan die enige weerslag op het
verloop van het ongeval zou hebben gehad, in zoverre (eiseres), als zulks het geval was
geweest, geenszins zou hebben nagelaten dit te melden in haar verklaring aan de onder-
zoekers, in plaats van gewoonweg te blijven ontkennen wat er werkelijk is gebeurd".

Grieven
In strafzaken schendt de rechter artikel 154 van het Wetboek van Strafvordering en

miskent hij het algemeen recht van verdediging, wanneer hij zijn beslissing grondt op fei-
telijke gegevens waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en waar-
van hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft.

De rechtbank wijst op "de enige materiële gegevens over het ongeval" en stelt vast dat
"er geen enkele getuigenis bestaat op grond waarvan het ontstaan en het verloop van het
ongeval kan worden gereconstrueerd", met uitzondering van de verklaring die (eiseres)
heeft afgelegd". De rechtbank, die deze verklaring zegt te willen analyseren om te bepalen
of ze "al dan niet in staat stelt te begrijpen hoe de feiten (...) zich daadwerkelijk hebben
voorgedaan", grondt zowel haar beslissing dat eiseres meerdere fouten heeft begaan die
een oorzakelijk verband vertonen met het ongeval, als haar beslissing dat de [eerste] ver-
weerster geen enkele fout heeft begaan, op de omstandigheid dat recente studies op het
gebied van sociale en cognitieve psychologie, en, met name, het werk van M. Malem, J.
Py, A. Somat, zouden hebben aangetoond dat de verklaringen van eiseres onwaarschijn-
lijk waren en een "holle" weergave zouden geven van de wijze waarop het litigieuze on-
geval zich heeft voorgedaan.

De rechtbank grondt zijn beslissing op de inhoud van werken waarover de partijen geen
tegenspraak hebben kunnen voeren, en schendt aldus de artikelen 154 en 189 van het
Wetboek van Strafvordering, en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen

eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak doet over het beginsel
van aansprakelijkheid :

1. Over de door de verweerders tegen het tweede middel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het gemis aan belang van dat middel :

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat de onwaarschijnlijkheid van
de verklaring van M. I. niet het gevolg is van het door haar geleden trauma, maar
uit haar wil om een door haar gemaakte fout te ontkennen;

Overwegende dat die overweging steunt op de in het tweede middel bekriti-
seerde reden;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid bijgevolg niet kan worden aangeno-
men;

2. Over het tweede middel :
Overwegende dat de strafrechter zijn overtuiging weliswaar kan stoelen op al-

gemeen bekende feiten of op feiten die op de algemene ervaring berusten, maar
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zijn beslissing niet kan gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen wer-
den aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de terechtzitting
kennisgenomen heeft;

Overwegende dat de partijen op de terechtzitting van 21 januari 2002 van de
Correctionele Rechtbank te Dinant conclusies hebben neergelegd waarin zij de
verklaringen van M. I ontleden; dat de verweerder Belgische Staat betoogde dat
de shocktoestand waarin M.I. zich volgens eigen zeggen bevond, haar relaas van
de omstandigheden vóór het ongeval niet twijfelachtig maakte; dat eiseres daar-
entegen betoogde dat die shocktoestand de leemtes  in haar verklaring verant-
woordde;

Overwegende dat uit de in het tweede middel weergegeven verklaringen blijkt
dat de rechtbank het debat in het voordeel van de eerste van beide stellingen
heeft beslecht, door te verwijzen naar "recente studies op het gebied van sociale
en cognitieve psychologie", die volgens de appèlrechters hebben aangetoond dat
"de intensiteit van de emotionele weerslag van een gebeurtenis de aandacht ves-
tigt op de omstandigheden die tot die gebeurtenis hebben geleid en het geheugen
toelaat een goede reconstructie ervan te maken [...]";

Overwegende dat noch uit het bestreden vonnis, noch uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat dit feitelijk gegeven, dat geen algemene
bekendheid geniet, is onderworpen aan de tegenspraak van de partijen;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om het eerste, door eiseres aange-

voerde middel te onderzoeken, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de te-

gen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak doen over de om-
vang van de schade :

Overwegende dat eiseres zonder berusting afstand doet van haar cassatiebe-
roep, op grond dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn;

Overwegende dat, ondanks die afstand, de vernietiging van de beslissing over
het beginsel van de aansprakelijkheid de vernietiging meebrengt van de beslis-
singen die, met betrekking tot de omvang van de schade, op dezelfde rechtsvor-
deringen gewezen zijn en het gevolg ervan zijn;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt elke verweerder in een zesde van de kosten van het cassatiebe-

roep;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne, zit-

ting houdende in hoger beroep.

6 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 587

2° KAMER - 6 november 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVENDE ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE -
PERSOONLIJKE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE GETROFFENE - AFTREK VAN DIE KOSTEN VAN DE

EIGEN INKOMSTEN VAN DE GETROFFENE - VOORWAARDEN.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVENDE ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE - VERLIES

VAN DE INKOMSTEN VAN DE GETROFFENE - PERSOONLIJK VOORDEEL - BEPALING VAN DE

TOEKOMSTIGE SCHADE - VOORWAARDEN.

1º Om de vergoeding te bepalen die aan de overlevende echtgenoot van de getroffene van
een dodelijk ongeval verschuldigd is, en, meer bepaald, om het bedrag te bepalen dat die
echtgenoot persoonlijk ten goede kwam toen zijn echtgenoot nog leefde en dat hij we-
gens zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke onderhoudskosten van de ge-
troffene, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn eigen in-
komsten worden afgetrokken1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º Om de toekomstige schade te bepalen die voor de echtgenoot van de getroffene van
een dodelijk ongeval zal voortvloeien uit het verlies van de inkomsten van de getroffene
die deze echtgenoot persoonlijk ten goede kwamen, moet de rechter zowel met de ver-
moedelijke winstgevende levensduur van de getroffene als met de vermoedelijke levens-
duur van de overlevende echtgenoot rekening houden; daartoe moet hij rekening houden
met de leeftijd van de overlevende echtgenoot en met de leeftijd die de getroffene op het
ogenblik van zijn uitspraak zou hebben gehad2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(F. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0995.F)

I. Bestreden beslissing
Het eerste cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 december 2001 in

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik, en het twee-
de is gericht tegen een vonnis van 24 mei 2002, eveneens in hoger beroep gewe-
zen door dezelfde rechtbank.

II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 24 mei 2000, A.R. P.00.0030.F, nr. 316 ; zie Cass., 17 mei 2000, A.R. P.00.0093.F, nr. 301. 
2 Zie Cass., 27 jan. 1975 (A.C., 1975, 587); 5 jan. 1976 (ibid., 1976, 515); R.O. DALCQ, "La responsa-
bilité délictuelle et quasi délictuelle: examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1968, blz. 370, nr. 111; J.L.
FAGNART en R. BOGAERT, “La réparation du dommage corporel en droit commun”, Brussel, 1994, blz.
335; D. DE CALLATAY, opm. sub Bergen, 14 mei 1992, R.G.A.R., 1994, 12364; J.L. FAGNART, "L'évalua-
tion et la reparation du prejudice corporel en droit commun - principes généraux - accidents mortels",
R.G.A.R., 1994, 12268, nr. 54; R.O. DALCQ, "La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle: examen
de jurisprudence", R.C.J.B., 1995, blz. 752, nr. 169. 
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Jean
Spreutels heeft geconcludeerd. 

III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij vonnis van 24 mei 2002 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, bij

de uitspraak over de economische schade van verweerster, de hoofd- en tussenberoepen
gedeeltelijk gegrond, wijzigt het beroepen vonnis en veroordeelt eiser, bij wege van nieu-
we beschikkingen, om aan verweerster een bedrag te betalen van 166.074,06 euro, plus de
compensatoire interest tegen een wettelijke rentevoet op 99.754,08 euro,  sinds 22 juni
1997 tot 23 mei 2002, en vervolgens tot de gerechtelijke interest op het geheel, bevestigt
het beroepen vonnis, dat voor het overige niet uitdrukkelijk wordt aangehaald, met inbe-
grip van het voorbehoud op fiscaal gebied, en veroordeelt elke partij om de andere de
helft van de kosten te betalen. Het bedrag van 166.074,36 euro omvat (i) 99.754,08 euro
voor verleden schade en (ii) 59.833,56 euro vergoedings-kapitaal voor toekomstige scha-
de en respectievelijk 3.481,87 euro en 3.004,85 euro voor toekomstige premies.

Dat vonnis is gegrond op de beslissing en de motivering die vervat zijn in het vonnis
van 7 december 2001 van diezelfde rechtbank, alsook op de redenen van de beslissing van
24 mei 2002.

Grieven
Eerste onderdeel
Wat betreft het beginsel van de opsplitsing tussen verleden en toekomstige schade Voor

de appèlrechters heeft eiser betoogd dat het kapitaal berekend diende te worden vanaf het
overlijden van de getroffene en dat er een kapitalisatie op twee hoofden verricht diende te
worden, teneinde rekening te houden met het risico op het overlijden van de getroffene
vanaf de dag van het ongeval tot de dag van het vonnis en erna, maar ook met het risico
op overlijden van de burgerlijke partij zelf (aangezien vergoeding van haar schade gevor-
derd wordt) (appèlconclusie, blz. 3, en aanvullende appèlconclusie blz. 3).

Het vonnis van 7 december 2001 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik wijst
wat dat betreft erop : "dat [eiser] die kritiek uit op de verdeling die de eerste rechter heeft
gemaakt tussen verleden en toekomstige schade, meent dat er een dubbele kapitalisatie
moet worden verricht vanaf het overlijden van de getroffene,  en betoogt dat de eerste
rechter, door de kapitalisatie te verrichten vanaf de datum van de uitspraak, geen rekening
houdt met het risico op overlijden van de getroffene, om een andere reden, tussen de dag
van het ongeval en die van het vonnis ;

De appèlrechters hebben dat verweermiddel verworpen om de volgende redenen : "dat
de rechter de schade moet beoordelen op de dag waarop hij uitspraak doet [... ] of, op zijn
minst, op het ogenblik dat het dichtst aanleunt bij de daadwerkelijke vergoeding; dat het
overleven van de rechthebbende, dit wil zeggen [verweerster], tussen de dag van het over-
lijden van de getroffene en de dag van het vonnis niet waarschijnlijk is doch vaststaat, zo-
dat het onlogisch zou zijn het vermoedelijk overleven te bepalen door zich te plaatsen op
de dag waarop de getroffene overlijdt; dat bij de raming van de vergoeding bijgevolg een
onderscheid moet worden gemaakt tussen de verkregen schade en de schade die de recht-
hebbende in de toekomst zal ondergaan [...]" (vonnis van 7 december 2001, blz. 3-4).

Die beslissing is het gevolg van het feit dat de rechtbank in hoger beroep de draagwijd-
te van de voor hem gemaakte uiteenzetting niet begrepen heeft.
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Zoals eiser in zijn appèlconclusie betoogde, wordt over het algemeen immers aangeno-
men dat de schade die voor de echtgenoot van de getroffene van een dodelijk ongeval
voortvloeit uit het verlies van de beroepsinkomsten van de getroffene die deze echtgenoot
persoonlijk ten goede kwamen of zouden zijn gekomen, bepaald wordt door niet alleen re-
kening te houden met de vermoedelijke winstgevende levensduur van de getroffene, maar
ook met de vermoedelijke overlevingsduur van de overlevende echtgenoot.

De desbetreffende beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, die ver-
vat is in de vonnissen van 7 december 2001 en 24 mei 2002 betreffende de vergoeding
van de economische schade van verweerster, weigert een kapitalisatieberekening te ma-
ken op twee hoofden, zoals eiser verzocht, en houdt dus geen rekening met de onzeker-
heid betreffende het (mogelijk) overleven van de getroffene tussen de datum van het on-
geval (gesteld dat het zich niet heeft voorgedaan) en de datum van het vonnis, en komt
bijgevolg erop neer aan verweerster een hoger bedrag toe te kennen dan dat van de werke-
lijk geleden schade, en schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Wat betreft de verleden schade
Het vonnis van 7 december 2001 vermeldt, wat het beginsel betreft : "dat, om het ge-

deelte van de inkomsten van de getroffene te bepalen dat [verweerster] ten goede zou zijn
gekomen, het gedeelte van het bedrag van de totale huishoudelijke inkomsten moet wor-
den afgetrokken dat de overledene aan zijn persoonlijk onderhoud besteedde; dat het in
aanmerking te nemen percentage verschilt volgens de sociale categorie waartoe de overle-
dene behoorde, zijn leeftijd alsook zijn gezinstoestand" (vonnis van 7 december 2001, blz.
4).

Dat vonnis bepaalt : "dat, te dezen, het gezin aanzienlijke inkomsten genoot, geen enkel
kind meer ten laste had en de getroffene 55 jaar oud was, zodat de eerste rechter het ge-
deelte van de huishoudelijke inkomsten dat aan de persoonlijke behoeften van de getroffe-
ne werd besteed, passend heeft vastgesteld op 40 pct." (vonnis van 7 december 2001, blz.
4).

Datzelfde vonnis van 7 december 2001 herinnert daarenboven eraan : "[...] dat de in-
houding van 40 pct., die overeenstemt met het aandeel persoonlijk onderhoud van de ge-
troffene, alleen op zijn loon zal moeten worden verricht en niet op de gecumuleerde in-
komsten van het paar, zoals [eiser] ten onrechte betoogt [...]" (vonnis van 7 december
2001, blz. 4-5).

In zijn daaropvolgend vonnis van 24 mei 2002 beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Doornik, wat de verleden schade betreft : "dat de uitspraak van het vonnis is vastgesteld
op 24 mei 2002, zodat de schade van [verweerster] dus wordt bepaald door de volgende,
in het dossier neergelegde bewijsstukken :

- nettolonen van juli 1997 tot mei 2002 : 166.256,80 euro, waarvan het aandeel onder-
houdskosten van de getroffene moet worden afgetrokken, dat door het voorgaande vonnis
is vastgesteld op 40 %;

- 66.502,72 euro = 99.754,08 euro, plus de compensatoire interest tegen de wettelijke
rentevoet vanaf 22 juni 1997" (vonnis van 24 mei 2002, blz. 2).

Bij het bepalen van de aan verweerster verschuldigde vergoeding, trekken de appèl-
rechters aldus van de in aanmerking genomen inkomsten van de getroffene slechts 40 pct.
af als zijnde het gedeelte van het persoonlijk onderhoud (van de getroffene), terwijl het
gedeelte van het persoonlijk onderhoud (te dezen 40 pct.), zoals de appèlrechters zelf had-
den beslist, berekend moet worden op de totale of samengestelde huishoudelijke inkom-
sten, d.w.z. de inkomsten van de getroffene en van verweerster.

Aldus kennen de appèlrechters verweerster, ten laste van eiser, een hoger bedrag dan
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het bedrag van de werkelijk geleden schade toe, en schenden zij bijgevolg de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

(... );
IV. Beslissing van het Hof
Over beide cassatieberoepen samen
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen van de be-

streden vonnissen over "de verleden economische schade" van verweerster :
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, om de vergoeding te bepalen die aan de overlevende echt-

genoot van de getroffene van een dodelijk ongeval verschuldigd is, en, meer be-
paald, om het bedrag te bepalen dat die echtgenoot persoonlijk ten goede kwam
toen zijn echtgenoot nog leefde en dat hij wegens zijn overlijden verloren heeft,
van de eigen inkomsten van de getroffene, zijn persoonlijke onderhoudskosten
dienen te worden afgetrokken die zijn berekend op het geheel van de gezinsin-
komsten;

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis van 7 december 2001 beslist dat de in-
houding van 40 pet., die overeenstemt met het aandeel persoonlijke onderhouds-
kosten van de getroffene, alleen verricht zal moeten worden op zijn loon en niet
op de gecumuleerde inkomsten van het paar"; dat, anderzijds, het vonnis van 24
mei 2002 de verleden economische schade van verweerster bepaalt op grond van
een bedrag dat overeenstemt met de nettolonen die de getroffene had moeten
ontvangen van juli 1997 tot mei 2002, met aftrek van 40 pct., dat uitsluitend op
dat bedrag is berekend;

Dat de appèlrechters, die aldus een vergoeding toekennen voor niet-geleden
schade, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen van de be-

streden vonnissen over de "toekomstige economische schade" van verweerster,
met uitzondering van het verlies van twee anciënniteitspremies :

Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, om de toekomstige schade te bepalen die voor de

echtgenoot van de getroffene van een dodelijk ongeval zal voortvloeien uit het
verlies van de inkomsten van de getroffene die deze echtgenoot persoonlijk ten
goede kwamen, zowel met de vermoedelijke winstgevende levensduur van de
getroffene als met de vermoedelijke levensduur van de overlevende echtgenoot
rekening moet houden; dat hij daartoe rekening moet houden met de leeftijd van
de overlevende echtgenoot en met de leeftijd die de getroffene zou hebben gehad
op het ogenblik van zijn uitspraak;

Overwegende dat de appèlrechters de "toekomstige economische schade" bere-
kenen door tegelijkertijd de lijfrentekapitalisatiecoëfficiënten toe te passen voor
een man van 58 jaar, de leeftijd die de getroffene W. W. zou hebben op het ogen-
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blik van het vonnis van 24 mei 2002, en voor een vrouw van 58 jaar, de leeftijd
van verweerster, de overlevende echtgenoot, op diezelfde datum, zodat zij hun
beslissing naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden vonnissen, in zoverre zij uitspraak doen over de verle-

den economische schade van verweerster;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde vonnissen;
Veroordeelt verweerster in de helft van de kosten en eiser in de andere helft er-

van; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen,

zitting houdende in hoger beroep.

6 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Bützler en Verbist.

Nr. 588

2° KAMER - 6 november 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - REGELMATIGHEID VAN DE

VERVOLGINGEN – PROACTIEF ONDERZOEK - ONTVANKELIJKHEID.

2º STRAFVORDERING - GERECHTELIJKE POLITIE - OPSPORING VAN MISDRIJVEN EN

WANBEDRIJVEN - PROACTIEF ONDERZOEK - REGELMATIGHEID VAN DE VERVOLGINGEN -
CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

3º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE -
DEELNEMING - BEGRIP - BESTANDDELEN.

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN

VERDEDIGING - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het Hof van
Cassatie voor het eerst de regelmatigheid van de op een proactief onderzoek gegronde
vervolgingen betwist1. (Art. 28bis Sv.)

3º Het misdrijf deelneming aan een criminele organisatie vereist het bestaan van een ge-
structureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oog-
merk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn
met een gevangenisstraf van ten minste drie jaar, om direct of indirect vermogensvoorde-
len te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld,
listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aan-

1 Zie Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.
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gewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, ook al is
er geen ander misdrijf gepleegd2. (Art. 324bis Sw.)

4º Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van Cas-
satie worden aangevoerd3.

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1394.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan, waarvan een eensluidend verklaard afschrift

aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel berust op de aanvoering, enerzijds, "dat uit het

strafdossier blijkt dat de vervolgingen zijn ingesteld ten gevolge van een kenne-
lijk onregelmatig proactief onderzoek, omdat het is gevoerd zonder schriftelijke
en voorafgaande toestemming van de procureur des Konings" en dat "artikel 28-
bis, §2, van het Wetboek van Strafvordering aldus kennelijk is geschonden", an-
derzijds, "dat de aangewende technieken daarenboven kennelijk indruisen tegen
de eerbiediging van het privé-leven, zoals dit in verschillende teksten van onze
wetgeving gewaarborgd wordt";

Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat eiser dit verweer heeft
aangevoerd voor de appèlrechters; dat hij zulks niet voor het eerst voor het Hof
kan doen;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel aanvoert "dat de in het aanhoudingsbevel om-

schreven inverdenkingstelling niet toestaat de bestanddelen van het misdrijf te
onderzoeken, in zoverre [eiser] geen enkel ander misdrijf wordt verweten"; dat
het middel het autonoom karakter van het misdrijf deelneming aan een criminele
organisatie betwist;

Overwegende dat dit misdrijf het bestaan vereist van een gestructureerde vere-
niging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in
onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met

2 Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225. 
3 Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1151.F, nr. 462; 13 feb. 2002, A.R. P.01.1513.F, nr. 100. 
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een gevangenisstraf van ten minste drie jaar, teneinde rechtstreeks of onrecht-
streeks vermogensvoordelen te  verkrijgen,  en  waarbij  gebruik gemaakt  wordt
van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij
commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van de mis-
drijven te verbergen of te vergemakkelijken, ook al is er geen ander misdrijf ge-
pleegd;

Dat het middel, in zoverre, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, uit de processtukken niet blijkt dat eiser

de miskenning van zijn recht van verdediging voor de appèlrechters heeft aange-
voerd;

Dat het middel, dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, in
zoverre niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

6 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 589

1° KAMER - 7 november 2002

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - GERECHTELIJKE BEKENTENIS -
ANDERE ZAAK - VERKLARING.

De verklaring die is gedaan in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet
doen is geen gerechtelijke bekentenis1. (Artt. 1354 en 1356 B.W.)

(B. T. ZURICH N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0541.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 juni 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.97.0048.F, nr. 498. 
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Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 88, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikelen 1354 tot 1356, 1984, 1987 en 1989 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 440 en 728, §1, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en alleen kan wor-

den afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat de re-

gresvordering van de verzekeraar tegen de verzekeringnemer regelt, bepaalt in zijn §2 dat
" de verzekeraar op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht is de verzeke-
ringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis
te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de fei-
ten waarop dat besluit gegrond is"; reeds in zijn eerste conclusie voor de eerste rechter
had eiser tegen verweersters regresvordering tegen hem aangevoerd dat die rechtsvorde-
ring van verweerster vervallen was omdat zij hem niet vooraf kennis had gegeven van
haar bedoeling die vordering in te stellen, zoals die bepaling vereist.

Het vonnis stelt vast dat inderdaad niet was aangetoond dat verweerster eiser kennis
had gegeven van haar voornemen om tegen hem een regresvordering in te stellen overeen-
komstig artikel 88, §2, van de wet van 25 juni 1992, en dat bijgevolg die bepaling, die op
straffe van verval van de regresvordering van de verzekeraar moet worden nageleefd, niet
werd geëerbiedigd, en veroordeelt vervolgens eiser niettemin op die regresvordering, op
grond :

"dat het verval van de regresvordering, als bepaald bij artikel 88, §2, dat een dwingende
bepaling is,  enkel  tot  beveiliging van de belangen van de verzekerde is ingesteld; dat
laatstgenoemde daarvan dus afstand kan doen; dat die afstand uitdrukkelijk of stilzwij-
gend kan zijn, op voorwaarde dat hij vaststaat".

Het vonnis stelt vast dat eiser in dit geval afstand had gedaan van het aanvoeren van het
verval als bepaald bij voornoemd artikel 88, §2, op grond van de volgende vaststellingen :

"dat in dit geval samen met [verweerster] erop dient te worden gewezen dat [eiser] in
zijn conclusie voor de beslagrechter te Charleroi na zijn verzet, erop wees dat hij duidelijk
een inspanning had gedaan 'om zijn schuld jegens [verweerster] aan te zuiveren, dat de
beslagleggende schuldeiser, in casu [verweerster], al zijn voorstellen tot aanzuivering had
afgewezen en dat het ten deze een schuldvordering betrof ten gevolge van een verkeerson-
geval die bijgevolg tot 1.250.000 BEF was beperkt;

dat uit de door [verweerster] overgelegde stukken blijkt dat zij verschillende voorschot-
ten van 8.000 BEF heeft ontvangen als gevolg van de doorlopende opdracht die [eiser]
aan zijn bank had gegeven;

dat die overwegingen genoegzaam naar recht aantonen dat [eiser] zijn schuld jegens
[verweerster] heeft erkend;
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dat hij aldus noodzakelijk afstand deed van zijn recht om het bij voornoemde artikel 88,
§2, geregelde verzet aan te voeren;

dat het voorstel tot aanzuivering dat hij gedeeltelijk ten uitvoer heeft gebracht en ook de
gerechtelijke bekentenis van het bestaan van de schuldvordering van [verweerster] niet
anders kunnen worden uitgelegd aangezien het verval van het verhaal, zoals dat door de
voornoemde wetsbepaling wordt geregeld, noodzakelijk impliceert dat men oordeelt dat
de schuld niet bestaat;

dat de rechtbank terzake de argumentering [van eiser] niet kan volgen volgens welke
die erkenning van zijn schuld en die voorstellen enkel werden gedaan ten behoeve van de
bij de beslagrechter aanhangige zaak; dat erop dient te worden gewezen dat [eiser] om de
handlichting van het door [verweerster] gelegde beslag te verkrijgen, veel eenvoudiger het
bestaan van zijn schuld had kunnen betwisten omdat de vordering van [verweerster] ver-
vallen was, wat hij niet heeft gedaan; dat [eiser] overigens geen enkel voorbehoud heeft
gemaakt bij de gedeeltelijke aanzuivering van de schuld door zijn stortingen van 8.000
BEF; dat gelet op de gegevens niet dient te worden geoordeeld dat het verhaal van [ver-
weerster] vervallen is".

Het vonnis leidt aldus de afstand door eiser van de bescherming die hij op grond van ar-
tikel 88, §2, van de wet van 25 juni 1992 genoot, af uit de gerechtelijke bekentenis die
volgt uit de bewoordingen van zijn conclusie in het kader van een andere procedure die
verweerster, voor het instellen van haar regresvordering tegen hem had ingesteld om te
pogen beslag te leggen op zijn loon, en ook uit de betalingen die eiser op dat ogenblik had
moeten doen om te pogen de handlichting van dat beslag te verkrijgen.

Grieven
...
1.3. Derde onderdeel
De verklaring die is gedaan in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak

moet doen kan geen gerechtelijke bekentenis zijn.
Daaruit volgt dat de rechtbank het begrip gerechtelijke bekentenis miskent door die be-

kentenis af te leiden uit een conclusie die is neergelegd in het kader van een vorige proce-
dure die onderscheiden is van de procedure waarover zij diende uitspraak te doen (schen-
ding van artikel 88, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
en van de artikelen 1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek).

...
IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat de verklaring die is gedaan in een andere zaak dan die waar-

over de rechter uitspraak moet doen geen gerechtelijke bekentenis is;
Overwegende dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat eiser afstand heeft

gedaan van het aanvoeren van het verval van verweersters recht om tegen hem
een regresvordering in te stellen, steunt op "de gerechtelijke bekentenis van het
bestaan van de schuldvordering van [verweerster] die eiser heeft gedaan in zijn
conclusie die hij in een andere procedure tussen de partijen heeft genomen";

Dat  het  bestreden  vonnis  aldus  artikel  1356  van  het  Burgerlijk  Wetboek
schendt;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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 Na-

men, zitting houdend in hoger beroep.

7 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 590

1° KAMER - 7 november 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT HET

HOF ERTOE VERPLICHT FEITELIJKE GEGEVENS NA TE GAAN - ONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat het Hof ertoe verplicht de datum van een betaling na te gaan die niet uit de
vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt, is niet ontvankelijk omdat het Hof daardoor
wordt verplicht feitelijke gegevens na te gaan waarvoor het niet bevoegd is1.

(AXA BELGIUM N.V. T. SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0204.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 november 2001 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30
maart 1994 en zoals het werd gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 1995, inzon-

1 Zie Cass., 9 nov. 2000, A.R. C.99.0334.F, nr. 611. 
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derheid §1, eerste lid, §2 en §4, eerste lid;
- de artikelen 1251, 3°, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24 en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis doet uitspraak over het hoger beroep van verweerster, wijzigt de

beslissing van de eerste rechter, zegt dat het hoger beroep gegrond is en veroordeelt eise-
res  tot  vrijwaring van verweerster  ten belope van de helft  van alle  veroordelingen in
hoofdzaak, interest en kosten die gemaakt zijn of zullen worden ten voordele van de con-
sorten Baghdadi-Melouaa Benzaba en ook in de kosten van het hoger beroep, hoewel het
vonnis vaststelt dat niet is aangetoond dat de aangestelde van de verzekerde van eiseres
een aquiliaanse fout heeft begaan en hoewel voor recht blijft beslist (= het vonnis van de
eerste rechter) dat de vordering van de getroffenen Baghdadi tegen eiseres niet gegrond is
en dat alleen verweerster met toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november
1989 die getroffenen moet vergoeden.

De bestreden beslissing steunt op de volgende redenen :
"Overwegende dat het begrip betrokken voertuig als bedoeld in artikel 29bis van de wet

van 21 november 1989 ontleend is aan de Franse wet van 5 juli 1985 tot verbetering van
de toestand van de getroffenen door een verkeersongeval :

Dat de Belgische noch de Franse wetgever een wettelijke omschrijving van dat begrip
hebben gegeven omdat zij van oordeel waren dat het aan de rechter stond de toepassings-
criteria ervan te bepalen;

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een geval zoals dit
waarin er geen botsing is geweest tussen de getroffene en het voertuig of waarin dat voer-
tuig niet in beweging was, niet heeft willen uitsluiten van de toepassing van artikel 29bis;

(...)
Overwegende dat te dezen uit de plaats van de schade ten gevolge van de impact van de

getroffene ter hoogte van de rechtervoorzijde van het voertuig van de heer Arys, en ook
uit de overeenstemmende verklaringen van laatstgenoemde en van de getuigen Lefèbvre
en Jumet die de getroffene op de rijbaan hebben zien verschijnen van voor de door [eise-
res] verzekerde bestelwagen, volgt dat het ongeval is gebeurd op het ogenblik dat het
voertuig van de heer Arys ter hoogte van die bestelwagen reed;

Dat dit voertuig, door zijn aanwezigheid aan de rand van de rijbaan op het ogenblik
waarop het door [verweerster] verzekerde voertuig het traject van de getroffene net voor
dat voertuig bereikte, een scherm vormde waardoor de heer Arys juffrouw Baghdadi niet
kon zien voor zij de rijbaan betrad, en bovendien juffrouw Bagdhadi belette het voortuig
van de heer Arys te zien en tijdig haar voortgang naar de rijbaan te onderbreken;

Dat het door [eiseres] verzekerde voertuig aldus het verkeer heeft belemmerd en bijge-
volg moet worden beschouwd als betrokken bij het litigieuze ongeval met toepassing van
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen".

Grieven
Uit de hierboven weergegeven bestreden beslissing volgt dat eiseres wordt veroordeeld

tot gedeeltelijke vrijwaring van verweerster voor de veroordelingen die jegens haar en ten
voordele van de getroffenen B. zijn uitgesproken, op grond dat de bestelwagen van de
verzekerde van eiseres ook bij het ongeval was betrokken in de zin van artikel 29bis, §1,
van de wet van 21 november 1989 (als gewijzigd bij de wet van 13 april 1995). Met ande-
re woorden, het bestreden vonnis past artikel 29bis toe op de verhouding tussen verweer-
ster en eiseres terwijl ten aanzien van de getroffenen wordt geoordeeld dat alleen het voer-
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tuig van verweersters verzekerde bij het ongeval is betrokken.
1. Eerste onderdeel
Enerzijds verleent artikel 29bis, §1, eerste lid, en §2, van de wet van 21 november 1987

het voordeel van de automatische vergoeding enkel aan een getroffene door een verkeers-
ongeval, met uitzondering van de bestuurder (§2); de getroffene is een fysieke persoon of
een rechtspersoon die door het ongeval schade heeft geleden, voortvloeiend uit lichamelij-
ke letsels of het overlijden.

Verweerster is niet getroffen door het ongeval; zij heeft geen enkele schade geleden;
haar betalingen vormen voor haar geen schade; het betreft alleen de uitvoering van een
verplichting die de wet haar oplegt.

Verweerster beschikt dus over geen enkele rechtsvordering tegen eiseres om te doen
zeggen dat het voertuig van de verzekerde van eiseres ook of alleen betrokken was bij het
ongeval in de zin van voornoemd artikel 29bis, §1, en dat zij, bijgevolg, krachtens die be-
paling, haar moet vrijwaren voor de veroordelingen die ten aanzien van de getroffenen
worden uitgesproken. Zij is immers zelf geen getroffene zodat zij geen aanspraak kan ma-
ken op de automatische vergoeding als bedoeld in §1 van genoemd artikel.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis op grond van het feit dat "het door [eiseres] ver-
zekerde voertuig ... moet worden beschouwd als betrokken bij het litigieuze ongeval met
toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989" niet wettig kon beslissen
dat eiseres verweerster moet vrijwaren ten belope van de helft van alle veroordelingen in
hoofdsom, interesten en kosten die gemaakt zijn of zullen worden (schending van artikel
29bis, §§1 en 2, van de wet van 21 november 1989).

2. Tweede onderdeel
Zelfs als moet worden geoordeeld dat de veroordeling van eiseres tot vrijwaring van

verweerster voor de veroordelingen die jegens haar en ten voordele van de getroffenen
B... zijn uitgesproken, niet volgt uit de toepassing te haren voordele van artikel 29bis, §1,
van de wet van 21 november 1989, maar met name uit artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek, volgens hetwelk degene die een schuld heeft voldaan tot betaling waarvan hij
met andere of voor anderen gehouden was, in zijn betrekkingen met laatst-genoemde in de
plaats is gesteld van de schuldeiser, dan blijft nog dat volgens die bepaling het verhaal van
de schuldenaar die heeft betaald tegen de andere, afhankelijk is van de voorwaarde dat die
andere alleen of met hem tot betaling van de schuld is gehouden.

Bovendien treedt de verzekeraar die, ingevolge artikel 29bis, §4, eerste lid, van de wet
van 21 november 1989,  de getroffenen moet  vergoeden alleen "in de rechten van het
slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden".

De eerste rechter heeft echter definitief beslist (vonnis van 26 oktober 1999 van de Po-
litierechtbank te Charleroi, 3de burgerlijke kamer) dat de getroffenen noch op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek noch met toepassing van artikel 29bis enig recht
jegens eiseres konden doen geleden.

Het bestreden vonnis kon eiseres dus niet veroordelen tot gedeeltelijke vrijwaring van
verweerster ingevolge laatstgenoemdes indeplaatsstelling in de rechten van de getroffenen
als bepaald bij de artikelen 1251, 3°, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek of bij artikel 29-
bis, §4, van de wet van 21 november 1989. Door aldus te beslissen schendt het die bepa-
lingen.

3. Derde onderdeel
Het bestreden vonnis heeft eiseres veroordeeld om verweerster gedeeltelijk te vrijwaren

voor de tegen haar uitgesproken veroordelingen ten voordele van de getroffenen, hoewel
de eerste rechter definitief had beslist dat het voertuig van de verzekerde van eiseres niet
bij het ongeval was betrokken en dat de bestuurder ervan niet aansprakelijk was voor het
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ongeval en hoewel eiseres tegen die beslissingen geen hoger beroep had ingesteld, althans
niet ten aanzien van de getroffenen jegens wie zij was veroordeeld, en overschrijdt aldus
de mate waarin de zaak aanhangig was gemaakt (schending van artikel 1068, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek) en komt terug op hetgeen de eerste rechter definitief had
beslist en dat niet meer aanhangig is (schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-
boek en in bijkomende orde van de artikelen 23 en 24 van hetzelfde wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat eiseres verweer-

ster moet vrijwaren voor de helft van de ten voordele van de getroffenen uitge-
sproken veroordelingen, aan verweerster niet het voordeel toekent van de auto-
matische vergoeding waarop de getroffene recht heeft ingevolge artikel 29bis, §1
en 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen;

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel en derde onderdeel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerster tegen die onderdelen

opwerpt : die onderdelen vermengen feiten en recht;
Overwegende dat  die  onderdelen onderstellen  dat  eiseres  tegen verweerster

kan aanvoeren dat definitief is geoordeeld dat de getroffenen geen enkel recht te-
gen eiseres kunnen doen gelden;

Overwegende dat een dergelijke exceptie enkel aan verweerster kan worden
tegengeroepen als de betaling waardoor verweerster beweert in de rechten van de
getroffenen te zijn getreden, voorafgaat aan de datum waarop definitief is beslist
dat hun aanspraken ten aanzien van eiseres niet gegrond zijn;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis niet blijkt dat
zulks het geval is;

Overwegende dat die twee onderdelen een onderzoek vragen van feiten, waar-
voor het Hof niet bevoegd is;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

7 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

2 Het O.M. begreep het bestreden vonnis anders en oordeelde dat de vordering tot vrijwaring niet ge-
grond is op de toepassing van de subrogatie, maar enkel op de rechtstreekse toepassing van art. 29bis
W.A.M.-wet op de betrekkingen tussen verweerster en eiseres, en besloot derhalve dat het eerste on-
derdeel gegrond was. 
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Nr. 591

1° KAMER - 8 november 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT -
PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON - OVERTREDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING -
ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJHEID.

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - CONSISTENTIEBEGINSEL.

1º De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, ook wanneer deze wordt
begaan door de Staat of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, is op zichzelf een
fout die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die de overtreding
heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt, behoudens onoverkomelijke dwaling
of enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid; het arrest dat op grond van vaststel-
lingen en overwegingen waaruit blijkt dat het een grond tot ontheffing van aansprakelijk-
heid in aanmerking heeft genomen, beslist dat de door de publiekrechtelijke rechtsper-
soon begane overschrijding van een wettelijke termijn, geen fout oplevert, verantwoordt
zijn beslissing naar recht1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "consistentiebeginsel" genaamd. 

(GRACE GbmH e.a. T. VLAAMS GEWEST – Voorzitter van de Vlaamse regering)

ARREST

(A.R. C.00.0124.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juli 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 27, §2, vierde lid, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van

afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) (B.S., 25 juli 1981), zoals dit van kracht was voor de
opheffing door artikel 55 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuur-
lijk beleid houdende invoeging van een artikel 41bis in het decreet van 28 juni 1985 be-
treffende de milieuvergunning (B.S., 21 december 1990);

- de artikelen 774, tweede lid en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en het daarin
vervatte algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen;

1 Zie cass., 19 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 241, met concl. proc.-gen. DUMON; Cass., 13 mei 1982,
Pas., I, 1056, met concl. adv.-gen. VELU; Cass., 22 sept. 1988, A.C., 1988, nr. 47; Cass., 3 okt. 1994,
A.C., 1994, nr. 412;  Pas., 1994, I, nr. 788, met concl adv.-gen. J.F. LECLERCQ; Cass., 26 juni 1998,
A.C., 1998, nr. 343; Bull., 1998, 812, met concl. adv.-gen. J. SPREUTELS; Cass., 14 jan. 2000,  A.C.,
2000, nr. 33. 
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- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging ;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en enkel mag

worden afgeleid uit feiten en omstandigheden die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verwerpen het middel van de eiseressen volgens hetwelk verweerder

aansprakelijk was wegens de niet naleving van de termijn van 60 dagen bepaald in het Af-
valstoffendecreet,  en verklaren de aansprakelijkheidsvordering van de eiseressen tegen
verweerder dienvolgens ongegrond en wel op grond van de volgende overwegingen :

"XIII. Over de termijn van art. 27, §2, derde lid (lees : vierde lid) van het Decreet van 2
juli 1981 :

(...) dat Prayon-Rupel op 22 november 1990 zijn aanvraag indiende tot het bekomen
van een vergunning voor het exploiteren van een stortplaats voor gipsafval te Rumst-
Boom, Groenenberg (Terhagen), aanvraag waarvan het dossier nadien nog werd aange-
vuld en waarvoor op 21 december 1990 een ontvangstmelding werd afgeleverd door het
Provinciebestuur Antwerpen;

dat terzake bijgevolg art. 27, §2, derde lid (lees vierde lid), van het Decreet van 2 juli
1981 toepasselijk is; 

dat de Executieve dan ook zijn beslissing in hoger beroep moest nemen binnen zestig
dagen na het instellen van het hoger beroep tegen de beslissing van de Bestendige Deputa-
tie;

(...) dat niet betwist wordt dat het hier gaat om een ordetermijn;
(...) dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat tegen de beslissing van de Bestendige De-

putatie van 25 april 1991 hoger beroep werd ingesteld in de loop van de maand mei 1991
en dat de definitieve beslissing slechts tussenkwam op 1 mei 1992;

dat de norm van art. 27, §2, derde lid (lees : vierde lid), van het Decreet van 2 juli 1981
bijgevolg werd overtreden;

(...) dat uit de hierboven besproken feiten evenwel ook blijkt dat er onmiddellijk na het
instellen van het hoger beroep drukke onderhandelingen werden gevoerd, waarbij (de ei-
seressen) op 17 september 1991 aan de Minister van Leefmilieu nog een aanbod (deden)
om een driepartijenovereenkomst af te sluiten;

dat deze overeenkomst betrekking zou gehad hebben op het bijstaan van Prayon-Rupel
bij het zoeken naar recyclagemogelijkheden en bij de studie om het productieproces aan te
passen;

dat Prayon-Rupel zelf een ontwerp van convenant ter discussie bracht;
dat alle betrokken partijen en overheden uitvoerig werden geraadpleegd;
dat zeer snel na de regeringswissel van de jaarwisseling 1991-92, op 25 februari 1992,

door de nieuwe minister van Leefmilieu een uitvoerig gemotiveerde beslissing werd opge-
steld die ter kennis werd gebracht van de partijen, opnieuw overvloedig bediscussieerd en
vervolgens definitief vastgelegd in het ministerieel besluit van 1 mei 1992;

dat ook dit besluit nog niet het einde betekende, vermits vervolgens verder werd onder-
handeld over het convenant, onderhandelingen die uiteindelijk mislukten in juni 1992,
met het stopzetten tot gevolg van de bedrijvigheden van Prayon-Rupel en (de eiseressen);

(...) dat uit deze feiten, die hierboven meer uitvoerig werden beschreven, moet besloten
worden dat (verweerder), tegenover de huidige (eiseressen), niet schuldig was aan het on-
rechtmatig, in de zin van de art. 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek, overtreden van de norm
van art. 27, §2, derde lid (lees : vierde lid), van het Decreet van 2 juli 1981;
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(...) dat ook op dit punt de vordering van (eiseressen) als ongegrond moet worden afge-
wezen" (bestreden arrest, blz. 37-38).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Een overtreding van een wettelijke of reglementaire norm die een welbepaald gebod of

verbod oplegt, maakt op zichzelf een fout uit waarvoor de overtreder op grond van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, zonder dat bovendien
behoeft te worden nagegaan of de overtreder van de norm al of niet onzorgvuldig of nala-
tig heeft gehandeld.

Artikel 27, §2, vierde lid, van het Afvalstoffendecreet legde aan verweerder het gebod
op om binnen 60 dagen na het instellen van het beroep een beslissing te nemen over het
beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie van 25 april 1991.

De appèlrechters stellen vast dat verweerder deze norm had overtreden door pas op 1
mei 1992 uitspraak te doen over het beroep dat in de loop van de maand mei 1991 tegen
deze beslissing van de bestendige deputatie was ingesteld.

Verweerder had bijgevolg een fout begaan in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, zonder dat de door de appèlrechters aangehaalde feiten en om-
standigheden, zoals het bestaan van drukke onderhandelingen na het instellen van het be-
roep en de regeringswissel van de jaarwisseling 1991-1992, daaraan afbreuk konden doen.

Door  niettemin  te  beslissen  dat  verweerder  geen  onrechtmatige  daad  had  begaan,
schenden de appèlrechters derhalve het wettelijk begrip "fout" en verantwoorden hun be-
slissing niet naar recht (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek).

(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- het consistentiebeginsel volgens hetwelk de overheid een samenhangend en gecoördi-

neerd beleid dient te voeren.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters verwerpen het middel van de eiseressen volgens hetwelk verweerder

aansprakelijk was wegens schending van het consistentiebeginsel op grond van de volgen-
de overwegingen :

"(...) dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat er wel degelijk samenhang was tussen de
beslissingen van de overheid en dat het consistentiebeginsel, ingeroepen door de (eiseres-
sen), bijgevolg niet werd geschonden;

Dat deze samenhang onder meer blijkt,  niet alleen uit de koppeling op een bepaald
ogenblik van de bouw- en de exploitatievergunning, maar ook uit het feit dat er in 1983
nog grote aandacht was - bij het formuleren van oplossingen voor het stortprobleem - voor
de tewerkstelling, aandacht die nadien, onder de druk van de (internationale) omstandig-
heden verschoof naar het leefmilieuprobleem" (bestreden arrest, blz. 35).

Grieven
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling,

ook wanneer deze wordt begaan door de Staat of een andere publiekrechtelijke
rechtspersoon, op zichzelf een fout is die leidt tot de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van diegene die de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade
veroorzaakt, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige grond tot ontheffing
van aansprakelijkheid;

Overwegende dat overeenkomstig  het  te  dezen toepasselijke artikel  27,  §2,
vierde lid, van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstof-
fen (hierna Afvalstoffendecreet), de Vlaamse Executieve na het instellen van een
beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie haar beslissing neemt bin-
nen zestig dagen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat tegen de beslissing van de Bestendige
Deputatie van de Provincie Antwerpen van 25 april 1991 hoger beroep werd in-
gesteld door Prayon-Rupel in de loop van de maand mei 1991 en dat de definitie-
ve beslissing van de bevoegde minister slechts is tussengekomen op 1 mei 1992,
zodat de in artikel 27, §2, vierde lid, van het vermelde Decreet opgelegde termijn
werd overschreden;

Dat het arrest evenwel oordeelt dat de overtreding van deze termijn in hoofde
van verweerder niet onrechtmatig is en geen fout uitmaakt in de zin van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat onmiddellijk na het instellen van
het hoger beroep drukke onderhandelingen werden gevoerd, onder meer met de
eiseressen, waaraan slechts een einde kwam na de beslissing omtrent het hoger
beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie;

Dat het arrest aldus oordeelt dat verweerder zich kon beroepen op een grond
tot ontheffing van aansprakelijkheid;

Dat het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel "consistentiebeginsel" ge-

naamd bestaat;
Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning van dit rechtsbeginsel aanvoert,

niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest voor het overige de beslissing dat er geen omme-

keer is geweest in de houding van verweerder en dat er wel degelijk samenhang
was tussen zijn achtereenvolgende beslissingen, niet alleen laat steunen op de
vaststellingen vermeld in het onderdeel, maar tevens op het geheel van feiten en
omstandigheden vermeld op de bladzijden 33, 34 en 35 van het arrest;

Dat het onderdeel in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, berust op een onvolledige lezing van het
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arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

8 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 592

1° KAMER - 8 november 2002

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - ONGEVAL IN
BELGIË OF IN HET BUITENLAND - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - DRAAGWIJDTE.

1º Art.  25, 3° b van de modelovereenkomst verleent de verzekeringsmaatschappij  geen
recht op verhaal tegen de bestuurder die in het buitenland een verkeersongeval veroor-
zaakt en voldoet aan de door de plaatselijke wet en reglementen opgelegde voorwaar-
den, ook al beschikt hij niet over een in België geldend rijbewijs; dit recht van verhaal kan
wel worden uitgeoefend wanneer de bestuurder in België een verkeersongeval veroor-
zaakt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen op-
leggen om een voertuig te mogen besturen.  (Art. 25, 3°, b Modelovereenkomst K.B. 14
dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen)

(FORTIS AG N.V. T. B.)

Conclusie van Advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:
Wat betreft de betwisting voor de appèlrechters.
Verweerder was op 31 december 1993 betrokken in een verkeersongeval te Bornem,

waarvoor hij door de Politierechtbank te Mechelen bij vonnis van 17 november 1994 aan-
sprakelijk werd gesteld.

Eiseres, WAM-verzekeraar van verweerder, dagvaardde haar verzekerde op 16 septem-
ber 1996 voor de Politierechtbank te Mechelen teneinde hem te horen veroordelen tot te-
rugbetaling van de naar aanleiding van het verkeersongeval uitgekeerde vergoedingen. 

Deze door eiseres op artikel 25, 3°, b van de polisvoorwaarden, zoals deze werden
overgenomen van de modelovereenkomst opgelegd bij Koninklijk Besluit van 14 decem-
ber 1992, gesteunde regresvordering werd zowel door de Politierechtbank, bij vonnis van
17 oktober 1997, als door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, oordelend in
graad van beroep, bij het thans bestreden vonnis van 14 december 1999, als ongegrond af-
gewezen.

Wat betreft het middel.
Het eerste onderdeel van het middel voert vooreerst schending aan van artikel 25, 3°, b

van de modelovereenkomst, opgenomen als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 de-
cember 1992, en verwijt het vonnis terzake te hebben geoordeeld dat de verzekeraar op
grond van voornoemde bepaling geen regresvordering vermag in te stellen tegen de be-
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stuurder die in België een ongeval heeft veroorzaakt terwijl hij niet over een in België gel-
dig zijnde rijbewijs beschikt, maar wel voldoet aan de voorwaarden gesteld door de bui-
tenlandse wet of reglementen voor het besturen van een rijtuig.

Ingevolge het Verdrag van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorvoertuigen1 hebben de verdragsluitende lidstaten er zich toe ver-
bonden hun nationale wetgevingen inzake verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid
waartoe motorvoertuigen aanleiding kunnen geven, aan te passen. Het verdrag bevat ge-
meenschappelijke bepalingen waaromtrent het Benelux gerechtshof bevoegd is om tot uit-
legging over te gaan2. Artikel 11 § 2 van de gemeenschappelijke bepalingen stelt dat “een
verzekeraar kan zich een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer,..,
voor zover de verzekeraar volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd
mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen.”3

Overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der ver-
zekeringsondernemingen zijn de verzekeringsmaatschappijen, voor het vaststellen en toe-
passen van hun tarieven, alsook van alle documenten die betrekking hebben op het sluiten
en het uitvoeren van de verzekeringscontracten, gehouden zich te gedragen naar de regels
die krachtens deze wet door de Koning worden vastgesteld.

Betreffende  de verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  werd
bij Koninklijk Besluit van 14 december 1992 een modelovereenkomst opgesteld waaraan
de overeenkomsten betreffende de WAM- verzekering dienen te beantwoorden.

Afwijkingen van de modelovereenkomst zijn, krachtens artikel 1 van het Koninklijk
Besluit van 14 december 1992, slechts toegelaten ten gunste van de verzekeringnemer, de
verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, en
dit zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op
de Landverzekeringsovereenkomst.

De dwingend bij  Koninklijk Besluit  opgelegde modelovereenkomst  vormt bijgevolg
niet louter een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer, waarvan de uitleg-
ging aan de appreciatie van de feitenrechter toekomt, doch een “wet” in de zin van artikel
6O8 van het Gerechtelijk Wetboek zodat Uw Hof bevoegd is op de correcte toepassing er-
van toe te zien (cfr. inzake de toetsing van de artikelen 1 en 26 van het K.B. 14 december
1992  aangaande  de  duur  van  de  overeenkomst,  zie  Cass.,  18  januari  2OOO,
P.1997.1241.N, inzake NAVIGA N.V. t/ S. e.a.; Cass., 11 mei 2OOO, C.1997.187.N, in-
zake S. t/ELVIA N.V.).

In casu stond niet ter betwisting dat partijen, inzake de regresmogelijkheid van eiseres,
de tekst van de modelpolis, inzonderheid artikel 25, 3°, b, in hun verzekeringsovereen-
komst overnamen en geen gebruik maakten van de bij artikel 1, tweede lid, van het Ko-
ninklijk Besluit van 14 december 1992 voorziene mogelijkheid af te wijken van de model-
polis.

Krachtens bedoeld artikel 25, 3°, b heeft de verzekeringsmaatschappij een recht van
verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die
niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig be-
stuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet
en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon
die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs
heeft of door een persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is.

Luidens bedoelde bepaling “wordt het recht van verhaal evenwel niet toegepast wan-

1 Benelux-overeenkomst goedgekeurd bij wet van 29 februari 1968 - B.S. 21.5.76.
2 Benelux-gerechtshof 16 april 1980, R.W. 1980-81, 168.
3 Benelux-gerechtshof 19 januari 1981, R.W. 1981-82, 81. – een overzicht van de rechtspraak van het
Benelux-gerechtshof geeft geen enkele beslissing die nuttig kan zijn.
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neer de persoon die het rijtuig bestuurt  in het buitenland aan de voorwaarden voldoet
voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen om het rijtuig te besturen en niet
onderhevig is aan een in België lopend rijverbod, in welk geval het recht van verhaal be-
houden blijft.”

De Franse tekst van artikel 25, 3°, b luidt als volgt: 
“La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et,  s’il  y a lieu,

contre l'assuré autre que le preneur d'assurance:
a) ….. ;
b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfai-

sant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire
ce véhicule, par exemple par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum requis, par
une personne n’étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du
droit  de conduire.  Le droit  de recours ne s’applique cependant pas si  la personne qui
conduit le véhicule à l’étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règle-
ments locaux pour conduire le véhicule et n’est pas sous coup d’une déchéance en cours
en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu” (tekstmarkering toegevoegd).

Beide teksten zijn kennelijk voor een verschillende interpretatie vatbaar.
De Nederlandse tekst wekt de indruk dat er geen verhaal vanwege de verzekeraar mo-

gelijk is wanneer de bestuurder over een rijbewijs in het buitenland beschikt, ongeacht de
plaats van het ongeval.

De Franse tekst laat daarentegen toe affirmatief te stellen dat het verhaalrecht enkel is
ontzegd wanneer de bestuurder dewelke een ongeval veroorzaakt in het buitenland, aldaar
wel over een geldig rijbewijs beschikte (hoewel niet over een rijbewijs dat in België gel-
dig is). Volgens de Franse tekst is er geen verhaal mogelijk voor ongevallen in het buiten-
land veroorzaakt door een bestuurder die beschikt over een rijbewijs geldig op de plaats
van het ongeval, hoewel deze bestuurder in België is verzekerd en niet voldoet aan de nor-
men van de Belgische wetgeving.

Het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van de modelpolis is kennelijk te
wijten aan de vertaling van de tekst zelf. Om dezelfde interpretatie toe te laten in het Ne-
derlands diende de tekst gesteld te zijn als volgt “Het recht van verhaal wordt evenwel
niet toegepast wanneer de persoon die het rijtuig in het buitenland bestuurt aan de voor-
waarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen….”.

“Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst worden opgelost naar
de wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat
aan de ene tekst voorkeur wordt gegeven boven de andere” (artikel 7 van de wet van 31
mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken)4.

In de doctrine5 vinden wij volgende elementen terug in verband met het probleempunt:
PETITAT

6 interpreteert artikel 25.3.b als zijnde enkel van toepassing op ongevallen in het
buitenland. De bestuurder mag in België niet  onderworpen zijn aan een rijverbod,  hij
dient in het land alwaar het ongeval plaatsvindt te voldoen aan de aldaar toepasselijke re-
glementen.

Dit standpunt blijkt inderdaad overeen te komen met de bedoeling van de Koning (cfr.

4 Cass. 25 mei 1982, Pas. 1982, I, 1115.
5 B. LIETAERT, “De kwalificatie van de schaderegeling voor zwakke weggebruikers en het invloed
daarvan op het recursoir  verhaal van de verzekeraar  tegen de verzekerde of verzekeringsnemer”,
T.A.V.W. 1998, 68: deze auteur beschrijft het probleem van de uitlegging van de modelovereenkomst
niet.
6 J.B. PETITAT, “Het regres van de W.A.M.-verzekeraar onder de vigeur van de Modelovereenkomst –
een update”, T.A.V.W. 1997, 241. In het bijzonder punt 8.3.2 op pagina 255.
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infra; Rb. Tongeren, 1O februari 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 1O5).
Een andere zienswijze komt tot uiting in het overzicht van rechtspraak “verzekering

motorrijtuigen”7. Deze auteurs bekritiseren het vonnis van de rechtbank te Tongeren8 vol-
gens hetwelk de beperking van het verhaalrecht enkel geldt indien het ongeval in het bui-
tenland plaatsvond (alwaar de bestuurder wel aan de vereisten voldeed). De auteurs wij-
zen er nog op dat in de Europese Unie de verplichte omwisseling van het rijbewijs bij
overbrenging van de gewone verblijfplaats naar een ander lidstaat werd afgeschaft9. Ten
deze kan deze regel evenwel van geen nut zijn nu Turkije niet tot de E.U. behoort.

Uw Hof heeft bij arrest van 24 september 199210 een geval behandeld alwaar de toepas-
sing van artikel 25.6 van de toenmalige modelovereenkomst aan de orde was. Dit artikel
bepaalde dat verhaal mogelijk was wanneer de bestuurder op moment van het ongeval
niet voldeed aan de vereisten van de Belgische wetgeving inzake rijvaardigheid. In het
door het Hof behandelde geval beschikte de bestuurder wel over een Italiaans rijbewijs
doch had hij verzuimd dit naar Belgische normen te laten valideren. Het Hof verwierp de
voorziening onder motivering dat het principe van de “overeenkomst-wet” moet uitgelegd
worden en toegepast worden in het licht van de uitvoering te goeder trouw. Het Hof gaat
er daarbij van uit dat hoewel de betrokkene niet beschikte over een naar Belgisch forma-
lisme geldig rijbewijs, de regels van de goede trouw beletten dat de strikte toepassing van
de regel zou gelden. De goede trouw mildert aldus de omstandigheid dat strikt formeel de
betrokkene niet over het Belgisch rijbewijs beschikt. Het Hof neemt aan dat nu het rijbe-
wijs zonder andere formaliteiten dan een aanvraag, kon bekomen worden, het niet vast-
houden aan het formalisme niet kan aanzien worden als een uitlegging dewelke onvere-
nigbaar zou zijn met de tekst derwijze dat de appelrechter “n’a pas violé la foi due au con-
trat d’assurance qui la contient”11.

Het Hof van beroep te Antwerpen12 besliste dat het niet beschikken over een Belgisch
rijbewijs geen tekortkoming is aan de contractuele verbintenissen. Dit arrest maakte even-
wel toepassing van de vroegere regel van artikel 25.6 van de modelpolis.

Bij arrest van 13 juni 199713 heeft uw Hof de beslissing van de appelrechter verbroken
waar deze had gesteld dat de omstandigheid dat niet voldaan was aan de vereisten van de
minimumleeftijd, niet van aard was een verhaalrecht te moeten inwilligen. Het Hof over-
woog dat de beslissing van de appelrechter de bewijskracht van de overeenkomst miskent.
Ook dit arrest is niet rechtstreeks relevant ter oplossing van onderhavig geschil, nu het
door Uw Hof behandelde vraagstuk niet de interpretatie zelf van artikel 25.3.b van de mo-
delpolis betrof.

Volgens de gewone regels van interpretatie (artikelen 1156 tot 1164 B.W. zoals voor-
zien bij artikel 7 van de wet van 31 mei 1961) kan voorgehouden worden dat de interpre-
tatie van de bewoordingen die voor tweeërlei zin vatbaar zijn, moeten uitgelegd worden in
de zin die met de inhoud van het contract het best overeenstemt (artikel 1158 B.W.). De
bedoeling van de wetgever blijkt erin te bestaan om verhaal toe te kennen wanneer op het
ogenblik van het schadegeval het rijtuig bestuurd wordt door een bestuurder die niet vol-
doet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rij-

7 C. VAN SCHOUBROECK, G. JOCQUE, A. VANDERSPIKKEN en H. COUSY in T.P.R. 1998, 53-327, in het bij-
zonder nummer 72.7 pagina 242.
8 Rb. Tongeren 10 februari 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 105.
9 Richtl. Raad E.G. nr. 91/439/EEG van 29 juli 1991 (in werking getreden op 1 juli 1996).
10 Pas. 1992, I, 1052.
11 Voor een grondige analyse van het arrest en de evolutie in de conclusies van het Parket-Generaal:
A. MEEUS, « Le contrôle de la Cour de Cassation sur l’interprétation des contrats d’assurance par le
juge du fond », in Mélanges ROGER O. DALCQ, Larcier, Bruxelles, 1994, 407-424.
12 Antwerpen 25 september 1996, Limb. Rechtsl. 1997, 84.
13 Cass. 13 juni 1997, R.W. 1998-99, 234.
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tuig te besturen. Dit is de basisregel.
De tekst geeft dan voorbeelden en maakt een uitzondering voor het geval dat degene

“die het voertuig bestuurt in het buitenland” wel zou voldoen aan de voorwaarden van de
plaatselijke wet. De bedoeling is logisch en op zich duidelijk: mocht de bestuurder in het
buitenland een ongeval hebben veroorzaakt, terwijl hij gerechtigd was aldaar te rijden vol-
gens de aldaar geldende voorschriften, is de enkele omstandigheid dat deze bestuurder in
België is verzekerd en dat de zwakke weggebruikers zich op de W.A.M. wet kunnen be-
roepen, niet van aard een verhaalsrecht tegen deze bestuurder te rechtvaardigen (hoewel
hij volgens de eigen, in België geldende regels, niet aan alle voorwaarden voldeed).

De tekst is dienvolgens, gelezen tezamen met de eerste zinsnede van het onderdeel van
het artikel, te interpreteren zoals de Franse tekst van het artikel het duidelijker laat blijken.
De Nederlandse tekst is enigszins ongelukkig vertaald. Het stukje zin “in het buitenland”
moest staan tussen “die het rijtuig” en “bestuurt” in plaats van na “bestuurt”.

Het bestreden vonnis stelt terzake vast dat:
1) verweerder een verkeersongeval veroorzaakte te Bornem;
2) verweerder ten tijde van het verkeersongeval niet beschikte over een in België 
geldend rijbewijs;
3) “niet wordt betwist dat verweerder een geldig rijbewijs heeft, afgeleverd door 
Turkije”.
Door vervolgens te oordelen dat eiseres geen regresvordering tegen verweerder kon in-

stellen op grond van het in de verzekeringsovereenkomst tussen partijen overgenomen ar-
tikel 25, 3°, b), van de modelovereenkomst, schendt het vonnis deze bepaling.

Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. C.00.0159.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 december 1999 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonder-

nemingen;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 25.
3. b van de modelovereenkomst, gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 de-
cember 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen (B.S., 3 februari 1993),

- artikel 56 van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
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bestuurszaken;
- artikel 7 van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-

zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;
- artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1134, 1156, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg wijst in het bestreden vonnis de vordering van eiseres

af, ertoe strekkende verweerder te veroordelen tot terugbetaling van de bedragen door ei-
seres als WAM-verzekeraar uitbetaald naar aanleiding van een door verweerder op 31 de-
cember 1993 te Bornem veroorzaakt verkeersongeval, op grond van volgende motieven :

"Eiseres steunt haar vordering op de bepalingen van de artikelen 24 en 25.3.b van de al-
gemene polisvoorwaarden en op het feit dat verweerder bij vonnis van 17 november 1994,
gewezen door de politierechtbank te Mechelen, aansprakelijk werd gesteld voor (een ver-
keersongeval te Bornem op 31 december 1993) en werd veroordeeld uit hoofde van een
motorrijtuig te hebben bestuurd zonder houder te zijn van een in België geldend rijbewijs"
(vonnis van de Politierechtbank te Mechelen van 17 oktober 1997, p. 2, tweede alinea,
overgenomen door de rechtbank van eerste aanleg : vonnis van 14 december 1999, p. 2,
eerste alinea), en

"Aangezien (eiseres) voorhoudt dat zij een recht van verhaal heeft op (verweerder) om-
dat deze laatste op het ogenblik van de aanrijding op 31.12.1993 te Bornem niet beschikte
over een in België geldend rijbewijs; hij werd hiervoor trouwens veroordeeld bij vonnis
van 17.11.1994;

Aangezien (verweerder) evenwel verwijst naar de polisvoorwaarden van (eiseres), meer
bepaald artikel 25.3.b, laatste alinea, dat luidt als volgt :

'Het recht van verhaal wordt evenwel niet toegepast wanneer de persoon die het rijtuig
bestuurt in het buitenland aan de voorwaarden voldoet ...';

Dat deze tekst in feite zeer duidelijk is en geen verdere interpretatie noch commentaar
behoeft;

Aangezien niet wordt betwist dat (verweerder) een geldig rijbewijs heeft, afgeleverd
door Turkije, en dat hij, zij het na de feiten, een rijbewijs heeft verkregen op vertoon van
zijn Turks rijbewijs en dit zonder verdere formaliteiten. Aangezien het uiteraard niet rele-
vant is te verwijzen naar een Franse versie van de polisvoorwaarden, nu de polis werd op-
gesteld in de Nederlandse taal en deze tekst, het weze herhaald, duidelijk is. Zelfs zo er
terzake enige onduidelijkheid zou kunnen bestaan,  zou deze in casu uitgelegd moeten
worden ten nadele van (eiseres), die de tekst zelf opstelde na rij(p) beraad, en uiteraard
niet eenzijdig een interpretatie kan geven aan deze tekst ten nadele van haar verzekerde
tegenover wie zij een vordering instelt" (vonnis van rechtbank van eerste aanleg van 14
december 1999, p. 2).

Grieven
1. Eerste en tweede onderdeel
a. Overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der

verzekeringsondernemingen zijn de verzekeringsondernemingen, voor het vaststellen en
toepassen van hun tarieven, alsook van alle documenten die betrekking hebben op het
sluiten en het uitvoeren van de verzekeringscontracten, gehouden zich te gedragen naar de
regels die krachtens deze wet door de Koning worden vastgesteld.

Betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, heeft de
Koning bij besluit van 14 december 1992 een modelovereenkomst opgesteld waaraan de
overeenkomsten betreffende de WAM-verzekering dienen te beantwoorden.
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Afwijkingen van de modelovereenkomst zijn, krachtens artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 14 december 1992, slechts toegelaten ten gunste van de verzekeringsnemer, de
verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, en
dit zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op
de Landverzekeringsovereenkomst.

De dwingend bij  koninklijk besluit  opgelegde modelovereenkomst vormt niet  louter
een overeenkomst tussen verzekeringsnemer waarvan de uitlegging aan de appreciatie van
de feitenrechter toekomt, doch een "wet" in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek zodat het Hof op de correcte toepassing ervan toeziet.

b. Artikel 25. 3°. b, van de modelpolis bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij een
recht van verhaal heeft op de verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de
verzekerde die niet de verzekeringsnemer is wanneer, op het ogenblik van het schadege-
val, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die
de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld
door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die
geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is.
Het recht van verhaal wordt evenwel niet toegepast wanneer de persoon die het rijtuig be-
stuurt in het buitenland aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke
wet en reglementen om het rijtuig te besturen en niet onderhevig is aan een in België lo-
pend rijverbod, in welk geval het recht van verhaal behouden blijft.

De verzekeraar kan aldus geen regresvordering tegen de verzekerde die niet over een in
België geldend rijbewijs beschikt instellen wanneer deze een verkeersongeval veroorzaakt
heeft in het buitenland en voldoet aan de door de plaatselijke wet en reglementen voorge-
schreven voorwaarden om het rijtuig te besturen.

Een regresvordering daarentegen kan wel worden ingesteld tegen de bestuurder die niet
over een in België geldig zijnde rijbewijs beschikt, maar wel voldoet aan de voorwaarden
gesteld door de buitenlandse wet of reglementen voor het besturen van een rijtuig, wan-
neer het ongeval in België werd veroorzaakt.

c. Omtrent de draagwijdte van artikel 25. 3°. b, van de modelpolis kan geen twijfel be-
staan wanneer, zoals door eiseres in besluiten aangevoerd, rekening wordt gehouden met
de Franse tekst van deze bepaling en met de bedoeling van de Koning.

De Franse tekst van artikel 25. 3°. b, van de modelpolis luidt als volgt :
"La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre

l'assuré autre que le preneur d'assurance (...) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule
est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les
règlements  belges  pour  pouvoir  conduire  ce  véhicule,  par  exemple  par  une  personne
n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis
de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Le droit de recours ne s'ap-
plique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l'étranger a respecté les con-
ditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas
sous le coup d'une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est
maintenu''.

Volgens deze tekst wordt het regresrecht uitgesloten ten aanzien van diegene die niet
beschikt over een in België geldend rijbewijs, die in het buitenland (en niet in België) een
voertuig bestuurt en een ongeval veroorzaakt, wanneer deze voldoet aan de aldaar gelden-
de voorwaarden voor het besturen van een rijtuig.

Koninklijke besluiten, zoals dit van 14 december 1992 met de erbij horende modelpo-
lis, worden overeenkomstig artikel 56 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken in het Nederlands en het Frans gesteld en uit artikel 7 van de
Wet van 31 mei 1961 blijkt dat eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse
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tekst worden opgelost naar de wil van de wetgever (d.w.z. van de Koning) die bepaald
wordt volgens de gewone interpretatie en zonder aan de ene tekst de voorkeur te geven
boven de andere.

Indien, zoals de rechtbank in het bestreden vonnis beslist, uit de Nederlandse tekst van
de modelpolis zou blijken dat het regresrecht van de verzekeraar ook wordt uitgesloten
ten aanzien van de bestuurder die niet in het bezit is van een in België geldend rijbewijs,
doch wel voldoet aan de voorwaarden gesteld in een buitenlandse reglementering voor het
besturen van een rijtuig en die een ongeval in België heeft veroorzaakt, wijkt deze Neder-
landse tekst af van de Franse versie van de modelpolis.

Er kan geen voorkeur worden gegeven aan de Nederlandse versie van de tekst om reden
dat deze duidelijk is en evenmin omdat de overeenkomst tussen partijen in de Nederlands
werd gesteld, nu de tekst van de polis bij koninklijk besluit van 14 december 1992 wordt
opgelegd.

De bedoeling van de Koning dient te worden achterhaald en deze bestond er zonder
twijfel in het regresrecht van de verzekeraar slechts uit te sluiten ten aanzien van de niet
over een in België geldend rijbewijs beschikkende bestuurder die voldoet aan de voor-
waarden voor het besturen van een rijtuig bepaald door een buitenlandse wetgeving indien
het ongeval in dat land plaatsvond, doch niet wanneer het ongeval zich in België voor-
deed.

d. Eiseres steunt haar regresvordering op artikel 25. 3°. b van de polisvoorwaarden,
welke bepaling overeenstemt met de bij koninklijk besluit van 14 december 1992 opge-
legde modelovereenkomst.

Alleszins stond niet ter betwisting dat partijen, inzake de regresmogelijkheid van eise-
res, de tekst van de modelpolis in hun verzekeringsovereenkomst overnamen en geen ge-
bruik maakten van de bij artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 december
1992 voorziene mogelijkheid af te wijken van de modelpolis.

Door verweerder werd niet betwist dat hij op het ogenblik van het ongeval te Bornem
niet beschikte over een in België geldend rijbewijs en de rechtbank stelt vast dat hij zijn in
België geldend rijbewijs slechts na de feiten verkreeg.

De rechtbank, na te hebben vastgesteld dat verweerder, die over een door Turkije afge-
leverd rijbewijs beschikte een verkeersongeval te Bornem veroorzaakte en hij pas na dit
ongeval een in België geldend rijbewijs heeft verkregen, kan niet wettig beslissen dat ei-
seres geen regresvordering tegen verweerder kon instellen.

e. Hieruit volgt dat :
- eerste onderdeel, het bestreden vonnis de artikelen 25. 3°. b, van de modelovereen-

komst, opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, 1 van ge-
zegd koninklijk besluit, 19 van de Wet van 9 juli 1975, 608 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, en alleszins aan de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst een ge-
volg toekent die deze wettig tussen partijen niet heeft en de verbindende kracht van de
overeenkomst miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); en ter-
wijl de rechtbank niet kan beslissen dat slechts rekening kon worden gehouden met de
Nederlandse tekst van de modelpolis en niet met de Franse tekst, die volgens eiseres af-
week van de interpretatie die de rechtbank aan de Nederlandse tekst geeft, om reden dat
de Nederlandse tekst duidelijk is en de overeenkomst in het Nederlands door eiseres werd
opgesteld; de polisvoorwaarden immers niet door eiseres zelf werden opgesteld doch bij
koninklijk besluit werden opgelegd en derhalve niet, alleszins niet zonder de bedoeling
van de Koning te achterhalen, de voorkeur kan worden gegeven aan de Nederlandse tekst
boven de Franse.

- tweede onderdeel, het bestreden vonnis de artikelen 56 van de op 18 juli 1966 gecoör-
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dineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 7 van de Wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken
en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, 1 van het koninklijk besluit van 14 de-
cember 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen en 25. 3°. b van de modelovereenkomst, gevoegd als
bijlage bij het koninklijk besluit  van 14 december 1992 betreffende de modelovereen-
komst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 25.3°.b, van de modelovereenkomst voor

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen zoals vast-
gesteld bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, de verzekeringsmaat-
schappij een recht op verhaal heeft op de verzekeringsnemer en, indien daartoe
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, wanneer, op
het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die
niet  voldoet  aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voor-
schrijven om dat rijtuig te besturen; dat, luidens deze bepaling, het recht van ver-
haal niet wordt toegepast wanneer de persoon die het rijtuig bestuurt in het bui-
tenland aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en
reglementen om het rijtuig te besturen en niet onderhevig is aan een in België lo-
pend rijverbod;

Dat de verzekeringsmaatschappij aldus geen recht op verhaal heeft tegen de
bestuurder die in het buitenland een verkeersongeval veroorzaakt en voldoet aan
de door de plaatselijke wet en reglementen opgelegde voorwaarden, ook al be-
schikt hij niet over een in België geldend rijbewijs;

Dat dit recht van verhaal wel kan worden uitgeoefend wanneer de bestuurder
in België een verkeersongeval veroorzaakt zonder te voldoen aan de voorwaar-
den die de Belgische wet en reglementen opleggen om een voertuig te mogen be-
sturen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat : 
1) verweerder een verkeersongeval veroorzaakte te Bornem;
2)  niet  wordt  betwist  dat  verweerder  een geldig rijbewijs  heeft,  afgeleverd

door Turkije;
3) verweerder ten tijde van het verkeersongeval niet beschikte over een in Bel-

gië geldend rijbewijs, waarvoor hij strafrechtelijk werd veroordeeld;
Dat door te oordelen dat eiseres haar regresrecht niet kan uitoefenen, de appèl-

rechters artikel 25.3°. b, van de modelovereenkomst schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting

houdende in hoger beroep.

8 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 593

1° KAMER - 8 november 2002

DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN GOEDEREN IN EEN LAND VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - CONTROLE VAN OORSPRONG - RECHT VAN NIET-
NAVORDERING - VERGISSING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN - ACTIEVE GEDRAGING - DOOR DE

BEVOEGDE AUTORITEITEN ZELF GEWEKT RECHTMATIG VERTROUWEN.

Artikel 5, tweede lid van de E.G.-verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 en
artikel 220, tweede lid van het Communautair Douanewetboek, bieden de douaneautori-
teiten de mogelijkheid om niet tot navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of
bij uitvoer over te gaan, wanneer aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: ten eer-
ste moet de niet-heffing van de rechten te wijten zijn aan een vergissing van de bevoeg-
de autoriteiten, ten tweede moet de vergissing van die aard zijn dat zij door de belasting-
schuldige te goeder trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem betrachte zorg-
vuldigheid, redelijkerwijze niet kon worden ontdekt en ten derde moet de belastingschul-
dige voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van de geldende regelgeving hebben
voldaan. Hieruit volgt dat van 'een vergissing van de bevoegde autoriteiten', te dezen die
van de exportstaat die de exportcertificaten afgeeft, geen sprake is wanneer die autoritei-
ten zijn misleid met betrekking tot de oorsprong van de goederen door onjuiste verklarin-
gen waarvan zij de geldigheid niet moeten controleren of beoordelen. Enkel de vergissin-
gen die aan een actieve gedraging van de bevoegde autoriteiten zijn toe te schrijven,
kunnen recht geven op niet-navordering omdat zij in dit geval zelf een rechtmatig vertrou-
wen hebben gewekt1. (Art. 220, tweede lid Verordening (E.E.G.) nr. 2913/02 van de Raad
van 12 okt. 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW))

(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. PRESSE LABO SERVICE B.V.B.A.)

Conclusie van Advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Voorwerp van de onderhavige procedure is de invordering van rechten, verschuldigd

uit hoofde van de invoer te Antwerpen, van 4 juni 1993 tot 14 november 1994, van een
aantal videocassettes ingeklaard als afkomstig uit Macao. Op grond van deze herkomst
werd deze invoer aangegeven onder het Stelsel van de Algemene Tariefpreferenties, dat
van toepassing is voor goederen uit ontwikkelingslanden en landen die afhangen van een

1 Zie de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 'Mecanarte' van 27 juni
1991 inzake C-348/89, 'Faroe Seafood Co. Ltd'  van 14 mei  1996 inzake C-153/94 en C-204/94,
'Unifrigo Gadus Srl' van 9 juni 1998 inzake T-10/97 en T-11/97, 'De Haan Beheer BV' van 7 septem-
ber 1999 inzake C-61/98, 'Mehibas Dordtselaan BV' van 18 januari 2000 inzake T-290/97, 'Hans
Sommer GmbH & Co. KG' van 19 oktober 2000 inzake C-15/99.
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lidstaat van de E.E.G.. De betrokken videocassettes werden aldus slechts onderworpen
aan een verlaagd invoerrecht.

Ingevolge latere controles, onder meer ter plaatse verricht door een missie van de Euro-
pese  Gemeenschap,  is  gebleken dat  deze goederen  niet  voldoen aan de  gestelde  oor-
sprongscriteria zodat zij niet in aanmerking komen voor het preferentiële tarief. Bijgevolg
moeten zij beschouwd worden als zijnde van oorsprong uit China waardoor zij onderwor-
pen zijn aan de antidumpingsrechten ingesteld voor de invoer van video-cassettes uit Chi-
na bij E.G.- verordening nr. 3O91 van de Raad van 21 oktober 1991, en aan de invoer-
rechten wegens het voorleggen van ongeldige oorsprongcertificaten.

Tot invordering van deze rechten werd door de administratie op 31 oktober 1995 een
dwangbevel uitgevaardigd hetwelk op 7 november 1995 uitvoerbaar werd verklaard.

Het door verweerster ingesteld verzet tegen dit dwangbevel werd bij vonnis van 13 sep-
tember 1997 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ingewilligd.

Bij het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 1O januari
2OOO wordt de navordering van rechten ten laste van verweerster ongegrond verklaard.

Het Hof stelde weliswaar vast dat het missierapport van de E.G. een afdoende bewijs
vormt dat de litigieuze ingevoerde videocassettes uit Macao niet voldoen aan het oor-
sprongscriterium en dat de assemblage van deze videocassettes van China naar Macao
werd overgeheveld met het oog op het ontduiken van antidumpingrechten op “Chinese”
videocassettes.

Het Hof oordeelt dat verweerster niettemin recht heeft op niet-navordering van de litigi-
euze invoer- en antidumpingsrechten op grond van artikel 5, lid 2 van de Verordening nr.
1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij
uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangege-
ven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten
voortvloeide.

Deze bepaling luidt als volgt: “ De bevoegde autoriteiten behoeven niet over te gaan tot
de navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet is geheven
ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die de belastingschuldige
redelijkerwijze niet kon ontdekken, waarbij deze laatste zijnerzijds te goedere trouw heeft
gehandeld en voldaan heeft  aan alle voorschriften van de geldende regeling inzake de
douaneaangifte.”

Inzonderheid oordelen de appelrechters dat moet worden aangenomen dat de rechten
bij de invoer van de goederen niet zijn geheven ten gevolge van een vergissing van de be-
voegde autoriteiten van Macao zelf bij de aanvankelijke toepassing van de betrokken re-
geling, terwijl niet wordt betwist dat verweerster ter goeder trouw heeft gehandeld.

II. De voorziening in cassatie.
Eiser in cassatie voert onder meer schending aan van hoger geciteerd artikel 5, par. 2,

van de E.G.- Verordening nr. 1697/79, alsmede van artikel 22O, par. 2, b, van de E.G.-
Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het com-
munautair douanewetboek. Inzonderheid wordt, onder verwijzing naar de rechtspraak van
het Hof van Justitie van de E.G., geargumenteerd dat er geen sprake kan zijn van een ver-
gissing van de bevoegde autoriteiten zelf, in de zin van deze bepalingen, in situaties, zoals
ten deze, waarin de douane-autoriteit slechts een passieve rol heeft gespeeld en aldus geen
enkele verantwoordelijkheid draagt voor het tot stand komen van de vergissing. In dit ver-
band wordt het arrest verweten dat het geen enkele actieve gedraging van de bevoegde au-
toriteit aanwijst.

Terwijl voormeld artikel 5, lid 2, van de E.G.-Verordening nr. 1697/79 van 24 juli 1979
toepasselijk was ten tijde van de litigieuze invoeren van videocassettes dd. 4 juni 1993 en
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14 december 1993, dient de invoer van 14 april 1994 te worden beoordeeld op grond van
artikel 22O, lid 2, b, van het communautair douanewetboek, in voege getreden sedert 1 ja-
nuari 1994 ingevolge de E.G.-Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992.

Krachtens laatst bedoelde bepaling “ (…) wordt niet tot boeking achteraf overgegaan
wanneer: b) het wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt, ten gevolge
van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwij-
ze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld
en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft vol-
daan”.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie2 heeft de belastingplichtige recht op
de niet-navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer mits cumulatie-
ve vervulling van navolgende drie voorwaarden:

1. de niet-heffing van de rechten moet te wijten zijn aan een vergissing van de bevoeg-
de autoriteiten;

2. de belastingschuldige moet te goeder trouw hebben gehandeld en met name, ondanks
zijn beroepservaring en de door hem te betrachten zorgvuldigheid, de vergissing redelij-
kerwijze niet hebben kunnen ontdekken;

3. de belastingschuldige moet voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van de
geldende regelgeving hebben voldaan.

Het Hof van Justitie van de E.G. heeft verscheidene malen geoordeeld dat het gewet-
tigd vertrouwen van de belastingschuldige de  in  artikel  5,  lid  2,  van Verordening nr.
169/79 voorziene bescherming slechts kan genieten, indien het de bevoegde autoriteiten
“zelf” zijn die de grondslag hebben gecreëerd waarop het gewettigd vertrouwen van de
belastingschuldige berustte. Hieruit volgt dat enkel de vergissingen die aan een actieve
gedraging van de bevoegde autoriteiten zijn toe te schrijven, in aanmerking kunnen ko-
men  voor  niet-navordering  omdat  in  dergelijke  gevallen  de  bevoegde  overheden  een
rechtmatig vertrouwen hebben gewekt.

In de zaak MECANARTE oordeelde het Hof zodoende dat onder de eerste der voormelde
voorwaarden moet worden verstaan dat de onjuiste toepassing van de geldende reglemen-
tering door de importeur in het land van invoer, het gevolg is van “ alle vergissingen inza-
ke de uitlegging of de toepassing van de voorschriften betreffende de rechten bij invoer of
bij uitvoer, die de belastingplichtige niet redelijkerwijze kon ontdekken, mits zij het ge-
volg zijn van een actieve gedraging, hetzij van de tot navordering bevoegde autoriteiten,
hetzij van de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat"3.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de eerste voorwaarde niet kan ver-
vuld worden geacht wanneer de bevoegde autoriteiten zijn misleid, inzonderheid met be-
trekking tot de oorsprong van de goederen, door onjuiste verklaringen van de exporteur
waarvan zij de geldigheid niet behoeven te controleren of beoordelen4. Zo volstaat het feit
dat de bevoegde autoriteiten van een bepaald gebied in de certificaten hebben verklaard
dat de goederen van oorsprong uit dat gebied waren, niet opdat er sprake is van een “ver-
gissing van de bevoegde autoriteiten” in de zin van artikel 5, lid 2, van Verordening nr.
1697/795.

2 H.v.J. E.G., 27 juni 1991, C-348/89, Mecanarte, Jurispr., 1991, p. I-3299, r.o., 12; H.v.J. E.G., 14
mei 1996, C-153/94 en C-2O4/94, Faroe Seafood, Jurispr., 1996, p. I-25O9, r.o. 83; Ger. E.G., 9 juni
1998,, T-1O/97 en T-11/97, Unifrigo Gadus, Jurispr., 1998, p. II-2234, r.o. 65; H.v.j. E.G., 7 septem-
ber 1999, C-61/98, De Haan Beheer BV, nog niet gepubliceerd in Jurispr., r.o. 39-4O; H.v.j. E.G., 19
oktober 2OOO, C-15/99, Hans Sommer, nog niet gepubliceerd in Jurispr., r.o. 35. 
3 H.v.j. E.G., 27 juni 1991, C-348/89, Jurispr., 1991, p. I-3299, overweging 26.
4 Arrest MECANARTE, o.c., R.o. 23 e. v.; Arrest UNIFRIGO GADUS, o.c., r.o. 58.
5 A.G. Léger in zijn opinie onder het arrest Mecanarte stelt: “ (…) elke soort vergissing die door de
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Uit bedoelde rechtspraak blijkt anderzijds dat er daarentegen wel sprake is van een der-
gelijke vergissing wanneer de exporteur heeft verklaard dat de goederen van oorsprong uit
een bepaald gebied zijn, er daarbij op vertrouwend dat de bevoegde autoriteiten van dat
gebied de facto alle voor de toepassing van de betrokken douaneregeling noodzakelijke
feitelijke gegevens kenden, en wanneer deze autoriteiten desondanks geen enkel bezwaar
hebben gemaakt met betrekking tot de vermeldingen in de verklaringen van de exporteur,
zodat zij de oorsprong van de goederen dus op basis van een onjuiste uitlegging van de
oorsprongsregels hebben gecertifieerd6.

Ten deze leidden de appelrechters uit een aantal vaststellingen af dat “het voormelde
missierapport en werkdocument (…) in casu een afdoende bewijs (vormen) dat de litigi-
euze ingevoerde videocassettes uit Macao niet voldoen aan het oorsprongscriterium en dat
de assemblage van deze videocassettes van China naar Macao werd overgeheveld met het
oog op het ontduiken van antidumpingrechten op “Chinese” videocassettes”;

Voorts stellen de appelrechters vast dat de exporteur (verkeerdelijk) verklaard heeft dat
de goederen van oorsprong uit Macao waren (in plaats van uit China), en de bevoegde au-
toriteiten in Macao - die alles behalve coöperatief waren en bij het afleveren van de oor-
sprongscertificaten geen effectieve controle hebben uitgevoerd - geen enkel bezwaar heb-
ben gemaakt m.b.t. de (onjuiste) verklaringen in de aangifte van de exporteur, om tot het
besluit te komen dat de rechten bij de invoer van de goederen niet zijn geheven ten gevol-
ge van een vergissing van de bevoegde Macaose autoriteiten zelf bij de aanvankelijke toe-
passing van de betrokken regeling.

Waar de in het voormeld arrest “Faroe seafood Co. Ltd” van 14 mei 1996 voorliggende
situatie duidelijk deze is van de exporteur te goeder trouw, die correct verklaarde dat de
goederen van precieze oorsprong waren, en de in gebreke blijvende douaneautoriteiten
van het land van uitvoer, blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters dat de hun voor-
gelegde casus deze is van de mede door de exporteur misleide douaneautoriteiten van het
land van uitvoer, welke bovendien een bezwarende laksheid wordt verweten.

Daarenboven wijst het bestreden arrest  geen enkele actieve gedraging aan van de be-
voegde douaneautoriteiten welke, conform de voormelde rechtspraak, de begane vergis-
sing zou hebben doen tot stand komen.

De louter passieve houding van de overheden in Macao, van wie het arrest vaststelt dat
zij bij het afleveren van de oorsprongcertificaten geen effectieve controle hebben uitge-
voerd, kan anderzijds niet volstaan om een vergissing in hunnen hoofde te weerhouden in
de zin van de voornoemde bepalingen.

Derhalve heeft het arrest de als geschonden opgegeven bepalingen miskend door uit de
vaststellingen die het heeft gedaan een vergissing te weerhouden in hoofde van de doua-
neautoriteiten zelf en op die grond te oordelen dat verweerster recht heeft op niet navorde-
ring van de litigieuze invoer- en antidumpingrechten, nu zij daarenboven te goeder trouw
heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende regeling inzake douane-aangif-
te heeft voldaan.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Er kan ten deze, hoe dan ook, geen aanleiding toe bestaan om een prejudiciële vraag te

stellen aan het Europees Hof dat zijn standpunt terzake reeds duidelijk heeft te kennen ge-
geven in het voormelde arrest van 14 mei 1996 inzake Faroe Seafood, waaruit blijkt dat

bevoegde autoriteiten zelf is begaan, moet als zodanig worden aangemerkt (…). Andersom, wanneer
de vergissing door de belastingschuldige zelf of door derden is veroorzaakt – ongeacht of dit te goe-
der trouw of te kwader trouw geschiedde -, dat wil zeggen indien het om een vergissing gaat, waartoe
de bevoegde autoriteiten zijn aangezet, beschouw ik dit in beginsel niet als een vergissing die rele-
vant kan worden geacht voor het afzien van navordering.” (r.o. 6).
6 Arrest FAROE SEAFOOD, o.c., r.o. 91 e.v.
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de vergissing die aan de douaneautoriteiten moet kunnen verweten worden, moet bestaan
uit een actief optreden van deze overheden.

Terzake kan tevens worden verwezen naar het standpunt dat inmiddels door de Europe-
se wetgever formeel werd ingenomen in de E.G.-Verordening nr. 27OO/2OOO van het
Europees Parlement en de Raad van 16 november 2OOO waarbij wordt gesteld dat “de
belastingschuldige niet (moet) verantwoordelijk worden gesteld voor een gebrek in het
systeem dat is veroorzaakt door een vergissing van de autoriteiten van een derde land”,
maar dat “de afgifte van een onjuist certificaat door die autoriteiten evenwel niet als een
vergissing moet worden beschouwd als het certificaat is gebaseerd op een verzoek dat on-
juiste informatie bevat”.

Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. C.00.0356.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 10 januari 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Overwegende dat het arrest het volgende vaststelt :
"Uit het EEG missierapport en het werkdocument dd. 21 juni 1994 van het

(EG) Comité van oorsprong van goederen blijkt dat de firma's Far East Magnetic
Tape Factory en Macao Magnetic in Macao slechts schermen waren van de in
Hong Kong gevestigde firma ACME (eigendom van een familie C.), die voordat
in  1991 antidumpingheffingen op goederen uit  de  Volksrepubliek  China ver-
schuldigd werden ook via schermvennootschappen aldaar videotapes liet 'assem-
bleren'. Nadat deze antidumpingheffing voor China vanaf 1991 een feit was, liet
C. de 'assemblage' in zogenaamde fabrieken in Macao uitvoeren. De voormelde
bevoegde autoriteiten hebben na controle ter plaatse vastgesteld dat de waarde
van de goederen die niet Macao als oorsprong hebben meer bedroeg dan 40 pct.
van de prijs af fabriek. Bovendien diende deze prijs 'af fabriek' zelfs wedersa-
mengesteld te worden, omdat de autoriteiten in Macao er niet over beschikten.
Het missierapport toont aan dat elementen in de prijsberekening (bvb. de VHS
omhulsels) schromelijk onderschat werden".

Uit het arrest blijkt dat de vraag was gerezen of anti-dumpingrechten verschul-
digd voor waren afkomstig uit China, al dan niet verschuldigd waren.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5, hoofdzakelijk § 2, van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad der

Europese Gemeenschappen van 24 juli 1979, inzake navordering van rechten bij invoer of
bij uitvoer, Publicatieblad nr. L.197 van 3 augustus 1979;
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- artikel 220, hoofdzakelijk § 2.b, van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het Communautair Douane-Wetboek, (hierna CDW), PB nr. L.302 van
19.10.1992, met daardoor tevens een schending van de bepalingen die de bestreden rech-
ten opleggen, zijnde het voor de betrokken jaren toepasselijk douanetarief;

-  de Verordening (EEG) nr.  2505/92 van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, van 14 juli  1992, tot wijziging van de bijlagen I en II van de Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad, van toepassing op de invoeren in het jaar 1993;

- de Verordening (EEG) nr. 2551/93 van de Commissie van 10 augustus 1993, met zelf-
de voorwerp voor het jaar 1994, daarin telkens inzonderheid de tariefpost 8524;

- de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening (EEG) nr. 3091/91 van de Raad van 21 ok-
tober 1991 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van videoban-
den en cassettes van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot definitieve inning van
het voorlopige recht, PB nr. L.293, 24 oktober 1991; 

- verder ook van de bepalingen betreffende de oorsprong van ingevoerde goederen, met
name de Verordening (EEG) nr. 802/68 van de Raad van 27 juni 1968 betreffende de ge-
meenschappelijke definitie van het begrip "oorsprong van goederen", PB nr. L.148, 28
juni 1968;

- de artikelen 5 en 6, de Verordening (EEG) nr. 693/88 van de Commissie van 4 maart
1988 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" voor de toepas-
sing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor bepaalde producten uit
ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties, PB nr. L. 77, 22 maart 1988, hoofdza-
kelijk art. 1 en 3;

- artikel 2 van de Verordening (EEG) nr.2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 inzake
douaneschuld, PB nr. L.201, 22 juli 1987. 

Aangevochten beslissingen
Het arrest, na vastgesteld te hebben dat de diensten van de Europese Gemeenschap een

onderzoek ter plaatse in Macao hebben verricht, waaruit gebleken is dat de als verkoper
van de in het geschil besproken leveringen van videocassetten aangeduide firma's in Ma-
cao slechts schermen waren van de in Hong Kong gevestigde firma ACME (eigendom
van een familie C.), die voordat in 1991 antidumpingheffingen op goederen uit de Volks-
republiek China verschuldigd werden ook via schermvennootschappen aldaar videotapes
liet "assembleren" en dat na invoering van deze antidumpingrechten "C. de 'assemblage'
in zogenaamde fabrieken in Macao (liet) uitvoeren".

Het arrest stelt verder in het licht :
"De voormelde bevoegde autoriteiten hebben na controle ter plaatse vastgesteld dat de

waarde van de goederen die niet Macao als oorsprong hebben meer bedroeg dan 40 pct.
van de prijs af fabriek. Bovendien diende deze prijs 'af fabriek' zelfs wedersamengesteld
te worden, omdat de autoriteiten in Macao er niet over beschikten.

Het missierapport toont aan dat elementen in de prijsberekening (bvb. de VHS omhul-
sels) schromelijk onderschat werden.

Daarbij dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende modellen
van videocassettes".

Het arrest stelt vast, met aanhaling van het arrest van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen van 14 mei 1996, dat eiser onder omschreven voorwaarden, op ba-
sis van de conclusies van een communautaire onderzoekscommissie, mag overgaan tot na-
vordering van rechten, zelfs indien de autoriteiten van het land van uitvoer de conclusies
van de onderzoekscommissie niet aanvaarden.

Het oordeelt  daarop : "het voormelde missierapport en werkdocument vormen ...  in
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casu een afdoende bewijs dat de litigieuze ingevoerde videocassettes uit Macao niet vol-
doen aan het oorsprongscriterium en dat de assemblage van deze videocassettes van China
naar Macao werd overgeheveld met het oog op het ontduiken van antidumpingrechten op
'Chinese' videocassettes".

Het bespreekt evenwel daarop het door eiser aangevoerd argument, gehaald uit artikel
5, lid 2, van de EEG-Verordening nr. 1697/79 van 27 juli 1979, en overweegt daarom-
trent:

"dat de exporteur verklaard heeft dat de goederen van oorsprong uit Macao waren, er
daarbij op vertrouwend dat de bevoegde autoriteiten in Macao de facto alle voor de toe-
passing van de betrokken douaneregeling noodzakelijke feitelijke gegevens kenden. Wan-
neer deze autoriteiten desondanks geen enkel bezwaar hebben gemaakt met betrekking tot
de verklaringen in de aangifte van de exporteur - de onderzoekscommissie benadrukt dat
de autoriteiten in Macao alles behalve coöperatief waren en bij het afleveren van de oor-
sprongscertificaten geen effectieve controle hebben uitgevoerd - zodat zij  de Macaose
oorsprong van deze goederen dus op basis van een onjuiste uitlegging van de oorsprongs-
regels hebben gecertificeerd, moet worden aangenomen dat de rechten bij de invoer van
de goederen niet zijn geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde Macaose
autoriteiten zelf bij de aanvankelijke toepassing van de betrokken regeling.

Het wordt door (eiser) niet betwist dat (verweerder) te goeder trouw gehandeld heeft
(i.e. het voor haar redelijkerwijze onmogelijk was om de vergissing van de bevoegde au-
toriteiten te ontdekken) en aan alle voorschriften van de geldende regeling inzake de dou-
ane-aangifte heeft voldaan.

Derhalve heeft (verweerder) in casu op grond van art. 5, lid 2, van Verordening nr.
1697/79 recht op niet navordering van de litigieuze invoer- en antidumpingrechten".

Het arrest verklaart op die gronden de door eiser ingestelde navordering rechtsgeldig
doch bij toepassing van artikel 5, lid 2, van de Verordening nr. 1697/79 ongegrond, en
stelt dat verweerder de nagevorderde rechten niet verschuldigd is.

Grieven
Een definitief antidumpingrecht op de invoer van videobanden in cassettes van oor-

sprong uit China wordt opgelegd bij artikel 1 van de Verordening (EEG) nr. 3091/91 van
de Raad der Europese Gemeenschappen van 21 oktober 1991, Publicatieblad nr. L.293
van 24 oktober 1991.

Uit het arrest blijkt expliciet dat de voorwaarden voor de heffing van deze antidum-
pingrechten, samen met de heffing van invoerrechten, op de litigieuze producten verenigd
waren wat de goederen betreft, en tevens dat niet vaststaat dat de goederen kunnen aange-
nomen worden als zijnde van oorsprong uit Macao. Het arrest stelt integendeel vast dat de
invoer gebeurde "via schermvennootschappen" en dat "de assemblage van deze videocas-
settes van China naar Macao werd overgeheveld met het oog op het ontduiken van anti-
dumpingrechten op 'Chinese' videocassettes".

De rechten,  die niet  bij  de invoer werden gekweten, dienen nagevorderd te worden
overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, van 24 juli 1979 (P.B. nr. L.197 van 3 augustus 1979), inzon-
derheid artikel 5, en met ingang van 1 januari 1994, van artikel 220 van de Verordening
(EEG) nr. 2913/92 houdende het Communautair Douane-Wetboek.

Terzake van eventuele verschoningsgronden wegens goede trouw in de Verordening
1697/79, van 24 juli 1979, art.5, lid 2, wordt gesteld : "De bevoegde autoriteiten behoeven
niet over te gaan tot navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer
dat niet is geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die
de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken, waarbij deze laatste zijnerzijde
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te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan alle voorschriften van de geldende
regeling inzake de douaneaangifte".

Dezelfde regel wordt overgenomen in artikel 220, 2, b van het Communautair Douane-
Wetboek, waarin bepaald wordt dat niet tot boeking achteraf wordt overgegaan wanneer
"het wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt ten gevolge van een ver-
gissing van de douane-autoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon
ontdekken en waarbij  deze laatste  zijnerzijds  te  goeder trouw gehandeld heeft  en alle
voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douane-aangifte heeft voldaan".

Uit deze teksten moet afgeleid worden dat aan drie voorwaarden cumulatief moet wor-
den voldaan om te kunnen afzien van de invordering van invoerrechten : (a) de niet hef-
fing van de verschuldigde rechten moet te wijten zijn aan een vergissing van de bevoegde
autoriteiten, (b) de belastingplichtige moet te goeder trouw gehandeld hebben, in die zin
dat het hem redelijkerwijze onmogelijk moet zijn geweest de vergissing van de bevoegde
autoriteiten te ontdekken, en (c) de belastingplichtige moet aan alle voorschriften van de
geldende regeling inzake de douane-aangifte hebben voldaan.

Onder de eerste dezer voorwaarden moet verstaan worden dat de onjuiste toepassing
van de geldende reglementering door de importeur in het land van invoer, het gevolg is
van "alle vergissingen inzake de uitlegging of de toepassing van de voorschriften betref-
fende de rechten bij invoer of bij uitvoer, die de belastingplichtige niet redelijkerwijze kon
ontdekken, mits zij het gevolg zijn van een actieve gedraging, hetzij van de tot navorde-
ring bevoegde autoriteiten, hetzij van de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat" (H.v.
Just., zaak C.348, arrest 27 juni 1991, overweging 26).

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt nog
gepreciseerd dat uit de tekst zelf van artikel 5, lid 2, van verordening nr. 1697/79, volgt
"dat het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige de in dat artikel voorziene be-
scherming  slechts  kan  genieten,  indien  het  de  bevoegde  autoriteiten  'zelf'  zijn  die  de
grondslag hebben gecreëerd waarop het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige
berustte. Dus enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde autori-
teiten zijn toe te schrijven, geven recht op niet-navordering van douanerechten".

Hieruit volgt dat "deze voorwaarde niet (kan) vervuld worden geacht, wanneer de be-
voegde autoriteiten zijn misleid,  inzonderheid met betrekking tot de oorsprong van de
goederen, door onjuiste verklaringen van de exporteur waarvan zij de geldigheid niet be-
hoeven te controleren of beoordelen. In een dergelijk geval is het de belastingschuldige
die het risico moet dragen dat voortvloeit uit een handelsdocument dat bij een latere con-
trole vals blijkt te zijn".

Daardoor worden uitgesloten de situaties waarin de douane-autoriteit slechts een pas-
sieve rol speelt en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het tot stand komen van
de vergissing.

Het arrest wijst geen enkele actieve gedraging aan, die in de zin van de vermelde tekst
de begane vergissing zou hebben doen tot stand komen.

De louter passieve houding van de overheden in Macao, van wie het arrest vaststelt dat
zij bij het afleveren van de oorsprongcertificaten geen effectieve controle hebben uitge-
voerd, kan dus niet volstaan om de eerste voorwaarde van bovenvermelde voorschriften
als verwezenlijkt aan te nemen.

De goede trouw van verweerster en het voldoen aan de voorschriften van de regeling
inzake douane-aangiften volstaan derhalve niet  om de in bovenvermelde voorschriften
verleende vrijstelling te verantwoorden.

Hieruit volgt dat de motieven van het arrest de betekenis miskennen van de voorschrif-
ten die, in artikel 5 van de verordening 1697/79 en in artikel 220, 2, b, van het Commu-
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nautair Douane-Wetboek, het niet-invorderen van verschuldigde douanerechten toelaten
(schending van deze bepalingen), en miskennen daardoor tevens de voorschriften die de
fiscale schuld doen ontstaan (schending van al de in de aanhef van het middel aangeduide
wetsbepalingen zoals aldaar nader aangeduid).

Hieruit volgt dat,  mocht er over de toepassing van de vermelde voorschriften enige
twijfel blijven, er aanleiding bestaat om aan het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen de volgende prejudiciële vraag te stellen :

"Kan er in hoofde van een belastingschuldige sprake zijn van een vergissing van de be-
voegde autoriteiten in de zin van artikel 5, lid 2, van Verordening 1697/79 van de Raad
van 24 juli 1979 inzake navordering van rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de
belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douanere-
geling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide en van arti-
kel 220, 2, b) van Verordening 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek, indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van invoer te goeder trouw een certificaat van oorsprong hebben aanvaard waarvan ach-
teraf komt vast te staan dat dit certificaat door de autoriteiten van het land van uitvoer
werd afgeleverd op basis van een bewuste onjuiste voorstelling van de feiten door de uit-
voerder en zulks in het geval dat

- de te goeder trouw zijnde bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer geen kennis
hadden van de voor de toepassing van de douaneregeling noodzakelijke feitelijke gege-
vens;

ofwel
- de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer wisten of hadden moeten weten dat

de door de uitvoerder  voor de  toepassing van de betrokken douaneregeling verstrekte
noodzakelijke feitelijke gegevens onjuist waren ?".

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 5, lid 2, van Verordening 1697/79 van de Raad van

24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet
van de belastingschuldige zijn opgeëist  voor goederen welke zijn aangegeven
voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rech-
ten voortvloeide, bepaalt : "De bevoegde autoriteiten behoeven niet over te gaan
tot de navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet
is geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die
de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken, waarbij  deze laatste
zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan alle voorschrif-
ten van de geldende regeling inzake de douaneaangifte";

Overwegende dat dezelfde regel, toepasselijk op een deel van de invoeren, is
overgenomen in artikel 220, lid 2, b), van het Communautair Douanewetboek dat
bepaalt : "Behalve in de gevallen (...) wordt niet tot boeking achteraf overgegaan
wanneer : b) het wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt, ten
gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschul-
dige redelijkerwijze  niet  kon ontdekken en waarbij  deze laatste  zijnerzijds te
goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalin-
gen inzake de douaneaangifte heeft voldaan";

Overwegende dat, zoals blijkt uit het arrest in de zaak C-61/98 van 7 septem-
ber 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, deze bepa-
lingen de mogelijkheid bieden aan de douaneautoriteiten niet tot navordering van
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het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer over te gaan, wanneer aan drie
cumulatieve voorwaarden is voldaan :

1. de niet-heffing van de rechten moet te wijten zijn aan een vergissing van de
bevoegde autoriteiten;

2. de vergissing moet van die aard zijn, dat zij door de belastingschuldige te
goeder trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem betrachte zorgvul-
digheid, redelijkerwijze niet kon worden ontdekt;

3. de belastingschuldige moet aan alle voorschriften van de geldende regeling
inzake de douaneaangifte hebben voldaan;

Overwegende, wat de eerste voorwaarde betreft, dat de bevoegde autoriteiten
ook die kunnen zijn van de exportstaat die de exportcertificaten afgeeft;

Dat volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, in zijn ar-
rest C-153/94 en C-204/94 van 14 mei 1996, sprake is van een "vergissing van
de bevoegde autoriteiten" in de zin van artikel 5, lid 2, van Verordening 1697/79,
wanneer de exporteur heeft verklaard dat de goederen van oorsprong uit een be-
paald gebied zijn, er daarbij op vertrouwend dat de bevoegde autoriteiten van het
gebied de facto alle voor de toepassing van de betrokken douaneregeling noodza-
kelijke  feitelijke  gegevens  kenden,  en  wanneer  deze  autoriteiten  desondanks
geen enkel bezwaar hebben gemaakt met betrekking tot de vermeldingen in de
verklaringen van de exporteur, zodat zij de oorsprong van de goederen dus op
basis van een onjuiste uitlegging van de oorsprongregels hebben gecertificeerd;

Dat hieruit volgt dat geen recht op niet-navordering ontstaat wanneer de be-
voegde overheden misleid zijn met betrekking tot de oorsprong van de goederen
door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet behoeven te controle-
ren of te beoordelen;

Dat, zoals onder meer blijkt uit het hiervoor genoemde arrest, enkel de vergis-
singen die aan een actieve gedraging van de bevoegde autoriteiten zijn toe te
schrijven, recht kunnen geven op niet-navordering omdat in dit geval de bevoeg-
de overheid een rechtmatig vertrouwen heeft gewekt;

Overwegende dat de appèlrechters uit de door het arrest vermelde gegevens
onmogelijk konden afleiden dat de bevoegde autoriteiten zelf de grondslag heb-
ben gecreëerd waarop het wettig vertrouwen berustte; dat het arrest niet kon oor-
delen op grond van de gegevens die het vermeldt dat er sprake is van een vergis-
sing;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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8 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Verbist.

Nr. 594

1° KAMER - 8 november 2002

OVEREENKOMST — ALLERLEI - FINANCIERINGSHUUR - ONTBINDING VAN DE

LEASINGOVEREENKOMST - TOEREKENING VAN DE OPBRENGST VAN DE GELEASDE ZAAK.

Het is niet strijdig met de aard van een leasingovereenkomst in de zin van het Koninklijk
Besluit nr. 55 van 10 november 1967, dat de rechter die de overeenkomst ontbonden
verklaart, de opbrengst van de geleasde zaak toerekent op de contractueel bedongen
vergoedingen die aan de leasinggever toekomen en op de door de leasingnemer ver-
schuldigde achterstallen. (Art. 1 K.B. nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het ju-
ridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur)

(N.V. SCANIA FINANCE BELGIUM T. VERHOEVEN TANK TRANSPORT B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.00.0374.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 maart 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt dat :
1. eiseres op 26 juni 1993 een vrachtwagentrekker in leasing heeft gegeven aan

verweerster voor een periode van 30 maand;
2. ingevolge wanbetalingen door verweerster, eiseres gedagvaard heeft in beta-

ling van achterstallige facturen van de periodiek te verrichten betalingen, van het
verschuldigd saldo in kapitaal, inbegrepen de restwaarde, recuperatiekosten, een
forfaitaire vergoeding, rente en nog bijkomende kosten;

3.  de  appèlrechters  geoordeeld  hebben  dat  de  achterstallige  huur  (503.692
BEF) niet werd betwist en dat het kapitaalsaldo op de dag der ontbinding van de
leasingovereenkomst verschuldigd was (606.082 BEF) vermeerderd met de resi-
duwaarde (27.055 BEF);

4. de appèlrechters de hier voren vermelde bedragen verrekenen met de netto-
opbrengst van het teruggenomen materiaal dit is 1.397.737 BEF en oordelen dat
de overwaarde ten laste is van eiseres;

IV. Middel
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Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 1134, 1142, 1146, 1147, 1150, 1153, zoals van toepassing voor de

wijziging bij wet van 23 november 1998, 1156, 1183, 1184, 1226, zoals van toepassing
voor de wijziging bij wet van 23 november 1998, 1229, 1230, zoals van toepassing voor
de wijziging bij wet van 23 november 1998, 1319, 1320, 1322, 1376, 1709, 1713, 1728,
1741, 2071, 2073, 2074, 2076, 2078 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1, 2, 4, 10 van de wet van 5 mei 1872, houdende titel VI van boek I van
het Wetboek van Koophandel; 

- artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het
juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur; 

- het algemeen rechtsbeginsel inzake de verrijking zonder oorzaak of het verrijkings-
verbod.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel, recht doende op verweersters hoger beroep en eiseres'

incidenteel beroep, na bij tussenarrest van 3 oktober 1996 het hoofd- en incidenteel be-
roep binnen de perken ervan ontvankelijk en deels gegrond te hebben verklaard en, het
bestreden  vonnis  hervormend,  te  hebben  vastgesteld  dat  de  financieringshuurovereen-
komst werd beëindigd op 4 juli 1995, verweerster te hebben veroordeeld tot betaling aan
eiseres van het provisioneel bedrag van 200.000 BEF en aan verweerster toelating te heb-
ben gegeven om dit bedrag af te korten mits maandelijkse betalingen van 60.000 BEF
vanaf de betekening van dit arrest, met dien verstande dat het saldo onmiddellijk opeis-
baar werd bij één wanbetaling, waarna het de zaak voor het overige naar de bijzondere rol
verzond, verklaart bij het bestreden arrest van 28 maart 2000 de vordering van partijen
ontvankelijk en alleen de tegeneis gegrond, doet het bestreden vonnis teniet in zoverre het
een provisionele vergoeding van 100.000 BEF had uitgesproken en zegt voor recht dat de
provisionele vergoeding van 200.000 BEF toegekend bij tussenarrest vervalt, veroordeelt
eiseres tot terugbetaling aan verweerster van 260.908 BEF, te vermeerderen met gerechte-
lijke intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 24 maart 1999, datum van aanvraag, stelt
vast dat hetgeen verweerster heeft betaald in uitvoering van het bestreden vonnis en het
tussenarrest moet worden terugbetaald, te vermeerderen met een creditrente tegen de wet-
telijke rentevoet vanaf de betaling tot de dag der terugbetaling, voorbehoud verleent aan
eiseres voor de recuperatiekosten en veroordeelt haar in drie vierden van de kosten van
beide aanleggen, onder meer op grond

"a. achterstallige huurgelden :
(...) dat (eiseres) het integraal bedrag der achterstallige huurgelden raamt op 503.692

BEF, bedrag dat door (verweerster) niet wordt betwist.
...
b. de verbrekingsvergoeding :
(...) dat (eiseres) in toepassing van artikel 13.2.3 van de algemene contractvoorwaarden

aanspraak kan maken op een vergoeding gelijk aan het kapitaalsaldo op de dag der ontbin-
ding, te vermeerderen met de residuwaarde van de trekker Scania, voorwerp van de finan-
cieringshuur en eventueel te verminderen met de nettoverkoopopbrengst van de terugge-
nomen trekker;

(...) dat (verweerster) ter zake tevergeefs doet gelden dat er geen aanleiding toe bestaat
de residuwaarde te verrekenen;

Dat immers de tussenkomst van (eiseres) van louter financiële aard is; dat (eiseres) in
werkelijkheid is tussengekomen als verhuurder van fondsen;
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Dat in dat opzicht aannemelijk voorkomt dat zij aanspraak maakt op het kapitaalsaldo
en de residuele waarde van het gehuurde materiaal ten einde het kapitaal terug samen te
stellen dat zij ter beschikking stelde om de door (verweerster) gehuurde trekker te finan-
cieren;

Dat de residuele waarde tot het wezen van de operatie behoort; dat de huurder immers
de mogelijkheid heeft om op het einde van de overeenkomst tegen betaling van de residu-
waarde het geleasd materieel in te kopen, wat het opnemen ervan in het schadebeding ver-
antwoordt;

Dat dit des te meer geldt nu de residuele waarde deel uitmaakt van de realisatieop-
brengst van het geleasde materieel;

(...) dat het kapitaalsaldo op de dag der ontbinding volgens de afschrijvingstabel dd. 30
juni 1993 606.082 BEF bedraagt;

Dat de residuwaarde van de trekker Scania, voorwerp van de financieringshuur, krach-
tens de overeenkomst van 26 juni 1993 27.055 BEF bedraagt;

Dat de verkoop van het  teruggenomen materieel  een netto-opbrengst van 1.397.737
BEF opleverde;

(...) dat de netto-verkoopopbrengst van het door de leasinggever teruggenomen geleasd
goed moet worden verrekend met al de schuldvorderingen van de leasinggever, ook met
de reeds vervallen en nog onbetaald gebleven huurtermijnen en dit op grond van het ver-
rijkingsverbod;

Dat de onbetaalde verhuurder zijn terugvorderingsrecht uitoefent 'in betaling en ten be-
lope' van zijn schuldvordering op de huurder, hierin begrepen de achterstallige huurgel-
den; dat deze schuldvordering uitdooft tot beloop van de gerealiseerde waarde van de ge-
revindiceerde goederen;

Dat, wanneer de netto-verkoopopbrengst het nog bestaande schuldsaldo van de huurder
overtreft, de verhuurder gehouden is tot terugbetaling van het overschot;

Dat er anders over oordelen er zou toe leiden dat de leasinggever een groter voordeel
verkrijgt dan hij van de normale uitvoering van de overeenkomst mocht verwachten (C.
Pauwels 'Schadebedingen in leasingcontracten', R.W. 1995-96, 784-786);

(...) dat na verrekening van voormelde bedragen ten voordele van (verweerster) een
overwaarde rest van 260.908 BEF;

(...) dat, nu het verschil tussen het schuldsaldo van (verweerster) en de netto-verkoop-
opbrengst van de trekker een saldo in het voordeel van (verweerster) oplevert van 260.908
BEF en aldus vaststaat dat alle aanspraken van de leasinggever uit de verkoopvoorwaar-
den kunnen worden gerecupereerd, (eiseres) gehouden is tot afdracht van de overwaarde
(E. DIRIX, 'Het lot van de realisatiewaarde bij beëindiging van de leasingovereenkomst',
noot bij Hof Brussel, 23 juni 1999, R.W., 1999-2000, p. 367);

c. de forfaitaire schadevergoeding en de conventionele intresten :
(...) dat (verweerster) slechts gehouden is tot betaling van een forfaitaire schadevergoe-

ding en conventionele intresten voor zover zij na aanrekening van de netto-verkoopop-
brengst op de som van de vervallen huurgelden, het kapitaalsaldo en de residuwaarde eni-
ge vergoeding zou verschuldigd blijven aan (eiseres);

dat, nu (eiseres) gehouden is tot terugbetaling van 260.908 BEF, zijnde het bedrag dat
de som van de achterstallige huurgelden, het kapitaalsaldo en de residuwaarde overtreft,
(verweerster) geen forfaitaire schadevergoeding en conventionele intresten verschuldigd
is".

Grieven
(...)
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1.3. Derde onderdeel
De leasingovereenkomst is, zoals reeds aangehaald in de voorgaande onderdelen, een

complexe operatie waarbij de leasingmaatschappij, die de volledige operatie financiert,
een welbepaald bedrijfsuitrustingsmateriaal koopt  op gespecifieerde aanwijzing van de
gebruiker, zijnde de leasingnemer, aan wie zij vervolgens dat materiaal tegen periodiek te
betalen huurgelden ter beschikking stelt, met de mogelijkheid voor laatstgenoemde om op
het einde van het contract de eigendom over het goed te verwerven tegen een prijs die
dient overeen te stemmen met de vermoedelijke residuwaarde van dat materiaal.

De  operatie  omvat  aldus  zowel  een  koopovereenkomst  tussen  leverancier  en  lea-
singmaatschappij, waarbij de leasingmaatschappij de eigendom van het aangekochte voor-
werp verwerft, als een huurovereenkomst, waarbij de leasingmaatschappij datzelfde goed
vervolgens ter beschikking stelt van de leasingnemer, die hiervan het genot zal hebben
mits betaling van de overeengekomen huurprijs.

Hangende de overeenkomst en tot op het ogenblik waarop die koopoptie door de lea-
singnemer wordt gelicht is en blijft  de leasing-maatschappij eigenaar van het geleasde
goed.

Bovendien staat geenszins vast dat de leasingnemer op het einde van de leasingover-
eenkomst daadwerkelijk eigenaar zal worden van de geleasde zaak ingevolge het lichten
van de koopoptie.

De leasingnemer beschikt wellicht krachtens de overeenkomst over een koopoptie, die
hem de mogelijkheid biedt eigenaar van het geleasde goed te worden bij het verstrijken
van de normale duur van de overeenkomst.

Het daadwerkelijk lichten door de leasingnemer van deze koopoptie vormt evenwel een
noodzakelijke vereiste voor de overgang van dit eigendomsrecht op de leasingnemer.

Deze overgang vindt immers niet van rechtswege plaats, doch vergt een initiatief van
de leasingnemer die de mogelijkheid, doch niet de verplichting heeft om de eigendom van
de geleasde zaak te verwerven.

Hij beschikt bij het beëindigen van de leasingovereenkomst op het normaal overeenge-
komen tijdstip integendeel over drie opties, te weten de teruggave van de zaak aan de lea-
singgever, het lichten van de optie om aldus zelf eigenaar van de geleasde zaak te worden
of het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst.

In geval van wanprestatie van de leasingnemer zal de leasinggever, die steeds eigenaar
is geweest van de geleasde zaak, deze dan ook overeenkomstig de regels van het gemeen
recht mogen terugnemen en hierover als eigenaar vrij beschikken en, bij gebreke van af-
wijkende bepalingen desbetreffend in de overeenkomst, vermag dan ook de gelden voort-
komende uit de verkoop van het goed, voor eigen gebruik aan te wenden, zonder dat hem
kan verweten worden aldus een groter voordeel uit de overeenkomst te halen, dan hetgeen
hij zou bekomen hebben bij de normale uitvoering van de overeenkomst.

Hieruit volgt dat in zoverre het hof van beroep bij het bestreden arrest ervan uitgaat dat
iedere financieringshuurovereenkomst normaal uitmondt in de verwerving door de lea-
singnemer van de eigendom van de geleasde zaak en hieruit afleidt dat de leasingnemer
een groter voordeel zou verkrijgen dan hij van de normale uitvoering van de overeen-
komst mocht verwachten, indien de netto-opbrengst van de verkoop van de door de lea-
singgever teruggenomen zaak na beëindiging van de overeenkomst niet zou worden aan-
gerekend op het nog openstaande schuldsaldo van de huurder wegens achterstallen en het
overschot niet zou worden terugbetaald aan de huurder, en derhalve oordeelt dat de netto-
opbrengst van de verkoop van de geleasde vrachtwagen na beëindiging van de overeen-
komst in mindering dient te worden gebracht op de schuldvordering van de leasingmaat-
schappij op de leasingnemer, en dit ongeacht de aard van die schuldvordering, en het posi-
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tief saldo aan de leasingnemer toekomt, aldus evenwel voorbijgaande aan de omstandig-
heid dat hangende de overeenkomst de leasingnemer slechts over een optierecht beschikt
en bij de beëindiging der overeenkomst geenszins automatisch eigenaar van de geleasde
zaak wordt, het de verbindende kracht van de leasingovereenkomst miskent door hieraan
een gevolg te verbinden dat niet in deze overeenkomst is opgenomen (schending van arti-
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) alsook artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55
van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecia-
liseerd in financieringshuur schendt, en eiseres' eigendomsrecht en het daaruit voortvloei-
ende vrije beschikkingsrecht over de haar toebehorende zaak en de aanwending van de
opbrengst daarvan miskent (schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek even-
als, voor zoveel als nodig, artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november
1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financie-
ringshuur).

Hieruit volgt bovendien dat wanneer het oordeelt dat het hier slechts een huur van fond-
sen betreft, het arrest de bewijskracht van de tussen partijen gesloten financieringshuur-
overeenkomst van 26 juni 1993 miskent door hieraan een met de bewoordingen ervan on-
verenigbare uitlegging te geven, nu de tussenkomst van de leasinggever niet is beperkt tot
het financieren van de aankoop van de geleasde zaak, doch tevens erin bestaat het genot
ervan ter beschikking te stellen van de leasingnemer (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), evenals de verbindende kracht van diezelfde
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en het juridisch
begrip financieringshuurovereenkomst (schending van artikel 1 van het koninklijk besluit
nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen ge-
specialiseerd in financieringshuur).

Hieruit volgt tenslotte, dat het arrest wanneer het stelt "dat de onbetaalde verhuurder
zijn terugvorderingsrecht uitoefent "in betaling en ten belope" van zijn schuldvordering op
de huurder", de bewijskracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst miskent, nu
dergelijke restrictie geenszins in de financieringshuurovereenkomst van 26 juni 1993 is
terug te vinden en het aldus aan de overeenkomst een voorwaarde toevoegt die hierin niet
is vervat (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
evenals  de  verbindende  kracht  van  voornoemde  overeenkomst  (schending  van  artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg niet wettig kon beslissen dat eiseres, als
eigenaar van de geleasde zaak, gehouden was tot terugbetaling aan verweerster van het
saldo na aanrekening van de netto-verkoopopbrengst op de vervallen huurgelden en de
door verweerster verschuldigde verbrekingsvergoeding (schending van de artikelen 544,
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van het Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november
1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financie-
ringshuur).

(...)
V. Beslissing van het Hof
1. Algemeen
Overwegende dat eiseres in wezen aan de appèlrechters verwijt te hebben ge-

oordeeld dat na ontbinding van de leasingovereenkomst de leasingnemer aan-
spraak kan maken op de opbrengst van de geleasde zaak;

Dat  het  arrest  niet  wordt  bekritiseerd  in  zoverre  het  oordeelt  dat  de  lea-
singovereenkomst wordt ontbonden met verplichte teruggave van de zaak;

(...)
4. Derde onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel aan het arrest verwijt te hebben beslist dat ei-
seres is opgetreden als verhuurder van fondsen;

Dat het arrest evenwel uit die omstandigheid afleidt dat, zoals eiseres aanvoer-
de, zij recht had op de residuwaarde van het goed;

Dat het onderdeel in zoverre, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de onbetaalde verhuurder zijn terug-

vorderingsrecht uitoefent in betaling en ten belope van zijn schuldvordering op
de huurder; 

Dat de appèlrechters aldus van de artikelen 13.2 juncto 16 van de contract-
voorwaarde, in het arrest weergegeven, een uitlegging geven die met de bewoor-
dingen ervan niet onverenigbaar is;

Dat door aan de overeenkomst de gevolgen te verbinden die zij volgens hun
uitlegging hebben, zij de verbindende kracht van de overeenkomst niet misken-
nen;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de aanvoeringen van schendingen van het eigendomsrecht

afgeleid zijn uit de vergeefs aangevoerde schending van het contractenrecht;
Overwegende tenslotte dat het niet strijdig is met de aard van een leasingover-

eenkomst, zoals zij wordt gedefinieerd bij koninklijk besluit nr. 55 van 10 no-
vember 1967, dat de rechter die de overeenkomst ontbonden verklaart, de op-
brengst van de geleasde zaak toerekent op de contractueel bedongen vergoedin-
gen die aan de leasinggever toekomen en op de door de leasingnemer verschul-
digde achterstallen;

Dat dergelijke toerekening de zekerheidsfunctie van leasing geen nadeel toe-
brengt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de

forfaitaire schadevergoeding en de conventionele interesten, het eindbedrag heeft
bepaald dat door eiseres verschuldigd was, geoordeeld heeft over de terugbeta-
ling met rente die eiseres zou verschuldigd zijn en uitspraak heeft gedaan over de
kosten;

Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
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8 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 595

1° KAMER - 8 november 2002

CASSATIEBEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN – ALGEMEEN – DOOR HET HOF

AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL VAN ONONTVANKELIJKHEID – TE VOLGEN PROCEDURE.

Wanneer achtereenvolgens twee voorzieningen werden ingesteld tegen eenzelfde arrest en
de wijze waarop de zaken aanhangig werden gemaakt, bij het Hof ambtshalve de vraag
doet rijzen naar de ontvankelijkheid van de ene en van de andere voorziening, verdaagt
het de zaak teneinde aan het openbaar ministerie toe te laten een conclusie te nemen
over de opgeworpen vraag en aan de partijen toe te laten hierover een standpunt in te
nemen. (Art. 1097, derde lid Ger. W.)

(V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.00.0028.N – F.00.0031.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen F.00.0028N en F.00.0031N zijn beide gericht tegen een

arrest, op 30 november 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Voorziening F. 00.0028.N:
Eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
B. Voorziening F. 00.0031.N:
Eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
IV . Beslissing van het Hof
1. Voeging
Overwegende dat de twee cassatieberoepen die tegen hetzelfde arrest zijn ge-

richt dienen te worden gevoegd;
2. Ontvankelijkheid van de voorzieningen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt

dat:
1. in de zaak F.00.0028.N het cassatieberoep betekend werd op 29 februari

2000 en deze voorziening op dezelfde dag neergelegd werd ter griffie van het hof
van beroep;
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2. in de zaak F.00.0031.N het cassatieberoep betekend werd op 3 maart 2000
en neergelegd werd op 3 maart 2000 op dezelfde griffie ;

3. het exploot van 3 maart 2000 vermeldt dat dit exploot het exploot betekend
op 29 februari 2000 “vervangt en vernietigt (…) om reden van een materiële ver-
gissing” ; 

4. eiser in de zaak F.00.0028.N, geen akte van afstand heeft neergelegd en het
verzoekschrift zelf in de zaak F.00.0031.N geen melding inhoudt van enige af-
stand in de eerste zaak;

5. door verweerder enkel in de zaak F.00.0031.N een memorie van antwoord
werd genomen;

Overwegende dat, gelet op het vorenstaande, de wijze waarop de zaken aan-
hangig werden gemaakt, de vraag doet rijzen naar de ontvankelijkheid van de
ene en van de andere voorziening;

Overwegende dat het Hof de zaak verdaagt naar de openbare terechtzitting van
20 december 2002 teneinde aan het openbaar ministerie toe te laten een conclu-
sie te nemen over de opgeworpen vraag en aan de partijen toe te laten hierover
een standpunt in te nemen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken F.00.0028.N en F.00.0031.N;
Beveelt de verdaging van de zaak naar de terechtzitting van 20 december 2002

waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal nemen en partijen zullen wor-
den gehoord;

Beveelt dat van dit arrest kennis zal worden gegeven door de griffier aan het
openbaar ministerie en aan de partijen;

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-
ter.

8 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 596

2° KAMER - 12 november 2002

VERLATING VAN FAMILIE - UITKERING TOT ONDERHOUD VOOR DE KINDEREN -
RECHTERLIJKE BESLISSING - GEVALLEN.

Nu artikel 391bis, eerste lid Sw. geen onderscheid maakt tussen rechterlijke beslissingen
om een uitkering tot onderhoud te betalen aan de erin vermelde personen, blijft een ver-
oordeling tot een onderhoudsuitkering voor de kinderen of een inkomstendelegatie daar-
voor uitvoerbaar, ook na de echtscheiding, zolang ze niet is ingetrokken door de bevoeg-
de rechter, tenzij de maatregel een einde had genomen door het verstrijken van de door
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de vrederechter vastgestelde termijn of tenzij, bij echtscheiding door onderlinge toestem-
ming, ze is vervangen door de in artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeen-
komst van de ouders betreffende onder meer ieders bijdrage in het levensonderhoud van
hun kinderen1. (Art. 391bis Sw.)

(V. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0490.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 februari 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 391bis, eerste lid, Strafwetboek bestraft, hij die na

door  een rechterlijke  beslissing  waartegen  geen verzet  of  hoger  beroep meer
openstaat, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn
echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn,
meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten;

Overwegende dat  artikel  391bis,  eerste  lid,  Strafwetboek  geen  onderscheid
maakt tussen rechterlijke beslissingen om een uitkering tot onderhoud te betalen
aan de erin vermelde personen;

Overwegende dat een veroordeling tot een onderhoudsuitkering voor de kinde-
ren of een inkomstendelegatie daarvoor uitvoerbaar blijft, ook na de echtschei-
ding zolang ze niet is ingetrokken door de bevoegde rechter, tenzij de maatregel
een einde had genomen door het verstrijken van de door de vrederechter vastge-
stelde termijn of tenzij, bij echtscheiding door onderlinge toestemming, ze is ver-
vangen door de in artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeenkomst
van de ouders betreffende onder meer ieders bijdrage in het levensonderhoud van
hun kinderen;

Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 

1 Zie Cass., 22 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 134.
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Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Isenborghs, Leuven.

Nr. 597

2° KAMER - 12 november 2002

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN -
HOEDANIGHEID VAN PERSOON VOOR WIE HET EXPLOOT BESTEMD IS.

2º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - GELDIGHEID - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN

REGELS - NIETIGHEID - VOORWAARDEN.

3º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN -
RECHT VAN VERDEDIGING.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - DAGVAARDING -
VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN.

5º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN -
HOEDANIGHEID WAARIN DE BEKLAAGDE HET MISDRIJF HEEFT GEPLEEGD.

1º Met de in art. 43, 3° Ger.W. bedoelde hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot
bestemd is, wordt enkel bedoeld de vermelding of de bestemmeling in persoonlijke naam
dan wel eventueel als vertegenwoordiger van een ander persoon wordt gedagvaard zo-
dat uit die bepaling niet volgt dat het aan een beklaagde betekende gerechtsdeurwaar-
dersexploot zou moeten vermelden dat hij wordt gedagvaard om de hem ten laste geleg-
de feiten te hebben gepleegd als afgevaardigd bestuurder van een vennootschap.  (Art.
43, 3° Ger.W.)

2º Behoudens de regels in verband met de betekeningen, zijn in strafzaken de regels be-
treffende de dagvaarding vervat in de artt. 145, 182 en 211 Sv. waarin geen sprake is
van nietigheid; de dagvaarding kan alleen nietig worden verklaard wanneer een wezenlijk
bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van verdediging
door een onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend1.  (Artt. 145, 182 en 211
Sv.)

3º en 4° Art. 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt
en kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende blijkt voor de be-
klaagde en diens recht van verdediging verzekerd wordt2. (Art. 182 Sv.)

5º Aangezien in strafzaken een beklaagde steeds wordt gedagvaard als persoonlijk straf-
rechtelijk verantwoordelijke voor het hem ten laste gelegde misdrijf en een telastlegging
betreffende een bepaald misdrijf,  behoudens wanneer de hoedanigheid waarin de be-
klaagde het misdrijf heeft gepleegd een wettelijk bestanddeel van dat misdrijf uitmaakt,
elke hoedanigheid omvat waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd, hoeft de dag-
vaarding niet te vermelden of de beklaagde de hem ten laste gelegde feiten als strafrech-
telijk verantwoordelijke van de rechtspersoon heeft gepleegd. 

1 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr. 306.
2 Ibid.
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(W.)

ARREST

(A.R. P.01.0962.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 mei 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie drie middelen voor. Die middelen zijn als volgt

gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 6.1 en 6.3.a van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van

de Mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (B.S., 19
augustus 1955);

- artikel 14, lid 1 en 3a) van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politie-
ke Rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 (B.S. 6 juli 1983), tevens miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en de rechten van ver-
dediging, in het bijzonder het recht bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging onverwijld en in bijzonderheden op de hoogte te worden ge-
steld van de aard en de reden van de tegen haar ingebrachte beschuldiging;

- artikel 43, derde lid, Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet, met name de verplichting volgens hetwelk elk vonnis

en/of arrest met redenen omkleed dient te zijn.
Bestreden beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen, heeft in het bestreden arrest het middel met betrek-

king tot de opgeworpen nietigheid afgewezen.
Het Hof van Beroep te Antwerpen kwam tot dit deel van de bestreden beslissing op

grond van de volgende overwegingen:
"[...] dat [eiseres] van oordeel is dat de inleidende dagvaarding nietig is, enerzijds, om-

dat zij gedagvaard werd in persoon en niet als strafrechtelijk aansprakelijke van deze C.V.
't Parkhof waarvan zij de zaakvoerster is, en, anderzijds, doordat onder punt 3 van de te-
lastlegging het exploiteren van 'Residentie Palmhof' te Schilde staat vermeld daar waar dit
'Residentie Parkhof' dient te zijn";

Dat volgens haar hierdoor haar rechten van verdediging werden geschonden, omdat de
rechtspersoonlijkheid van de C.V. 't Parkhof werd miskend, waardoor [eiseres] haar recht
van verdediging niet ten volle heeft kunnen laten gelden, nu zij bij de uitbating van Resi-
dentie Parkhof gehandeld heeft als gedelegeerd bestuurder van deze C.V.;

[...] dat de eerste rechter terecht [eiseres] niet is bijgetreden en deze argumentatie en
diens daartoe ontwikkelde oordeelkundige redengeving door het hof integraal wordt bijge-
treden en tot de zijne wordt gemaakt;

[...] dat de rechten van verdediging in hoofde van [eiseres] dan ook niet geschonden
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zijn doordat zij niet gedagvaard werd als zaakvoerster van de C.V. 't Parkhof aangezien
deze noch burgerrechtelijke, noch strafrechtelijk verantwoordelijke was voor [eiseres] ge-
let op, enerzijds, de bepalingen van artikel 22, § 2, van het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 18 december 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor
bejaarden waarin slechts de burgerlijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon is voor-
zien voor wederrechtelijke handelingen verricht door haar aangestelden of lasthebbers,
terwijl in casu [eiseres] opgetreden is als orgaan van de C.V. en, anderzijds, het niet be-
staan van strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van een rechtspersoon op datum van
de feiten van huidige tenlasteleggingen";

De redengeving van de eerste rechter die het hof tot de zijne maakt onder meer inhield: 
"[...][Eiseres] houdt ten onrechte voor dat zij ten persoonlijke titel gedagvaard werd.
Uit de samenlezing van het strafdossier en de dagvaarding blijkt immers duidelijk dat

[eiseres]  gedagvaard werd als strafrechtelijk aansprakelijke  van de vennootschap C.V.
Parkhof die de residentie Parkhof uitbaat.

Het feit dat dit niet uitdrukkelijk vermeld werd in de dagvaarding brengt geenszins de
nietigheid mee.

Er is slechts sprake van een nietige dagvaarding wanneer een wezenlijk bestanddeel
van de akte ontbreekt of wanneer door de onregelmatigheid het recht van verdediging ge-
schonden werd.

De afwezigheid van vermelding van de hoedanigheid van de [eiseres] blijft zonder ge-
volg indien daaromtrent, zoals in casu, geen misverstand kon rijzen (Cass., 13 juni 1989,
A.C., 1988-89, nr. 598)".

[Eiseres] kan ook niet gevolgd worden wanneer zij voorhoudt dat door het niet vermel-
den van de hoedanigheid van beklaagde in de dagvaarding haar rechten in ernstige mate
werden geschonden omdat zij "persoonlijk gehouden wordt voor de boetes en/of kosten,
daar waar de vennootschap, waarvan zij gedelegeerd bestuurder is, tot voldoening ervan
gehouden is"; immers gelet op het persoonlijk karakter van de straf kan de rechtspersoon
enkel burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten en/of kosten uitgesproken te-
gen zijn organen wegens misdrijven begaan in de uitoefening van hun ambt indien dit uit-
drukkelijk in een bijzondere wettekst voorzien wordt.

Artikel 22, § 2, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 december 1991 tot
coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden voorziet enkel de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die met overtreding van de ter-
zake  geldende  bepalingen  een  inrichting  exploiteert  voor  de  geldboeten  en  de  kosten
waartoe zijn aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld.

Voormeld artikel voorziet geen burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de gelden en
de kosten waartoe organen van rechtspersonen worden veroordeeld.

In casu zou de CV 't Parkhof dus hoe dan ook niet burgerrechtelijk aansprakelijk kun-
nen gesteld worden voor de ten aanzien van haar orgaan uitgesproken geldboetes en kos-
ten.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Eiseres is inderdaad gedelegeerd bestuurder van de C.V. 't Parkhof, ingeschreven in het

handelsregister  te  Antwerpen nr.  22245,  opgericht  bij  onderhandse akte  van 9 januari
1989 (Belgisch Staatsblad 4 februari 1989). Het kan niet betwist worden dat eiseres de
tenlastegelegde verbouwingen, inrichting en/of exploitatie niet uitvoerde ten persoonlijke
titel, doch dat deze werden uitgevoerd door en voor rekening van de C.V. 't Parkhof.

Uit de weergegeven overwegingen (zie ook p. 7, § 4, van het bestreden arrest) blijkt dat
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zowel de eerste rechter als het hof van beroep oordeelden dat eiseres wel degelijk in haar
hoedanigheid van strafrechtelijk aansprakelijke van de vennootschap C.V. 't Parkhof en
niet ten persoonlijke titel werd vervolgd.

De dagvaarding nochtans deze bijzondere hoedanigheid niet vermeldt, doch integendeel
laat uitschijnen dat eiseres ten persoonlijke titel wordt vervolgd op grond van de tenlaste-
leggingen (samengevat) dat zij zich onledig zou gehouden hebben met het oprichten en/of
verbouwen van een rusthuis, zij tweedens in eigen naam de handelsuitbating zou verze-
kerd hebben en zij, alweer in eigen naam de "Residentie Palmhof" als rusthuis zou exploi-
teren niettegenstaande de sluiting hiervan zou bevolen zijn en zulks in de periode van 7
december 1991.

In de dagvaarding zelfs niet wordt gerept over het bestaan van enige vennootschap, in-
tegendeel, men doet voorkomen alsof eiseres in eigen naam deze handel drijft, de beweer-
de aanpassingen en inrichtingen zou hebben uitgevoerd (...). Het ontbreken in de dagvaar-
ding van de vermelding van de hoedanigheid van eiseres van strafrechtelijk aansprakelijk
orgaan/gedelegeerd  bestuurder  van  de  vennootschap,  aldus  een  volstrekte  miskenning
vormt van de rechtspersoonlijkheid van de C.V. 't Parkhof.

Een gedelegeerd bestuurder weliswaar strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld
namens de vennootschap waarvoor hij optreedt, doch het openbaar ministerie in de inlei-
dende dagvaarding de vennootschap en zijn structuren niet zonder meer mag en kan mis-
kennen en integendeel deze hoedanigheid dient te vermelden.

Er dienvolgens geen betwisting kon bestaan dat de dagvaarding een vormverzuim be-
vat, door de niet-vermelding van de hoedanigheid van gedaagde, zoals nochtans voorge-
schreven door artikel 43, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig artikel 2
Gerechtelijk Wetboek eveneens van toepassing is op de strafrechtelijke procedure.

De hoedanigheid waarin eiseres werd vervolgd moet blijken uit het exploot van dag-
vaarding zelf hetgeen accuraat en correct moet opgesteld worden. Het ontbreken van een
"wezenlijk bestanddeel van de akte" niet kan goedgemaakt worden door het "samenlezen"
van deze akte met welkdanig ander document of dossier dan ook.

Het ontbreken van de hoedanigheid waarin de gedaagde wordt opgeroepen te verschij-
nen weliswaar slechts kan leiden tot de nietigheid van de dagvaarding en van de procedu-
re die erop volgt, als zulks kan worden aan[ge]zien als een essentieel bestanddeel van die
akte of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van verdediging is ge-
schonden. Zie Cass. AR. 4595, 19 juni 1990, Bull. 1990, 1187. Pas. 1990, I, 1187. Arr.
Cass. 1989-90, 1340. Verkeersrecht, 1991, 17. Cass. A.R. P.94.0165.F, 8 juni 1994, P &
B,  1994,  178.  Arr.  Cass.  1994,  590.  Bull.  1994,  569.  Pas.  1994,  I,  569.  Cass.  A.R.
P.98.1066.F, 13 oktober 1998. Declercq, R., Beginselen van strafrechtspleging, Antwer-
pen, Kluwer, 1994, nr. 1246; Verstraeten, R. Handboek strafvordering, Antwerpen, Mak-
lu, 1999, 670.

In casu de hoedanigheid van eiseres wel degelijk een essentieel bestanddeel uitmaakte
van de akte en de rechten van verdediging door de vermelde vormfout wel degelijk ernstig
geschonden werden.

Het voor eiseres wel degelijk essentieel was voor de voorbereiding van haar verdedi-
ging om te weten of zij nu ten persoonlijke titel werd vervolgd, dan wel in haar hoedanig-
heid van gedelegeerd bestuurder van de C.V. 't Parkhof.

Hierover des te meer twijfel bestond aangezien eiseres reeds eerder doch alsdan ten
persoonlijke titel werd vervolgd en door het Hof van Beroep te Antwerpen op 6 december
1991 werd schuldig bevonden aan twee met de huidige tenlasteleggingen overeenstem-
mende tenlasteleggingen dewelke in tijd en ruimte respectievelijk werden bepaald en om-
schreven van 1 juli 1987 tot 31 oktober 1987 en, anderzijds, van 1 november 1987 tot 14
september 1988.
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Eiseres vermits zij in een eerdere procedure voor dezelfde tenlasteleggingen werd ge-
dagvaard ten persoonlijke titel, zij er op grond van de inleidende dagvaarding van 7 april
1995 en 10 mei 1999 bij gebreke aan de vermelding van enige bijzondere hoedanigheid
kon en mocht van uitgaan dat zij opnieuw ten persoonlijke titel werd vervolgd, terwijl
achteraf uit het vonnis in eerste aanleg en het bestreden arrest in graad van beroep slechts
is gebleken dat zulks niet het geval was.

Volledig ten onrechte door de rechtbank en impliciet door het hof van beroep werd ver-
wezen naar een cassatiearrest van 13 juni 1989 (Cass., 13 juni 1989, A.R. 3143, A.C.,
1988-1989, nr. 598) waar dit arrest weliswaar stelt dat de hoedanigheid niet expliciet in de
dagvaarding dient te worden vermeld, voor zover echter er bij de beklaagde geen misver-
stand kan bestaan omtrent de hoedanigheid waarin hij wordt gedagvaard. In casu eiseres
echter naar voldoening van recht heeft aangetoond dat er wel degelijk misverstand kon
bestaan en bestond.

Eiseres aldus niet, minstens niet in voldoende mate, onverwijld en in bijzonderheden op
de hoogte werd gesteld van de aard en de reden van de tegen haar ingebrachte beschuldi-
ging. Zulks een belangrijke belemmering teweegbracht in de mogelijkheid zich te verde-
digen.

Eiseres bovendien overeenkomstig de gezegdes van de huidige dagvaarding persoonlijk
gehouden wordt voor de boetes en/of kosten, daar waar de vennootschap, waarvan zij ge-
delegeerd bestuurder is, tot voldoening ervan gehouden is. Deze vennootschap echter niet
in de zaak werd betrokken, waardoor eiseres haar rechten van verdediging niet ten volle
kan laten gelden (Cass., nr. 6990, van 7 december 1988).

Daar waar tenlasteleggingen niet vermelden dat eiseres gehandeld heeft in haar hoeda-
nigheid van orgaan en/of aangestelde van de C.V. 't Parkhof en deze coöperatieve ven-
nootschap zelfs niet gekend wordt in deze procedure, de dagvaarding en de tenlasteleggin-
gen waarop ze steunt manifest nietig is. Een nietige dagvaarding in correctionele zaken
uiteindelijk tot de nietigheid van de procedure leidt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 43, 3°, Gerechtelijk Wetboek de betekeningen betreft;

dat met de daarin vermelde hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot
bestemd is, enkel bedoeld wordt de vermelding of de bestemmeling in persoon-
lijke  naam  dan  wel  eventueel  als  vertegenwoordiger  van  een  ander  persoon
wordt gedagvaard; 

Dat uit artikel 43, 3°, Gerechtelijk Wetboek, niet volgt dat het aan een be-
klaagde betekende gerechtsdeurwaardersexploot dient te vermelden dat hij ge-
dagvaard wordt om de haar ten laste gelegde feiten gepleegd te hebben als afge-
vaardigd bestuurder;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, behoudens de regels in verband met de be-

tekeningen, in strafzaken de regels betreffende de dagvaarding zijn vervat in de
artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering waarin geen sprake is van
nietigheid; dat de dagvaarding alleen nietig kan worden verklaard wanneer een
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wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht
van verdediging, zoals onder meer gewaarborgd door de artikelen 6, lid 1, en lid
3.a, EVRM en 14, lid 1 en 3.a, IVBPR, door een onregelmatigheid van de dag-
vaarding wordt miskend; 

Dat artikel 182 Wetboek van Strafvordering enkel vereist dat de dagvaarding
het feit dat de telastlegging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het
voorwerp ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en diens recht van
verdediging verzekerd wordt; 

Overwegende dat in strafzaken een verdachte of beklaagde steeds gedagvaard
wordt als persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijke voor het hem ten laste ge-
legde misdrijf; dat een telastlegging betreffende een bepaald misdrijf, behoudens
wanneer de hoedanigheid waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd, een
wettelijk bestanddeel daarvan uitmaakt, wat te dezen niet het geval is, elke hoe-
danigheid  omvat  waarin  de  verdachte  of  de  beklaagde het  misdrijf  heeft  ge-
pleegd;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres door de dagvaarding "perfect
op de hoogte werd gebracht van de haar ten laste gelegde feiten" en "perfect op
de hoogte was over welke residentie het ging";

Dat het arrest op die grond de beslissing dat de dagvaarding niet is aangetast
door enige nietigheid, naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. Van Kerckhoven, Antwerpen en T. De Meester, Antwerpen.

Nr. 598

2° KAMER - 12 november 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
OUDERS - OUDER MET BEPERKT RECHT OP PERSOONLIJK CONTACT - VERMOEDEN VAN

AANSPRAKELIJKHEID.

2º JEUGDBESCHERMING - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
OUDERS - BEOORDELING - ONDERZOEK MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKHEID EN MILIEU VAN

MINDERJARIGE - AANWENDING VAN DIE STUKKEN - WETTIGHEID.

3º OPENBARE ORDE - JEUGDBESCHERMING - ONDERZOEK MET BETREKKING TOT

PERSOONLIJKHEID EN MILIEU VAN MINDERJARIGE - AANWENDING VAN DIE STUKKEN - WETTIGHEID.
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4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN

HET DEBAT - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

1º De wetsbepaling volgens dewelke de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het
recht behoudt om toezicht te houden op de opvoeding van het kind, hieromtrent bij de an-
dere ouder of bij derden alle nuttige informatie kan inwinnen en zich in het belang van het
kind tot de jeugdrechtbank kan wenden staat niet in de weg aan de toepassing van het
vermoeden van aansprakelijkheid, in zoverre dit op een fout in de opvoeding berust, op
de ouder die aldus slechts een beperkt recht op persoonlijk contact heeft1. (Artt. 374, vier-
de lid en 1384, tweede lid B.W.)

2º en 3° De krachtens artikel 50, §1 Jeugdbeschermingswet verrichte onderzoeken hebben
geen ander doel dan het bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de
geschikte middelen voor zijn opvoeding of behandeling te bepalen, met inachtneming van
zijn belangen, en mogen niet worden aangewend voor andere doeleinden, zoals de be-
oordeling van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders2; deze regel is van openba-
re orde en moet door de rechter desgevallend ambtshalve worden aangevoerd.  (Art. 55
Jeugdbeschermingswet)

4º De verplichting de debatten te heropenen, krachtens artikel 774, tweede lid Ger.W. is
niet van toepassing in strafzaken, zelfs niet wanneer de strafrechter op burgerlijk gebied
uitspraak doet3.

(H. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0095.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit. 
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat het cassatieberoep is betekend aan D. B.;
Overwegende dat  de  beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen geen

eindbeslissingen zijn wat de schadebedragen betreft;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel

1 Zie Cass., 28 april 1987, A.R. nr. 928, nr. 503.
2 Cass., 19 mei 1993, A.R. P.93.0149.F, nr. 247.
3 Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45 en 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86. 
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Overwegende dat artikel 374, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het recht behoudt om toezicht
te houden op de opvoeding van het kind, hieromtrent bij de andere ouder of bij
derden alle nuttige informatie kan inwinnen en zich in het belang van het kind tot
de jeugdrechtbank kan wenden;

Dat die bepaling niet in de weg staat aan de toepassing van het vermoeden van
aansprakelijkheid bedoeld in artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek , in zoverre dit op een fout in de opvoeding berust, op de ouder die slechts
een beperkt recht op persoonlijk contact heeft; 

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de krachtens artikel 50, §1, van de wet van 15 (lees: 8) april

1965 betreffende de jeugdbescherming verrichte onderzoeken, geen ander doel
hebben dan het bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de ge-
schikte middelen voor zijn opvoeding of behandeling te bepalen, met inachtne-
ming van zijn belangen, en niet mogen worden aangewend voor andere doelein-
den, zoals de beoordeling van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders; 

Overwegende dat deze regel van openbare orde is en door de rechter desgeval-
lend ambtshalve moet worden aangevoerd;

Overwegende dat de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctio-
nele zaken,  krachtens  artikel  62 van de wet  van 8 april  1965 betreffende de
jeugdbescherming,  in de regel,  van toepassing zijn op de rechtsplegingen be-
doeld in titel II, hoofdstuk III van de voormelde wet, met name op de in artikel
36, eerste lid, 4°, 4, bedoelde rechtspleging;

Overwegende dat de regel van artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
niet van toepassing is in strafzaken, zelfs niet wanneer de strafrechter op burger-
lijk gebied uitspraak doet;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat, in strafzaken, de rechter onaantastbaar

oordeelt of de heropening van het debat wegens uitzonderlijke omstandigheden
moet worden bevolen; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat de maatregelen die de jeugdrechtbank treft en de op haar be-

vel krachtens artikel 50, § 1, van de wet van 15 april 1965 betreffende de jeugd-
bescherming  verrichte  onderzoeken,  geen  ander  doel  hebben dan  het  bestuur
over de persoon van de minderjarige te regelen of de geschikte middelen voor
zijn opvoeding of behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn belangen,
en niet mogen worden aangewend voor andere doeleinden, ook niet door partijen
aan wie de mededeling van de betreffende stukken is toegestaan;

Dat het oordeel van de rechter dat citaten uit een observatieverslag niet dien-
stig zijn omdat dit verslag werd opgesteld in de optiek van hulpverlening aan de
minderjarige en niet om elementen vast te stellen betreffende de burgerlijke aan-
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sprakelijkheid van de ouders, regelmatig met redenen omkleed en naar recht ver-
antwoord is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel geheel uitgaar van de onjuiste juridische veron-

derstelling dat een poging tot gedwongen uitvoering gelijk staat aan de doorvoe-
ring daarvan;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. De Boel, Gent.

Nr. 599

2° KAMER - 12 november 2002

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - WIJZIGING VAN VRIJSPRAAK IN VEROORDELING -
EENPARIGHEID.

Wanneer de beroepen beslissing de beklaagde veroordeelt wegens verschillende onderde-
len van een misdrijf en vrijspreekt van andere onderdelen van datzelfde misdrijf kan het
hof van beroep die gedeeltelijke vrijspraak niet wijzigen in een veroordeling zonder vast
te stellen dat het uitspraak doet met eenparige stemmen van zijn leden; de omstandig-
heid dat  het hof  van beroep de beklaagde vrijspreekt  van het gedeelte van de feiten
waarvoor hij was veroordeeld door de eerste rechter en voor het overige een lagere straf
uitspreekt dan deze die de eerste rechter heeft opgelegd doet hieraan niet af1. (Art. 211-
bis Sv.)

(P. T. H.)

ARREST

(A.R. P.02.0112.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 28 maart 1979, A.C., 1978-79, 893.
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Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat wanneer de correctionele rechtbank de beklaagde veroor-

deelt wegens verschillende onderdelen van een misdrijf en vrijspreekt van andere
onderdelen van datzelfde misdrijf, het hof van beroep die gedeeltelijke vrijspraak
niet kan wijzigen in een veroordeling zonder vast te stellen dat het uitspraak doet
met eenparige stemmen van zijn leden;

Overwegende dat de omstandigheid dat het hof van beroep de beklaagde vrij-
spreekt van het gedeelte van de feiten waarvoor hij was veroordeeld door de eer-
ste rechter en voor het overige een lagere straf uitspreekt dan deze die de eerste
rechter heeft opgelegd, hieraan niet afdoet;

Overwegende dat  de  appèlrechters  eiser  veroordelen wegens de onderdelen
van de telastlegging A tot beloop van een bedrag van 650.000 frank waarvan hij
door de eerste rechter was vrijgesproken;

Overwegende dat het hof van beroep daarbij niet zegt dat het uitspraak doet
met eenparige stemmen van zijn leden;

Dat het middel gegrond is;
B. Uitbreiding van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering leidt

tot de vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die er het
gevolg van is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het eiser vrijspreekt van

de telastlegging B en van een deel van de telastlegging A;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Diependaele, Brussel en B. De Gryse, Brussel.

Nr. 600

2° KAMER - 12 november 2002



Nr. 600 - 12.11.02 HOF VAN CASSATIE 2459 

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
KOSTEN VAN DESKUNDIGENONDERZOEK.

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - GERECHTSKOSTEN - KOSTEN VAN

DESKUNDIGENONDERZOEK

1º en 2° De kosten van een deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter
met het oog op de waarheidsvinding, zijn gerechtskosten die veroorzaakt zijn door het
misdrijf, voorwerp van de strafvordering, ongeacht of een dergelijk onderzoek tot een nut-
tig resultaat leidt of uitsluitsel geeft1. (Artt. 162, 194 en 211 Sv.)

(V. T. K.)

ARREST

(A.R. P.02.0135.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in  feite  de bewijs-

waarde beoordeelt van een verklaring; dat de rechter zodoende het vermoeden
van onschuld noch het recht van verdediging van een beklaagde miskent;

Overwegende dat het middel dat geheel opkomt tegen die beoordeling door de
rechters, niet ontvankelijk is;

2. Tweede middel
Overwegende dat, met toepassing van de artikelen 162, 194 en 211 Wetboek

van Strafvordering, ieder veroordelend vonnis of arrest uitgesproken tegen een
beklaagde, deze verwijst in de kosten, zelfs jegens de openbare partij;

Overwegende dat de kosten van een deskundigenonderzoek dat door de onder-
zoeksrechter is bevolen met het oog op de waarheidsvinding, gerechtskosten zijn
die veroorzaakt zijn door het misdrijf, voorwerp van de strafvordering;

Overwegende dat de omstandigheid dat een dergelijk onderzoek niet tot een
nuttig resultaat leidt en geen uitsluitsel geeft, hieraan niet afdoet;

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

1 Zie Cass., 11 feb. 1998, A.R. P.97.1325.F, nr. 82 en 25 mei 1983, A.R. nr. 2822, nr. 530.
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Segers, Hasselt.

Nr. 601

2° KAMER - 12 november 2002

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE

PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - PROCEDURE - HOREN VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE.

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - GEVOLG.

1º Voor de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling is niet vereist dat degene van
wie de klacht met burgerlijke partijstelling uitgaat, in zijn akte van burgerlijke partijstelling
uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat hij door het aangeklaagde misdrijf is benadeeld, nu die
beweerde benadeling ook kan blijken uit de andere feitelijke gegevens1.  (Artt. 63 en 66
Sv.)

2º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de
rechtspleging onderzocht en er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering kan bestaan, beveelt ze de heropening van het debat en
hoort ze de opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverden-
kinggestelde indien er een inverdenkinggestelde is. (Art. 235bis, §§3 en 4 Sv.)

3º De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorheen het hoger beroep
van de burgerlijke partij tegen een niet-nominatieve buitenvervolgingstelling ontvankelijk
heeft verklaard en, alvorens te beslissen aangaande de regeling van de rechtspleging,
heeft bevolen dat bijkomende onderzoekshandelingen,  waaronder de inverdenkingstel-
ling van een verdachte, moeten worden verricht, ontheft dat onderzoeksgerecht niet van
haar verplichting nadien op verzoek van die inverdenkinggestelde, de regelmatigheid van
de rechtspleging te onderzoeken2. (Art. 235bis, §1 Sv.)

(A. T. S. en State Bank of India)

1 Zie Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.99.0743.N, nr. 475. 
2 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.
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ARREST

(A.R. P.02.1202.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten op 23 oktober 2000 en op

28 juni 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbe-
schuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in afzonderlijke memories telkens een middel voor tegen de arresten

van 23 oktober 2000 en 28 juni 2002. Die middelen zijn als volgt gesteld:
1. Middel tegen het arrest van 23 oktober 2000
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het

Wetboek van Strafvordering;
- Artikelen 63, 66, 130, 135, 217 en 235bis Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de burgerlijke partijen ontvankelijk,

en beveelt, alvorens te beslissen aangaande de regeling van de rechtspleging, dat de be-
voegde onderzoeksrechter te Antwerpen zal overgaan tot de uitvoering van een aantal om-
schreven onderzoekshandelingen en tot  iedere verdere onderzoeksdaad die daaruit  nog
zou voortvloeien en verder nuttig mocht voorkomen.

Het bestreden arrest beslist dat de rechtspleging daarna zal meegedeeld worden aan het
ambt van de procureur-generaal teneinde alsdan te vorderen hetgeen behoren zal.

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Ingevolge de artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvordering, komt de hoedanigheid

van burgerlijke partij in het strafproces alleen toe aan degene die beweert door een mis-
drijf te zijn benadeeld. Hieruit volgt dat alleen degene die beweert door een misdrijf bena-
deeld te zijn, in de hoedanigheid van burgerlijke partij door middel van een klacht met
burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang kan brengen.

Opdat de burgerlijke partijstelling ontvankelijk zou zijn en tot gevolg zou hebben de
strafvordering op gang te brengen, is derhalve vereist dat degene van wie de klacht met
burgerlijke partijstelling uitgaat, minstens daarin laat gelden dat hij benadeeld werd door
het aangeklaagde misdrijf  waarvoor hij de strafvordering op gang wil brengen, ook al
heeft hij niet de verplichting om ook reeds in de akte van de burgerlijke partijstelling zelf
zijn eis tot schadevergoeding te omschrijven.

De klacht met burgerlijke partijstelling van de verweerders van 16 mei 1997, waardoor
de onderzoeksrechter geadieerd werd, is in deze zaak het enige stuk waarop de ontvanke-
lijkheid van de strafvordering berustte, en is derhalve één van de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan. Uit deze klacht met burgerlijke partijstelling, en uit de overige stuk-
ken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat door de burgerlijke partijen in hun ini-
tiële klacht met burgerlijke partijstelling niet werd meegedeeld, laat staan aannemelijk ge-
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maakt, dat zij persoonlijke en rechtstreekse schade hebben geleden uit het beweerde mis-
drijf en derhalve schadevergoeding wensten te bekomen.

Door te oordelen dat het hoger beroep van de burgerlijke partijen ontvankelijk is, heeft
het bestreden arrest impliciet geoordeeld dat de klacht met burgerlijke partijstelling van de
verweerders eveneens ontvankelijk was, hoewel in deze klacht niet werd meegedeeld of
aannemelijk gemaakt dat de beweerde burgerlijke partijen schade hebben geleden uit het
beweerde misdrijf en derhalve schadevergoeding wensten te bekomen. Het arrest schendt
hierdoor de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering, 63, 66, 130, 135, 217, 235bis van het Wetboek
van Strafvordering en 17 van het Gerechtelijk Wetboek.

1.2. Tweede onderdeel
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 235bis Wetboek

van Strafvordering de regelmatigheid onderzoekt van de haar voorgelegde procedure, is
ze er overeenkomstig § 4 van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering toe gehouden de
opmerkingen te horen van de procureur-generaal , de burgerlijke partij en de inverden-
kinggestelde.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de
rechtspleging onderzoekt en er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering kan bestaan, beveelt ze overeenkomstig artikel 235bis, § 3,
Wetboek van Strafvordering de debatten te heropenen.

Uit deze bepalingen kan worden afgeleid dat wanneer een nietigheid, een grond van
niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering aan de orde is, de kamer van inbe-
schuldigingstelling de opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde moet horen.

De artikelen 235bis, § 3 en § 4, Wetboek van Strafvordering bieden derhalve een alge-
mene grondslag voor een verplicht horen van alle bij de regeling van de rechtspleging be-
trokken partijen van zodra de nietigheid, de ontvankelijkheid of het verval van de straf-
vordering - zelfs ambtshalve tijdens het beraad van de kamer van inbeschuldigingstelling -
aan de orde wordt gesteld.

Door de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en de ontvankelijkheid van
het hoger beroep van verweerders te onderzoeken, voorafgaand aan de beslissing om eiser
in verdenking te stellen, zonder eiser de mogelijkheid te geven te worden gehoord in ver-
band met de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en van het hoger beroep,
schendt het bestreden arrest de artikelen 235bis, § 3 en § 4, Wetboek van Strafvordering.

2. Middel tegen het arrest van 28 juni 2002
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 6.1 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955;

- Artikel 14.1 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York op 19 december 1966;

- Artikelen 10 , 11 en 149 van de Grondwet;
- Artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van

het Wetboek van Strafvordering;
- Artikelen 63, 66, 130, 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering;
- Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek;
- Algemeen rechtsbeginsel houdende het gezag van gewijsde in strafzaken;
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- Algemeen rechtsbeginsel,  dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-
schrijft;

- Algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak, zoals vastgelegd voor de
onderzoeksgerechten in de artikelen 127, 135, § 1 en 3, 223 en 235bis, § 3 en 4 Wetboek
van Strafvordering.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling

niet meer opnieuw kan worden onderzocht omdat de kamer van inbeschuldigingstelling,
door bij arrest van 23 oktober 2000 de hogere beroepen van de burgerlijke partijen ont-
vankelijk te verklaren, impliciet maar zeker heeft beslist dat de burgerlijke partijstelling
van T. S. en de State Bank of India ontvankelijk is en dat zij op regelmatige wijze in de
hoedanigheid van burgerlijke partij konden optreden.

Het bestreden arrest motiveert deze beslissing als volgt:
"Dat, zoals hoger vermeld, de hogere beroepen van de burgerlijke partijen T. S. en de

State Bank of India reeds ontvankelijk werden verklaard bij arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 23 oktober 2000;

Dat de ontvankelijkheid van deze hogere beroepen dan ook niet opnieuw ter discussie
kan worden gesteld;

Dat wanneer, zoals te dezen, een burgerlijke partij hoger beroep heeft ingesteld tegen
een niet-nominatieve beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de ka-
mer van inbeschuldigingstelling dient  te  onderzoeken of  deze burgerlijke partijstelling
ontvankelijk is (Cass., 21 december 1993,  Arr. Cass. 1993, 1091, Pas. 1993, I, 1093 en
R.W. 1994-1995, 774 met noot; Cass. 7 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 281, Pas. 1995, I,
291, J.T. 1995, 666 en R.W. 1994-1995);

Dat door bij arrest van 23 oktober 2000 de hogere beroepen van de burgerlijke partijen
ontvankelijk te verklaren, de kamer van inbeschuldigingstelling impliciet maar zeker heeft
beslist dat de klacht met burgerlijke partijstelling van T. S. en de State Bank of India ont-
vankelijk is en dat zij op regelmatige wijze in de hoedanigheid van burgerlijke partij kon-
den optreden;

Dat de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstellingen dan ook niet meer opnieuw
kan worden onderzocht".

Grieven
2.1. Tweede onderdeel
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, op het verzet van de burgerlijke partij

tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling, oordeelt dat het aangewezen is dat de
onderzoeksrechter overgaat tot de inverdenkingstelling van een persoon tegen wie aanwij-
zingen van schuld bestaan en de uitvoering van aanvullend onderzoek beveelt, wordt het
dossier, na de uitvoering van de bevolen onderzoeksdaden, meegedeeld aan de procureur-
generaal bij het Hof van Beroep, opdat deze zal vorderen hetgeen behoort en er opnieuw
door de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak zal worden gedaan.

De omstandigheid dat de procureur-generaal, nadat het aanvullend onderzoek is uitge-
voerd, zijn vordering rechtstreeks richt tot de kamer van inbeschuldigingstelling, neemt
echter niet weg dat de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling is aanhangig ge-
maakt door het hoger beroep van de burgerlijke partij. Wanneer enkel de burgerlijke partij
hoger beroep heeft  ingesteld tegen de beschikking tot  buitenvervolgingstelling van de
raadkamer, is dit hoger beroep het enige fundament om de strafvordering verder in stand
te houden, en is de kamer van inbeschuldigingstelling er bijgevolg toe gehouden te onder-
zoeken of dit hoger beroep ontvankelijk is.
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Door te oordelen dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 23 oktober
2000, reeds beslist heeft dat het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk is en door
op deze grond te weigeren de middelen die eiser had opgeworpen in verband met de ont-
vankelijkheid van het hoger beroep van de verweerders te onderzoeken en te beantwoor-
den, schendt het arrest de artikelen 63, 66, 130, 135, 217 en 235bis van het Wetboek van
Strafvordering, evenals het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak,
zoals vastgelegd voor de onderzoeksgerechten in de artikelen 127, 135, § 1 en 3, 223 en
235bis, § 3 en 4 Wetboek van Strafvordering.

In zover door de weigering om de ontvankelijkheid van het hoger beroep opnieuw te
onderzoeken in het bestreden arrest niet kan worden nagegaan of het hoger beroep van de
burgerlijke partij ontvankelijk was en de strafvordering verder kon worden in stand ge-
houden, en het Hof aldus in de onmogelijkheid wordt gesteld zijn wettigheidscontrole uit
te oefenen is de beslissing minstens aangetast door een motiveringsgebrek (schending van
artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 63, 66, 130, 135, 217 en 235bis van het Wet-
boek van Strafvordering, 17 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbe-
ginsel houdende het recht op tegenspraak, zoals vastgelegd voor de onderzoeksgerechten
in de artikelen 127, 135, § 1 en 3, 223 en 235bis, § 3 en 4 Wetboek van Strafvordering). 

IV. Beslissing van het Hof 
A. Onderzoek van de middelen
1. Tegen het arrest van 23 oktober 2000
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat voor de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling

niet is vereist dat degene van wie de klacht met burgerlijke partijstelling uitgaat,
in zijn akte van burgerlijke partijstelling uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat hij
door het aangeklaagde misdrijf is benadeeld; dat die beweerde benadeling ook
kan blijken uit de andere feitelijke gegevens;

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, § 3 en § 4, Wetboek van Strafvor-

dering, de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer ze ambtshalve de regel-
matigheid van de rechtspleging onderzoekt en er een nietigheid, een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering kan bestaan, de herope-
ning van het debat beveelt; dat de kamer van inbeschuldigingstelling in openbare
terechtzitting, indien ze op verzoek van een partij daartoe besluit, de opmerkin-
gen hoort van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkingge-
stelde;

Overwegende dat het horen van de inverdenkinggestelde slechts dient te ge-
schieden indien er een inverdenkinggestelde is;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser bij de behandeling van de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het ar-
rest van 23 oktober 2000, nog geen inverdenkinggestelde was;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tegen het arrest van 28 juni 2002
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering,
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de kamer van inbeschuldigingstelling op vordering van het openbaar ministerie
of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgeleg-
de rechtspleging onderzoekt;

Overwegende dat hieruit volgt dat wanneer een persoon in verdenking wordt
gesteld en dus partij in het gerechtelijk onderzoek wordt, hij bij de regeling van
de rechtspleging of in de andere gevallen waar de kamer van inbeschuldiging-
stelling kennisneemt van de zaak, deze kan verzoeken de regelmatigheid van de
haar voorgelegde procedure te onderzoeken;

Dat de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorheen het
hoger beroep van de burgerlijke partij ontvankelijk heeft verklaard en alvorens te
beslissen aangaande de regeling van de rechtspleging heeft bevolen dat bijko-
mende onderzoekshandelingen moeten worden verricht, de kamer van inbeschul-
digingstelling niet ontheft van haar verplichting nadien op verzoek van die inver-
denkinggestelde de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken;

Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bij arrest van 23 oktober 2000 het hoger beroep van de
verweerders ontvankelijk heeft verklaard en bevolen heeft eiser te verhoren en in
verdenking te stellen; 

Dat eiser nadien werd verhoord en in verdenking gesteld en bij de regeling van
de rechtspleging heeft  aangevoerd dat  die  burgerlijke  partijstelling  en  dus de
daardoor ingestelde strafvordering, niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat het arrest van 28 juni 2002 oordeelt dat vermits de kamer
van inbeschuldigingstelling bij arrest van 23 oktober 2000 de hogere beroepen
van de burgerlijke partijen ontvankelijk heeft verklaard, dit arrest impliciet maar
zeker heeft beslist dat de burgerlijke partijstellingen ontvankelijk zijn, zodat die
ontvankelijkheid niet meer opnieuw kan worden onderzocht;

Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2.2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie of tot cas-

satie zonder verwijzing kunnen leiden, geen antwoord behoeven;
B. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat, wat het arrest van 23 oktober 2000 betreft, de substantiële

of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest van 23 oktober 2000;
Vernietigt het arrest van 28 juni 2002;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste van
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de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschul-

digingstelling, anders samengesteld.

12 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 602

2° KAMER - 13 november 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE

SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - SCHADE T.G.V.
DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN.

De materiële schade die de getroffene lijdt t.g.v. blijvende arbeidsongeschiktheid, kan niet
alleen bestaan in een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt, en, eventueel, in
de noodzaak van een grotere krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale be-
roepswerkzaamheden, maar ook, in voorkomend geval, in de derving van bedrijfsinkom-
sten1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(M. e.a. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0966.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 mei 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
De beslissing veroordeelt de eisers in solidum om aan verweerder, wegens een blijven-

de arbeidsongeschiktheid van 10 pct., een totaalbedrag van 70.905,74 euro te betalen, plus
de compensatoire interest tegen een rentevoet van 5 pct., met ingang van 1 januari 1991,

1 Zie Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.0723.F, nr. 488; 7 juni 2000, A.R. P.99.1520.F, nr. 346; B. DE

TEMMERMAN, “Invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies. Een bespreking, naar aanleiding
van de nieuwe Indicatieve tabel, van het belang van deze begrippen voor de vaststelling en begroting
van letselschade naar gemeen recht”,  in  Tijdschrift  voor Aansprakelijkheid en Verzekering in het
Wegverkeer, 2002, nr. 4, 237.
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en de gerechtelijke interest tot de volledige betaling ervan, op grond (bladzijden 3 en 5) :
"Dat uit de conclusie van de burgerlijke partij (= verweerder) blijkt dat die partij en

haar zoon vóór het ongeval hadden beslist om 'de werkzaamheden van hun landbouwbe-
drijf onder te brengen in een naamloze vennootschap, om fiscale redenen en om proble-
men van opvolging te voorkomen', en 'hoewel dit voornemen door het ongeval vertraging
opliep', de consorten G. het in werkelijkheid omzetten met de oprichting van de vennoot-
schap in april 1990, en met het opzetten van de werkzaamheden in juni 1990;

Dat die omstandigheid door de andere partijen niet  betwist  wordt en dat,  enerzijds,
moet worden aangenomen dat de nieuwe structuur, als het ongeval zich niet had voorge-
daan, daadwerkelijk tot stand was gekomen op 1 januari 1990 en dat, anderzijds, abstrac-
tie moet worden gemaakt van de meerwaarde van 6.000.000 BEF, afkomstig van de stop-
zetting, die in elk geval zou zijn verkregen en geen weerslag heeft op de raming van de
mogelijke bedrijfsverliezen;

Dat de oorspronkelijke letsels, brandwonden van de tweede graad in het aangezicht, aan
de hals, linkerhand en -pols, brandwonden van de derde graad aan beide billen en aan de
achterkant vanaf de basis van beide onderbenen tot aan de knie en aan de binnenkant van
de dijen, een inhalatiepneumopathie en een breuk van de wervel D12, de burgerlijke partij
hebben genoodzaakt om, na de eerste ziekenhuisopname, nog wekenlang te blijven liggen,
een jaar lang een drukverband te dragen, sessies kinesitherapie te volgen vóór en na de ge-
deeltelijke hervatting van het werk in juli 1990 (administratief werk, bewaking van de
teelt), hem hebben belet om vóór februari 1991 op een tractor te blijven zitten en, daarna,
meer dan twee uur te blijven zitten en onafgebroken verschillende balen te vervoeren; dat
hij daarenboven ook last had van angstaanvallen, nachtmerries en een schuldgevoel (ter
herinnering, de graafmachine die op vraag van de consorten G. draineringswerken moest
verrichten, had een ethyleenleiding doorgesneden, en daarbij is een persoon in het vuur
omgekomen en zijn er twee ernstig verwond);

(...)
Dat de bovenvermelde gegevens aantonen dat M. G. niet de rol van bestuurder en land-

bouwer heeft kunnen vervullen van bij de oprichting van de vennootschap, wat hij wel
had kunnen doen als het ongeval zich niet had voorgedaan, en dat hij die rol nooit zal ver-
vullen; dat hij zijn werkzaamheden slechts in beperkte mate zal kunnen hervatten en inko-
mensverlies zal lijden tot op de dag van zijn pensioen, op 1 januari 1996;

(...)
Dat het uiteindelijk bedrag, rekening houdend met de rentevoet van de marginale belas-

ting ter waarde van 28, 24 pct., als volgt moet worden berekend :
tijdens de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid :
1990:  1.396.019-219.468  =  1.176.551  :  40,3399  =  29.165,94 €  -  28,24  pct.  =

20.929,48 €
tijdens de definitieve arbeidsongeschiktheid;
1991: 1.396.019-600.597 = 795.422 : 40,3399 = 19,718 € - 28,24 pct. =      14.149,64 €;
1992: 1.396.019-581.170 = 814.849 : 40,3399 = 20.199,58 € - 28,24 pct. = 14.495,22 €;
1993: 1.396.019-595.623 = 800.396 : 40,3399 = 19.841,30 € - 28,24 pct. = 14.237,40 €;
1994: 1.396.019-604.081 = 791.938 : 40,3399 = 19.631,63 € - 28,24 pct. = 14.087,66 €;
1995: 1.396.019-612.656 = 783.363 : 40,3399 = 19.419,06 - 28,24 pct. =    13.935,12 €;
dus een totaalbedrag van 91.835,22 €.
Grieven
Uit de voormelde grieven blijkt dat het arrest de schade ten gevolge van verweerders
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gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (10 pct.)  bepaalt  op grond van het  (ver-
meende) inkomensverlies dat verweerder zal lijden tot hij de pensioenleeftijd bereikt.

Welnu, de materiële schade ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid, in te-
genstelling tot de schade ten gevolge van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bestaat niet
in de derving van bedrijfsinkomsten maar in de aantasting, door de blijvende arbeidsonge-
schikt-heid, van de waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt.

Het arrest bepaalt het totaalbedrag van de vergoeding die aan verweerder verschuldigd
is ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct. op grond van "een in-
komensverlies tot (...) 1 januari 1996", en kent aan laatstgenoemde bijgevolg een vergoe-
ding toe die de werkelijk geleden schade te boven gaat of die in elk geval niet is bepaald
volgens het wettelijk criterium van de aantasting van de waarde op de arbeidsmarkt.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over ver-

weerders tijdelijke arbeidsongeschiktheid :
Overwegende dat de eisers geen enkel middel aanvoeren;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over ver-

weerders blijvende arbeidsongeschiktheid :
Over het middel :
Overwegende dat de getroffene van een schade, in de regel, recht heeft op de

volledige vergoeding van de geleden schade; dat de rechter in feite oordeelt over
het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade, alsook over het bedrag van de vergoeding die de voormelde schade vol-
ledig herstelt;

Overwegende dat de materiële schade die de getroffene lijdt ten gevolge van
blijvende arbeidsongeschiktheid, niet alleen kan bestaan in een vermindering van
zijn waarde op de arbeidsmarkt, en, eventueel, in de noodzaak van een grotere
krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden,
maar ook, in voorkomend geval, in de derving van bedrijfsinkomsten;

Overwegende dat het middel, volgens hetwelk de materiële schade ten gevolge
van een dergelijke arbeidsongeschiktheid niet kan bestaan in een derving van be-
drijfsinkomsten, faalt naar recht;

C. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over het ver-
lies van de exploitatie van de grond waar het ongeval heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat het arrest aan verweerder akte verleent van het feit dat hij
"afziet van elke vordering voor het verlies van de teeltmogelijkheden op het veld
waar het ongeval heeft plaatsgevonden" :

Dat de cassatieberoepen, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

13 november 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarnemend
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop, advocaat-generaal  –  Advocaten:
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mrs. De Bruyn en Gérard.

Nr. 603

2° KAMER - 13 november 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BEVEL TOT

AANHOUDING BIJ VERSTEK - VERDACHTE OPGESLOTEN OP EEN ANDERE GROND - NIET-UITGEVOERD

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK - ONDERZOEKSRECHTER - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING -
OPPORTUNITEIT - KEUZE.

Een aanhoudingsbevel bij verstek wordt uitgevoerd wanneer het betekend wordt; wanneer
het niet is betekend en de verdachte opgesloten is op een andere grond, kan de onder-
zoeksrechter het meest opportune ogenblik uitkiezen om hem te verhoren en onmiddellijk
na het verhoor een aanhoudingsbevel uitvaardigen1. (Artt. 18, §1 en 34, §2 Wet Voorlopi-
ge Hechtenis 1990)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1434.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 34 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest schendt het voormelde artikel, wanneer het bepaalt dat het bevel

tot aanhouding bij verstek, op 17 juli 2002 uitgevaardigd in het kader van deze rechtsple-
ging, niet [aan eiser] betekend hoefde te worden, aangezien de voorlopige hechtenis in het
kader van een ander dossier, die was gestuit tijdens de ontsnapping, opnieuw zou zijn be-
ginnen te lopen.

Grieven
In de conclusie die eiser neerlegde in eerste en tweede aanleg, voert hij de schending

van artikel 34 van de wet van 20 juli 1990 aan, daar mevrouw de onderzoeksrechter Diane
Dejardin, op het ogenblik van zijn ontsnapping, tegen hem een internationaal bevel tot
aanhouding bij verstek had uitgevaardigd op 17 juli 2002, zodat dit bevel tot aanhouding
hem bij verstek betekend had moeten worden zodra hij op 21 juli 2002 gevangen was ge-

1 Zie Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1359.F, nr. 520; D. VANDERMEERSCH, “Le mandat d'arrêt”, in La
détention préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Larcier, 1992, p. 122, nr. 49.
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nomen, waarbij het nieuwe aanhoudingsbevel binnen een termijn van 24 uur had moeten
zijn uitgevaardigd, voor zover de in artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 bepaalde voor-
waarden waren vervuld.

Het bestaan van een titel van hechtenis in een afzonderlijke rechtspleging, ontslaat de
onderzoeksmagistraat niet van de verplichting om het bepaalde in artikel 34 van de wet na
te leven in het kader van het bij hem aanhangig gemaakte dossier.

IV. De beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiser op 2 maart 2002 op een andere

grond onder aanhoudingsbevel is geplaatst, dat hij is ontsnapt op 17 juli 2002,
dat de onderzoeksrechter dezelfde dag tegen hem een aanhoudingsbevel bij ver-
stek heeft uitgevaardigd wegens verzwaarde diefstal en deelneming aan een cri-
minele organisatie, dat hij is onderschept op 21 juli 2002, en opnieuw is opgeslo-
ten ter uitvoering van het aanhoudingsbevel van 2 maart 2002;

Dat de onderzoeksrechter eiser op 10 oktober 2002 heeft verhoord over de in
het aanhoudingsbevel van 17 juli 2002 bedoelde feiten en onmiddellijk een aan-
houdingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd, dat hem dadelijk is betekend;

Overwegende dat eiser betoogt dat het bevel tot aanhouding bij verstek, met
toepassing van artikel 34 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, hem had moeten zijn betekend zodra hij op 21 juli 2002 gevangen was
genomen, en dat het nieuwe aanhoudingsbevel had moeten zijn uitgevaardigd
binnen een termijn van 24 uur, te rekenen van de betekening van het eerste aan-
houdingsbevel;

Maar overwegende dat die vormvereisten, met toepassing van de tweede para-
graaf van het voormelde artikel 34, alleen nageleefd hoeven te worden wanneer
het bij verstek uitgevaardigde aanhoudingsbevel is uitgevoerd; dat een bevel tot
aanhouding bij verstek wordt uitgevoerd wanneer het wordt betekend; dat de on-
derzoeksrechter, wanneer dat bevel niet is betekend en de inverdenkinggestelde,
zoals te dezen, opgesloten is op een andere grond, het meest opportune ogenblik
kan uitkiezen om hem te verhoren en onmiddellijk na het verhoor een aanhou-
dingsbevel kan uitvaardigen;

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het bevel tot aanhouding bij verstek,
dat de onderzoeksrechter op 17 juli 2002 had uitgevaardigd om een aanhouding
in het buitenland mogelijk te maken, dus niet aan de inverdenkinggestelde bete-
kend hoefde te worden indien hij op het grondgebied van het koninkrijk werd on-
derschept, en dat dit overigens niet is geschied; dat de onderzoeksmagistraat de
inverdenkinggestelde dus op het door hem meest opportuun geachte tijdstip kon
ondervragen over andere feiten dan die op grond waarvan die inverdenkingge-
stelde reeds was opgesloten en een ander aanhoudingsbevel kon uitvaardigen,
zonder gebonden te zijn door enige termijn van 24 uur";

Dat de appèlrechters, door die vermeldingen, hun beslissing naar recht verant-
woorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
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is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

13  november 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Nicaise, Charleroi.

Nr. 604

1° KAMER - 14 november 2002

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID -
BURGERLIJKE ZAKEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - CLAUSULE TOT TOEKENNING VAN

RECHTSMACHT AAN DE GERECHTEN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE - BELGISCHE

RECHTBANK WAARBIJ DE OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING TOT

GEDWONGEN TUSSENKOMST EN VRIJWARING - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE

ZAKEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - CLAUSULE TOT TOEKENNING VAN RECHTSMACHT AAN DE

GERECHTEN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE - BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ DE

OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING TOT GEDWONGEN

TUSSENKOMST EN VRIJWARING - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID -
BURGERLIJKE ZAKEN - EUROPESE UNIE - BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ DE OORSPRONKELIJKE

VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST EN VRIJWARING

- AANHANGIG GEDING - SAMENHANG - GEVOLG.

4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELEN - BURGERLIJKE

ZAKEN - BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ DE OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS
GEMAAKT - VORDERING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST EN VRIJWARING - AANHANGIG GEDING -
SAMENHANG - GEVOLG.

5º SAMENHANG - BEVOEGDHEID EN AANLEG - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID -
BURGERLIJKE ZAKEN - EUROPESE UNIE - BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ EEN OORSPRONKELIJKE

VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST EN VRIJWARING

- SAMENHANG - GEVOLG.

6º AANHANGIG GEDING - BEVOEGDHEID EN AANLEG - INTERNATIONALE

BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - EUROPESE UNIE - BELGISCHE RECHTBANK WAARBIJ DE

OORSPRONKELIJKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING TOT GEDWONGEN

TUSSENKOMST EN VRIJWARING - AANHANGIG GEDING - GEVOLG.

1º en 2° Het arrest dat, om de toepassing van een clausule waarbij rechtsmacht wordt toe-
gekend aan de rechtbanken te Bonn uit te sluiten, oordeelt dat (eiseres) "bij wege van
een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring voor de Belgische gerechten
is gebracht, wat toegestaan is bij de artt. 564, 634, 635, 3°, 6° en 9° Ger.W.", schendt de
artt. 2, eerste lid en 3, eerste lid Executieverdrag. (Artt. 2, eerste lid en 3, eerste lid Exe-
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cutieverdrag van 27 sept. 1968)

3º, 4°, 5° en 6° De artt. 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan
niet toe dat de rechter van een verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aan-
hangig is gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden betreffende het aanhangig geding of
de samenhang. (Artt. 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968)

(KMV VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH, vennootschap naar Duits recht T. ISOTOIT N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0452.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 11 juni 1996 en 18 janu-

ari 2000 door het Hof van Beroep te Luik zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, 3, 5 tot 18, 21 en 22 van het Verdrag van Brussel van 27 september

1968 tussen de Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971;

- de artikelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 11 juni 1996 verwerpt de exceptie van rechtsmacht van de Bel-

gische rechtbanken die eiseres opwerpt tegen de vordering tot tussenkomst en vrijwaring
die verweerster tegen haar heeft ingesteld, welke exceptie gegrond is op artikel 13 van
haar algemene verkoopvoorwaarden dat bepaalde dat de rechtbanken te Bonn territoriaal
bevoegd zijn, en die beslissing verantwoordt door de overweging dat "de ingestelde pro-
cedure het niet mogelijk maakt die overeengekomen aanwijzing van bevoegdheid aan te
nemen" aangezien, enerzijds, "(eiseres) door een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst
en vrijwaring voor het Belgisch gerecht is gebracht, wat mogelijk is op grond van de arti-
kelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, van het Gerechtelijk Wetboek" en, anderzijds, "dat zelfs
in de onderstelling dat [verweerster] [eiseres] voor de Duitse gerechten heeft gedaagd, zij
onder aanvoering van de aanhangigheid en de samenhang, de onttrekking van de zaak aan
die gerechten ten voordele van de Belgische rechtbanken kan vragen, waarbij de zaak het
eerst is aangebracht en zulks op grond van de artikelen 21 en 22 van het Verdrag van
Brussel van 27 september 1968 tussen de Lidstaten van de Europese Economische Ge-
meenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in burgerlijke en handelszaken ."

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 2, eerste lid, van het Verdrag van 27 september 1968 bepaalt dat "onverminderd

de bepalingen van dit Verdrag worden zij, die woonplaats hebben op het grondgebied van
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een verdragsluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van
die Staat"; naar luid van artikel 3, eerste lid, van het hetzelfde verdrag, "kunnen degenen
die op het grondgebied van een verdragsluitende Staat woonplaats hebben, niet voor de
rechter van een andere verdragsluitende Staat worden opgeroepen dan krachtens de in de
afdelingen 2 tot en met 6 van (...) titel (II) gegeven regels". Uit die bepalingen, en inzon-
derheid uit artikel 3, eerste lid, volgt dat de bevoegdheidsregels die zijn vastgelegd in het
Verdrag van Brussel voorrang hebben op de nationale regels, en bijgevolg de toepassing
uitsluiten van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de volstrekte en de ter-
ritoriale bevoegdheid, inzonderheid de toepassing van de regels van dat wetboek betref-
fende vorderingen tot tussenkomst, de aanhangigheid en de samenhang, die zijn vastge-
legd in de artikelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°. Te dezen neemt het bestreden arrest van
11 juni 1996 aan dat eiseres, waarvan de maatschappelijke zetel, volgens de vermeldingen
van de beslissing zelf, te Troisdorff in Duitsland is gevestigd, voor de Belgische gerechten
kan worden gebracht op grond van de voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek, dat wil zeggen van andere regels dan die welke zijn vermeld in de afdelingen 2 tot 6
van titel II van het Verdrag van Brussel. Het schendt dus die regels van het Verdrag en
maakt een onjuiste toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek die het aan-
wijst (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen van het Verdrag van Brus-
sel van 27 september 1968 en van de artikelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Enerzijds, leggen de artikelen 21 en 22 van het Verdrag van Brussel, die behoren tot af-

deling 8 van titel II, niet de bevoegdheid vast van de rechter van een Verdragsluitende
Staat om uitspraak te doen over een vordering die in staat van aanhangigheid of samen-
hang is met een andere vordering die bij die rechter aanhangig is; anderzijds volgt uit de-
zelfde artikelen van het Verdrag van Brussel dat alleen de tweede geadieerde rechter be-
voegd is om na te gaan of de voorwaarden voor aanhangigheid en samenhang vervuld zijn
en om, in voorkomend geval, te beslissen om de uitspraak op te schorten en vervolgens de
zaak uit handen te geven ten voordele van de eerste geadieerde rechter als diens bevoegd-
heid is aangetoond. In dit geval steunt het bestreden arrest van 11 juni 1996 de bevoegd-
heid van de Belgische rechtbanken op de overweging dat de vordering tot tussenkomst die
verweerster tegen eiseres heeft ingesteld samenhangt of zelfs in staat van aanhangigheid is
met de hoofdzaak die voor die rechtbanken hangende is en dat verweerster, als zij eiseres
had gedagvaard voor de Duitse gerechten, "de onttrekking van de zaak aan die gerechten
kon vorderen (...) ten voordele van de Belgische rechtbanken waarbij de zaak het eerst
was aangebracht". Door die uitspraak schendt het arrest van 11 juni 1996 de artikelen 21
en 22 van het Verdrag van Brussel die, enerzijds, geen bepalingen zijn die een bevoegd-
heid aanwijzen en, anderzijds, de rechters van een Verdragsluitende Staat, die het eerst
zijn geadieerd, niet de mogelijkheid bieden om uitspraak te doen over het bestaan van de
voorwaarden van de aanhangigheid of samenhang. Het arrest schendt bovendien artikel 3
van het Verdrag van Brussel aangezien, krachtens die bepaling, degenen die op het grond-
gebied van een verdragsluitende Staat woonplaats hebben, niet voor de rechter van een
andere verdragsluitende Staat kunnen worden opgeroepen "dan krachtens de in de afdelin-
gen 2 tot en met 6" van titel II "gegeven regels" (schending van de artikelen 3, 21 en 22
van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968).

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1582, 1710, 1711 en 1787 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 18 januari 2000 heeft overwogen, enerzijds, op grond van de
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"verschillende gegevens" die het bespreekt en die zijn afgeleid "uit de overgelegde stuk-
ken en uit de verschillende verslagen van de deskundige Outtelet", "dat (eiseres), door tus-
senkomst van haar afgevaardigde Jean-Paul Nottet, dus niet alleen het materiaal heeft ge-
leverd dat voor problemen heeft gezorgd, maar tevens de samenstelling van de dakbedek-
king heeft voorgesteld en 'gecontroleerd of de samenstelling en de uitvoering van die dak-
bedekking overeenkomstig haar richtlijnen is gebeurd' (...)" en "dat daaruit kan worden af-
geleid dat (eiseres) verder is gegaan dan haar rol van leverancier, door zich de rol van ont-
werper toe te eigenen die door alle partijen, in de eerste plaats door het architectenbureau
Crahay, is aanvaard rekening houdend met haar specialisatie op het gebied van nieuwe
isolatie- en waterdichte materialen" en, anderzijds, "dat (eiseres) in dit geval wel degelijk
een ontwerpfout ten laste moet worden gelegd", "dat niet is aangetoond en zelfs niet wordt
betoogd dat de geleverde materialen als dusdanig gebrekkig waren"" en "dat daarentegen
de samenstelling van de dakbedekking,  zoals  die  door  de  afgevaardigde van (eiseres)
werd aangeraden, de oorzaak van de schade is", en vervolgens beslist "dat uit alle voor-
melde gegevens volgt dat (eiseres) niet enkel een product heeft verkocht dat in het dak
diende te worden aangebracht, maar werkelijk een aanneming heeft uitgevoerd om te zor-
gen dat het dak waterdicht werd door het aanwenden van een assemblage techniek van
materialen met gesofistikeerde samenstelling en daaruit afleidt, enerzijds, dat "in zoverre
het optreden van (eiseres) moet worden uitgelegd in het kader van een aannemingsover-
eenkomst, laatstgenoemde niet meer de zeer strenge waarborgbeperkingen kan aanvoeren
die zijn bepaald in een verkoopovereenkomst, die te dezen niet van toepassing is" en, an-
derzijds, "dat uit hetzelfde oogpunt alleen het Belgische recht van toepassing is, aangezien
het contractueel beding dat ook in de verkoopovereenkomst voorkomt en dat bepaalt dat
het Duitse recht van toepassing is, in dit geval niet toepasselijk is". Het bestreden arrest
van 18 januari  2000 beslist  bijgevolg dat verweerster,  "als onderaannemer die verant-
woordelijk is voor de dakbedekking, (eiseres) kan verwijten dat zij bij de conceptie van
waterdichtheid van die dakbedekking een contractuele fout heeft begaan" en, "in dat ka-
der, (...) de vergoeding kan vragen van de eigen schade die zij heeft geleden bij het her-
stellen van de dakbedekking en een rechtsvordering tot vrijwaring kan instellen voor de
veroordelingen die te haren laste en ten voordele van de hoofdaannemer zijn uitgespro-
ken", zonder acht te slaan op de beperking van de waarborg die tussen de partijen is over-
eengekomen noch op het Duitse recht dat bij overeenkomst op hun betrekkingen toepasse-
lijk is verklaard. 

Grieven
Ingevolge het beginsel van de wilsautonomie en het beginsel dat de overeenkomst de

partijen tot wet strekt, die zijn vastgelegd in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
kunnen de partijen alle overeenkomsten sluiten die zij willen, vrij de inhoud daarvan be-
palen, alleen onder voorbehoud van de openbare orde, de goede zeden en de bepalingen
van dwingend recht, en dient de rechter verder de "wettelijk totstandgekomen" overeen-
komst toe te passen zoals de partijen die hebben gewild.

2.1. Eerste onderdeel
Als het bestreden arrest van 18 januari 2000 in die zin moet worden begrepen dat de

partijen twee afzonderlijke overeenkomsten zouden hebben gesloten - ten deze, een ver-
koopovereenkomst voor de levering van materiaal voor isolatie en waterdichtheid, en een
aannemingsovereenkomst voor de conceptie van de samenstelling van de dakbedekking
en de controle op de uitvoering ervan - en dat daaruit zou volgen dat de tussen de partijen
overeengekomen regels inzake de waarborgen die eiseres heeft beloofd en het toepasselij-
ke recht, in dit geval niet van toepassing zijn omdat eiseres aansprakelijk is als aannemer
en niet als verkoper, miskent het arrest het unitair karakter van de complexe overeenkomst
waarvan het arrest het bestaan tussen de partijen heeft vastgesteld en tevens de inhoud die
zij daaraan hebben gegeven, door erop te wijzen dat verweerster voor het begin van het
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werk, eiseres had gevraagd haar "zoals overeengekomen de tienjarige waarborg toe te stu-
ren op de producten die u ons levert en de tienjarige waarborg op de techniek die u voor-
stelde voor de uitvoering van dat werk", dat eiseres daarop "haar waarborg had verleend
(...) voor een periode van tien jaar voor gebreken die zouden opduiken in zoverre de plaat-
sing perfect was gedaan overeenkomstig haar onderrichtingen", dat eiseres " dus niet al-
leen het materiaal heeft geleverd dat problemen heeft veroorzaakt maar ook de samenstel-
ling van de dakbedekking heeft voorgesteld en heeft 'gecontroleerd' of de samenstelling
en de uitvoering van die dakbedekking overeenkomstig haar richtlijnen waren gedaan" en
aldus "verder is gegaan dan haar rol van leverancier en zich een rol van ontwerper heeft
toegeëigend die alle partijen hebben aanvaard". Het arrest verantwoordt dus niet wettig
zijn beslissing om tussen de partijen geen toepassing te maken van de bedingen van de
overeenkomst die de door eiseres verstrekte waarborgen beperken en die het Duitse recht
toepasselijk maken op hun betrekkingen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek).

2.2. Tweede onderdeel
Als het bestreden arrest van 18 januari 2000 in die zin moet worden begrepen dat de

partijen een complexe overeenkomst zouden hebben gesloten die, omdat eiseres met in-
stemming van alle partijen de rol van ontwerper en controleur heeft uitgeoefend, geen ver-
koopovereenkomst maar een aannemingsovereenkomst is en dat daaruit zou volgen dat de
contractuele bedingen inzake de waarborgen en het toepasselijke recht niet kunnen wor-
den aangevoerd omdat eiseres aansprakelijk is als aannemer en niet als verkoper, verant-
woordt het arrest niet naar recht de kwalificatie van aannemingsovereenkomst die het in
aanmerking neemt; de omstandigheid dat eiseres zich met instemming van alle partijen
een rol als ontwerper van de samenstelling van de dakbedekking en van controleur van die
samenstelling en van de uitvoering ervan heeft toegeëigend, impliceert immers geenszins
dat zij "buiten haar rol van leverancier zou zijn getreden", aangezien, zoals het arrest vast-
stelt, het materiaal voor isolatie en waterdichtheid dat zij fabriceert nieuw is en zeer ge-
specialiseerd; de fabrikant van producten met deze kenmerken treedt niet buiten "zijn rol
van leverancier" wanneer hij samen met anderen of zelfs alleen de toepassing ervan ont-
werpt en de controle op die toepassing door niet gespecialiseerde derden uitvoert. Het ar-
rest van 18 januari 2000 beslist dus niet wettig dat eiseres, nu de overeenkomst tussen de
partijen een aannemingsovereenkomst is, geen aanspraak kan maken op de toepassing van
de beperkingen van de waarborgen die zijn bepaald "in het kader van de verkoopovereen-
komst", noch van het Duitse recht overeenkomstig het "contractueel beding (...) dat ook in
de verkoopovereenkomst voorkomt" (schending van de artikelen 1134, 1582, 1710, 1711
en 1787 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerster tegen de voorziening

opwerpt in zoverre zij tegen het arrest van 18 januari 2000 is gericht :
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen twee arresten die respectie-

velijk op 11 juni 1996 en 18 januari 2000 zijn gewezen;
Overwegende dat de uit te spreken vernietiging van het eerste arrest leidt tot

vernietiging van het arrest van 18 januari 2000; dat de vernietiging van een vol-
gend arrest moet worden uitgesproken zelfs als de tegen dat arrest gerichte voor-
ziening te laat of op onregelmatige wijze is ingesteld;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat naar luid van artikel 2, eerste lid, van het Verdrag van Brus-
sel van 27 september 1968 tussen de Lidstaten van de Europese Economische
Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, onverminderd de bepalingen
van dit Verdrag zij, die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdrag-
sluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen worden voor de gerechten
van die Staat;

Dat krachtens artikel 3, eerste lid, van dat verdrag, degenen die op het grond-
gebied van een verdragsluitende Staat woonplaats hebben, niet voor de rechter
van een andere verdragsluitende Staat kunnen worden opgeroepen dan krachtens
de in de afdelingen 2 tot en met 6 van titel II, inzake bevoegdheid, gegeven re-
gels;

Overwegende dat  het  arrest om de toepassing af  te  wijzen van een beding
waarbij aan de rechtbanken te Bonn rechtsprekende bevoegdheid werd verleend
en dat in de algemene verkoopvoorwaarden van eiseres is ingevoegd, oordeelt
dat "[eiseres] door een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring
voor het Belgisch gerecht is gebracht, wat mogelijk is op grond van de artikelen
564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, van het Gerechtelijk Wetboek";

Dat het aldus de voornoemde bepalingen van het Verdrag van 27 september
1968 schendt;

1.2. Tweede onderdeel:
Overwegende dat krachtens de artikelen 21 en 22 van het Verdrag van 27 sep-

tember 1968, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak
ambtshalve aanhoudt in geval van aanhangigheid of kan aanhouden in geval van
samenhang;

Overwegende dat die bepalingen, die geen bevoegdheid aanwijzen, de rechter
van een Verdragsluitende Staat, waarbij de zaak het eerst is aangebracht, niet
toestaan zelf uitspraak te doen over de voorwaarden van de aanhangigheid of de
samenhang;

Dat het arrest dat oordeelt "dat zelfs in de onderstelling dat [verweerster] [eise-
res] voor de Duitse gerechten heeft gedaagd, zij onder aanvoering van de aan-
hangigheid en de samenhang, de onttrekking van de zaak aan die gerechten kan
vragen ten voordele van de Belgische rechtbanken, waarbij de zaak het eerst is
aangebracht en zulks op grond van de artikelen 21 en 22 van het Verdrag van
Brussel van 27 september 1968", die bepalingen schendt;

Dat beide onderdelen gegrond zijn;
En overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest van 11 juni 1996

leidt tot vernietiging van het arrest van 18 januari 2000 in zoverre het uitspraak
doet over de vorderingen van verweerster tegen eiseres;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 11 juni 1996 in zoverre het uitspraak doet

over verweersters vordering tot vrijwaring tegen eiseres en over de kosten van
die partijen en doet in dezelfde mate het arrest van 18 januari 2000 teniet dat
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daarvan het gevolg is;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van het arrest dat gedeeltelijk is tenietgedaan;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

14  november 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Gérard en Wouters.

Nr. 605

1° KAMER - 14 november 2002

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID -
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND FEIT - OP DE ALGEMENE ERVARING BERUSTEND FEIT

- BEGRIP.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID -
BEWIJSLAST - OP DE ALGEMENE ERVARING BERUSTEND FEIT.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OP DE ALGEMENE

ERVARING BERUSTEND FEIT.

1º Wanneer de appèlrechters erop wijzen dat "de textuur van de zijkanten (van een band)
zachter is dan het loopvlak", baseren zij zich op een op de algemene ervaring berustend
feit1.

2º en 3° De rechter die zijn beslissing grondt op een op de algemene ervaring berustend
feit schendt de artt. 1315 B.W. en 870 Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging2. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.; algemeen rechts-
beginsel van het recht van verdediging)

(WAALS GEWEST T. GEMEENTE WALCOURT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0125.F - C.01.0138.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis dat op 18 oktober 2000 door

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen

1 Zie Cass., 11 jan. 2001, A.R. C.00.0192.F, nr. 19. 
2 Ibid.
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Over het cassatieberoep C.01.0125.F van de algemene rol
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek;
- de artikelen 1315, eerste lid en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in strafzaken krachtens hetwelk hij die van

een misdrijf wordt beschuldigd een vermoeden van onschuld geniet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis veroordeelt eiser, als bewaarder van een gebrekkige weg, tot vergoeding

van de slagen en verwondingen die verweerder zijn toegebracht door zijn val op de rij-
baan en beveelt een medisch deskundigenonderzoek om de omvang van de verwondingen
en hun gevolgen vast te stellen, op grond:

"dat het bijzonder beknopt strafdossier enkel gewag maakt van het verhoor van een en-
kele persoon - zelfs [verweerder] is niet gehoord - te weten een reismakker (van verweer-
der) de heer Kris Oorts, die op 5 juli 1996 heeft verklaard: 'op 10 december 1995, om-
streeks 12h30, reed ik met mijn motorfiets te Walcourt op de 'route des Barrages' in de
richting van Cerfontaine. We waren met een groep van 15 tot 20 personen. [Verweerder]
behoorde tot die groep. Wij reden achter elkaar. Onze snelheid bedroeg op dat ogenblik
volgens mij 90 km per uur. Wij reden niet tegen 120 km per uur zoals in de vaststellingen
wordt vermeld. [Verweerder] reed voor mij. Op een bepaald ogenblik, net voor een bocht-
naar links, reed [verweerder] in een gat in de rechterrijstrook van de weg. Toen reed hij
lek, viel en gleed naar de kant van de weg. [Verweerder] werd vervolgens met de zienken-
wagen naar het ziekenhuis te Loverval gebracht. De enige oorzaak van de val was het gat
in de wegbedekking. Niemand anders was bij de val betrokken';

[...]
dat het verslag dat de verbalisanten hebben opgesteld van de verklaring die de getuige

Oorts ter plaatse heeft afgelegd en volgens welke de groep motorrijders tegen 120 km per
uur reed op het ogenblik van het ongeval, al onmiddellijk uit het debat moet worden ge-
weerd; dat dat verslag niet betrouwbaar is omdat het gebrek aan kennis van de Franse taal
van de getuige misschien een misverstand heeft veroorzaakt; dat de verbalisanten trou-
wens hebben vermeld dat de getuige slechts een zeer summiere kennis van het Frans had
en in zijn moedertaal wenste te worden verhoord;

dat de rechtbank evenmin rekening kan houden de beoordeling van de verbalisanten
wanneer zij oordelen dat het gat in de rijbaan niet in het verlengde ligt van het slipspoor
van de motorfiets; dat die sporen een tiental meter na dat gat beginnen en dat een motor-
fiets die door een lekke band uit zijn evenwicht is gebracht over die afstand wel degelijk
die slipsporen kan nalaten;

dat het enig verhelderend gegeven dat in de zaak in aanmerking moet worden genomen
bijgevolg de verklaring van de getuige Oorts is waarvan de oprechtheid niet kan worden
betwist;

dat er dient te worden vastgesteld dat snelheid niet de oorzaak van het ongeval was op
grond van de voormelde getuigenis en van het feit dat geen enkele andere motorrijder van
de groep op dat ogenblik en op die plaats in een ongeval betrokken raakte;

dat een gat met gekartelde randen - zoals blijkt uit de overgelegde foto's - en met een
diepte van 43 mm, zeker een lekke band, of zelfs een klapband, kan veroorzaken aange-
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zien de textuur van de flank van motorbanden zachter is dan die van het loopvlak;
dat dient te worden geoordeeld dat het litigieuze ongeval wel degelijk te wijten is aan

een lekke band van de motorfiets, waarbij dat lek is veroorzaakt door een gat in de wegbe-
dekking van de rijbaan;

[...]
dat niet wordt betwist dat [eiser] de bewaarder van de litigieuze weg is;
dat het vaste rechtspraak is dat een zaak, te dezen een weg, gebrekkig is wanneer zij

een abnormaal kenmerk vertoont dat schade kan veroorzaken;
dat het vermoeden van fout dat op de bewaarder rust alleen kan worden omgekeerd als

hij aantoont dat niet het gebrek van de zaak maar de schade aan een vreemde oorzaak te
wijten is : toeval, overmacht, daad van een derde of van de getroffene zelf;

dat [eiser], om zijn aansprakelijkheid af te wijzen, aanvoert dat de door de [verweerder]
geleden schade door zijn toedoen is teweeggebracht, te weten door het feit dat hij zijn
voertuig wegens overdreven snelheid niet meester was;

dat die bewering om de bovenvermelde redenen moet worden afgewezen;
dat de door (verweerder) geleden schade niet te wijten is aan een foutieve handeling

van zijnentwege, noch aan de daad van een derde, noch aan toeval, noch aan overmacht;
dat [eiser] bijgevolg op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek

aansprakelijk is".
Grieven
Wanneer de verweerder in een burgerlijke rechtsvordering die gegrond is op een over-

treding van de strafwet, een rechtvaardigingsgrond aanvoert en zijn bewering niet volledig
ongeloofwaardig is, dient het bewijs van de onjuistheid ervan door de eiser in de rechts-
vordering te worden geleverd.

Dat is een toepassing van het algemeen beginsel van het strafrecht dat twijfel de be-
klaagde ten goede komt maar ook van de algemene regel van de bewijslast dat degene die,
in burgerlijke zaken, de uitvoering van een verbintenis vordert deze moet bewijzen (arti-
kel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); te
dezen wordt eiser veroordeeld tot vergoeding van verweersters schade op grond van een
strafrechtelijke fout of althans van een vermoeden van strafrechtelijke fout, te weten de
bewaring te hebben gehad van een weg die lichamelijke schade kon veroorzaken en waar-
van het gebrek verweerder slagen en verwondingen heeft toegebracht.

Degene die de bewaarder van de gebrekkige zaak vervolgt  tot  vergoeding van zijn
schade moet het bestaan van het gebrek aantonen en het oorzakelijk verband tussen het
gebrek en zijn schade.

Bovendien mag de rechter wanneer het zoals ten deze gaat om een gebrek dat een mis-
drijf van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid heeft opgeleverd, de bewaarder
alleen veroordelen als hij vaststelt dat het wel degelijk de aangeklaagde onvoorzichtigheid
is, te weten het bewaarder zijn van een gebrekkige zaak, die de slagen en verwondingen
heeft veroorzaakt (artikelen 418-420 Strafwetboek).

Eiser heeft  in dit geval aan verweerders rechtsvordering tegengeworpen dat er geen
oorzakelijk verband bestond tussen het gebrek van de zaak (de aanwezigheid van een zeer
ondiepe greppel) en zijn val omdat die val aan de overdreven snelheid van verweerder te
wijten was (120 km per uur).

Eiser steunde daarbij op het proces-verbaal van de verbalisanten die hadden vastgesteld
dat het slipspoor van verweerders motorfiets niet in het verlengde lag van het lichte "gat"
in de rijbaan en die de getuigenis hadden opgetekend van een vriend van verweerder die
bevestigde dat hij op het ogenblik van de feiten tegen 120 km per uur in een bocht reed.
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Zoals is gebleken heeft het bestreden vonnis verweerders rechtsvordering aangenomen
en die twee rechtvaardigingsgronden afgewezen op grond dat zij volgens het vonnis niet
voldoende overtuigend zijn of  minder  geloofwaardig dan de tweede getuigenis  die de
vriend van de verweerder meer dan een jaar na de feiten heeft afgelegd of nog dat de rand
van de greppel de scheur in de band van verweerders motorfiets kan hebben veroorzaakt,
maar niet omdat in het dossier geen enkel gegeven voorkomt dat aan die gronden enige
geloofwaardigheid kon verlenen.

Aldus schendt het bestreden vonnis om de bovenvermelde redenen de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek en de wetsbepalingen inzake de bewijslast die in de aanhef van
het middel worden aangewezen en miskent het eveneens het voornoemd algemeen begin-
sel uit het strafrecht volgens hetwelk verweerder moet aantonen dat het betoog van eiser
over het ontbreken van elk oorzakelijk verband tussen het "gebrek" van de weg en het on-
geval geen enkel element bevat dat het geloofwaardig maakt (schending van de in de aan-
hef van het middel aangevoerde wetsbepalingen en miskenning van het daar vermelde
rechtsbeginsel, met uitzondering van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Bovendien schendt het vonnis, door eiser als bewaarder van een gebrekkige zaak te ver-
oordelen tot vergoeding van verweerders schade hoewel niet is aangetoond dat de voor-
melde beweringen van eiser zeker onjuist waren, ook artikel 1384, eerste lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, aangezien het toepassen van die bepaling onderstelt dat een vaststaand
oorzakelijk verband tussen gebrek en schade is aangetoond.

Over het cassatieberoep nr. C.01.0138.F van de algemene rol :
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis zegt voor recht dat een expert werd aangesteld en dat het ongeval

dat verweerder is overkomen volledig te wijten is aan de gezamenlijke fout van eiseres en
van het Waals gewest en veroordeelt hen hoofdelijk en in solidum tot betaling van een
provisioneel bedrag van 1.500.000 BEF in hoofdsom aan eiser op grond "dat een gat met
gekartelde randen - zoals blijkt uit de overgelegde foto's - en met een diepte van 43 mm,
zeker een lekke band, of zelfs een klapband, kan veroorzaken aangezien de textuur van de
flank van motorbanden zachter is dan die van het loopvlak".

Grieven
Dat laatste punt was door geen van de partijen aangevoerd; verweerder betoogde enkel

dat het gat zijn val had veroorzaakt (verzoekschrift van hoger beroep); eiseres betoogde
"dat elke motorrijder kan bevestigen dat een zo ondiepe kuil een motorrijder die tegen 90
km per uur rijdt, zeker niet uit evenwicht kan brengen en zeker niet de berijder van een
zware motorfiets, zoals hier het geval was (750 cm³ [...]), aangezien een dergelijke kuil
door de bestuurder nauwelijks wordt gevoeld" en het Waalse gewest betoogde "dat het
verwonderlijk zou zijn (...) dat een dergelijk gat, dat toch niet zeer diep was, dergelijke
gevolgen kan hebben voor een weggebruiker die voorzichtig en normaal rijdt".

De rechtbank die ten aanzien van die conclusie verweerders vordering aanneemt op
grond  dat  "de  textuur  van  de  flank  (van  motorbanden)  zachter  is  dan  die  van  het
loopvlak", aldus steunt op een gegeven waarvan het kennis heeft gekregen buiten de te-
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rechtzitting (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verde-
diging).

De rechtbank minstens het Hof niet toelaat na te gaan of zij uitspraak heeft gedaan op
grond van gegevens die regelmatig in het debat waren gebracht en waarover de partijen
vrij tegenspraak hebben kunnen voeren dan wel of zij integendeel heeft gesteund op feiten
die haar persoonlijk bekend waren; haar beslissing is bijgevolg niet regelmatig met rede-
nen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen tegen dezelfde beslissing zijn gericht;

dat zij dienen te worden gevoegd;
A. Over het middel dat wordt aangevoerd in de zaak die onder het nummer

C.01.0125.F op de algemene rol is ingeschreven
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat eiser, als bewaarder

van een gebrekkige zaak die verwondingen heeft toegebracht aan verweerder,
een  onvoorzichtigheid  heeft  begaan  die  een  overtreding  van  de  strafwet  uit-
maakt;

Overwegende dat het arrest alleen maar beslist dat eiser op grond van artikel
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is;

Dat het Hof niet zou kunnen beslissen dat eiser de strafwet heeft overtreden
zonder zich in de plaats te stellen van de bodemrechter;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
B. Over het middel dat wordt aangevoerd in de zaak die onder het nummer

C.01.0138.F op de algemene rol is ingeschreven
Overwegende dat de appèlrechters door erop te wijzen dat "de textuur van de

flank (van een band) zachter is dan die van het loopvlak" op een algemeen be-
kend gegeven hebben gesteund;

Dat zij door aldus uitspraak te doen noch de wetsbepalingen noch het alge-
meen rechtsbeginsel die in het middel worden aangevoerd, schenden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de zaken die onder de nummers C.01.0125.F en C.01.0138.F van de al-

gemene rol zijn ingeschreven;
Uitspraak doende over de voorziening nr. C.01.0125.F :
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Uitspraak doende over de voorziening nr. C.01.0138.F :
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

14 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Echement – Andersluidende conclusie3 van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. De Bruyn, Bützler en Draps.

Nr. 606

1° KAMER - 15 november 2002

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
SCHADEVERGOEDING - OMVANG.

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
WANPRESTATIE VAN BEIDE PARTIJEN - ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING - OMVANG.

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - WANPRESTATIE VAN BEIDE PARTIJEN - CONTRACTUELE

AANSPRAKELIJKHEID - SCHADEVERGOEDING - OMVANG.

1º Ingeval van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, moet de schulde-
naar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150
en 1151 B.W., de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en
de winst die hij moet derven1. (Art. 1149 B.W.)

2º Ingeval hij een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie van beide partijen ont-
bonden verklaart, moet de rechter de schade, waarop iedere partij recht heeft wegens
het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen, bepalen naar evenredig-
heid met de ernst van de respectieve tekortkomingen2. (Art. 1184 B.W.)

3º De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun verbintenis-
sen niet zijn nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun ge-
houdenheid, in evenredigheid van hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding
van de andere partij van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun
tekortkomingen3. (Art. 1184 B.W.)

(D. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0128.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 september 1999 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

3 Het O.M. was van oordeel dat de appèlrechters, toen zij erop wezen dat "de textuur van de zijkan-
ten (van een band van een moto) zachter is dan het loopvlak" zich gebaseerd hebben op een op de al-
gemene ervaring berustend feit, dat aangezien het niet blijkt uit een van de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, hun uit eigen wetenschap bekend was, waardoor zij het algemeen beginsel van
het recht van verdediging hebben miskend. 
1 Cass., 16 april 1998, A.R. C.96.0248.N, nr. 196.
2 Cass., 5 maart 1993, A.R. 7957-8053, nr. 128. 
3 Cass., 15 juni 1995, A.R. C.93.0285.N, nr. 300. 
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; 
- de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het daarin

vervatte algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen volgens hetwelk
de partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de vordering van eiser strekkende tot het bekomen van een

schadevergoeding wegens de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst door de
verweerders ongegrond op grond van de volgende overwegingen :

(...)
2.3. Het (hof van beroep) kan het beëindigen van de samenwerking tussen partijen niet

eenduidig en sluitend aan de fouten van één van de partijen toerekenen, dit mede bij ge-
brek aan een gestructureerd en grondig overleg tussen de partijen over de wijze waarop ze
hun 'integrale samenwerking en vooruitstreving op gemeenschappelijk front' organiseer-
den en aan uitgetekende vennootschapsstructuur die de goede werking van de samenwer-
king tussen de betrokken partijen en hun nakomelingen (zie artikel 2 in fine van de over-
eenkomst)  had kunnen ondersteunen.  Alle  partijen  in  de  samenwerkingsovereenkomst
hebben hieraan schuld, zodat het hof de fout aan de uiteindelijke breuk tussen partijen,
ook tussen hen omslaat.

(...)
Grieven 
(...)
1.5. Vijfde onderdeel 
Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, moet in geval van foutieve niet-uit-

voering  van een  contractuele  verbintenis,  de  schuldenaar  van  deze  verbintenis,  onder
voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek,
de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij
heeft moeten derven.

In het geval van wederzijdse tekortkomingen moet de rechter de schade waarop iedere
partij wegens het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen recht heeft,
bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve tekortkomingen.

De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun
contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun
aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door de vordering tot schadevergoeding van eiser
zonder meer af te wijzen op grond van de overweging dat "alle partijen" bij de samenwer-
kingsovereenkomst schuld zou treffen en "dat het (hof van beroep) de fout aan de uitein-
delijke breuk tussen partijen, ook tussen hen omslaat" (bestreden arrest, blz. 6), zonder de
ernst van de respectieve tekortkomingen van partijen te onderzoeken en op grond daarvan
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de schade te bepalen, de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1184 van het Burger-
lijk Wetboek schenden.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Vijfde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, ingeval

van een foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar
van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150
en 1151 van het Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser volledig moet vergoeden
voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet derven;

Overwegende dat de rechter, ingeval hij met toepassing van artikel 1184 van
het  Burgerlijk  Wetboek,  een  wederkerige  overeenkomst  wegens  wanprestatie
van beide  partijen  ontbonden  verklaart,  de  schade  waarop  iedere  partij  recht
heeft wegens het niet nakomen door de andere partij  van haar verbintenissen,
moet bepalen naar evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomin-
gen;

Overwegende dat de omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet
zijn nagekomen, hun contractuele aansprakelijkheid niet opheft, noch hun gehou-
denheid, in evenredigheid van hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoe-
ding van de andere partij van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks ge-
volg is van hun tekortkomingen;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "alle partijen in de samenwerking (aan
het beëindigen van de samenwerking) schuld (hebben) zodat het hof de fout aan
de uiteindelijke breuk tussen partijen, ook tussen hen omslaat";

Overwegende dat het arrest, door op grond van die redenen aan eiser elk recht
op schadevergoeding te ontzeggen, de artikelen 1149 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de samen-

werkingsovereenkomst, na schuldvergelijking de rechtsopvolgers van H.D. hoof-
delijk veroordeelt met J.D. en de NV B. tot betaling van een provisie met rente,
een gerechtsdeskundige aanstelt en uitspraak doet over de kosten;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijke 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.
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15 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Bützler.

Nr. 607

1° KAMER - 15 november 2002

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING -
VOORTIJDIGE BEËINDIGING - AKKOORD VAN PARTIJEN - WIJZE VAN VASTSTELLING - AARD.

2º AFSTAND VAN RECHT - REGEL VAN DWINGEND RECHT - SCHENDING -
RELATIEVE NIETIGHEID - GEVOLG.

3º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING ENZ.) - VOORTIJDIGE BEËINDIGING - AKKOORD VAN PARTIJEN - WIJZE VAN

VASTSTELLING - NIETIGHEID - GEVOLG.

1º De wettelijke voorwaarde het akkoord van de partijen, dat ze de lopende huur hebben
beëindigd, vast te stellen bij authentieke akte of bij een voor de rechter afgelegde verkla-
ring, is van dwingend recht in het belang van de huurder1. (Art. 3, vierde lid Handelshuur-
wet)

2º De door een regel van dwingend recht beschermde partij kan niet verplicht worden zich
te beroepen op de relatieve nietigheid die volgt uit de schending van die regel. 

3º Wanneer de partijen een handelshuurovereenkomst hebben beëindigd met hun weder-
zijds akkoord, zonder dat dit is vastgesteld bij authentieke akte of bij een voor de rechter
afgelegde verklaring, kan de huurder afzien van de daaruit voortvloeiende nietigheid en
zodanige beëindiging bewijzen2. (Art. 3, vierde lid Handelshuurwet)

(J. & COMARNO N.V. T. V. & C.)

ARREST

(A.R. C.00.0390.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 maart 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, in het bijzonder het vierde lid, van de wet van 30 april 1951 op de handels-

huurovereenkomsten;

1 Cass., 17 februari 1995, A.R. C.98.0146.N, nr. 98, met concl. A.G. BRESSELEERS.
2 Ibid.
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- de artikelen 1134, in het bijzonder het tweede lid, 1142 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis spreekt met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de

ontbinding van de handelshuurovereenkomst ten laste van eisers uit en veroordeelt hen so-
lidair om aan de verweerders te betalen de som van 110.000 BEF uit hoofde van achter-
stallige huur en 330.000 BEF uit hoofde van een wederverhuringsvergoeding, meer de ge-
rechtelijke intresten, te berekenen aan de wettelijke rentevoet vanaf 2 augustus tot op de
dag van de algehele betaling, op grond dat :

"Blijkens de wil van de wetgever en het nagestreefde doel is de Handelshuurwet princi-
pieel van dwingend recht, zodat de partijen van de bepalingen ervan enkel mogen afwij-
ken wanneer zulks hun uitdrukkelijk of impliciet wordt toegestaan (Cass., 23 april 1953,
R.W. 1953-1954, 477);

De regel dat de huurbeëindiging in der minne moet gebeuren bij middel van een au-
thentieke akte of een voor de rechter afgelegde verklaring is in het belang van elk van de
partijen door de wetgever ingesteld (art. 3, al. 4, Handelshuurwet) zonder dat, uitdrukke-
lijk of impliciet, voorzien is dat daarvan mag afgeweken worden;

Een ander bewijsmiddel omtrent het akkoord tot beëindiging mag door de rechtbank
niet aanvaard worden (Brussel, 1 juni 1959, Pas., 1960, II, 164);

Bij gebreke aan vaststelling van het akkoord van de partijen tot beëindiging van de
overeenkomst (zelfs mocht dat akkoord bestaan hebben) in een authentieke akte of in een
verklaring afgelegd voor de rechter, is de handelshuurovereenkomst tussen de partijen
blijven bestaan, ook na 30 juni 1995;

In die omstandigheden heeft  de eerste rechter de gevorderde huurachterstal voor de
maanden juli en augustus 1995 met reden toegekend;

De tweede grief is bijgevolg ongegrond;
De derde grief : over de wederverhuringsvergoeding.
Dezelfde redenering als voor de tweede grief is ter zake van toepassing : nu er geen

huurbeëindiging in de minne was, bleef de huurovereenkomst ook na 30 juni 1995 be-
staan;

De eerste rechter heeft met reden vastgesteld dat het niet mogelijk was om de huurover-
eenkomst bij wijze van opzegging te beëindigen voor 31 december 1995, dat de (eisers)
vanaf juli 1995 geen huur meer betaalden, het gehuurde goed niet meer stoffeerden en niet
meer uitbaatten. Deze feiten rechtvaardigden de ontbinding van de huurovereenkomst ten
laste van de (eisers);

De eenzijdige verbreking van een overeenkomst die de ontbinding rechtvaardigt, geeft
in principe recht op schadevergoeding (art. 1184, al. 2, in fine, jo. 1142 B.W.);

(...)
Waar  de  eerste  rechter  een  wederverhuringsvergoeding  toekende  van  zes  maanden

huur, nl. 330.000 BEF, is de rechtbank van oordeel dat deze vergoeding in de gegeven
omstandigheden gepast is;

(...)
Een wederverhuringsvergoeding voor de periode van zes maanden, zoals door de (ver-

weerders) gevorderd, is niet overdreven;
Op deze grief kan dan ook niet worden ingegaan" (vonnis, p. 740, punt 2 en p. 741,

punt 3).
Grieven
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Ingevolge artikel 3, lid 4, van de Handelshuurwet kunnen de partijen bij een handels-
huurovereenkomst te allen tijde de lopende huur beëindigen, op voorwaarde dat hun ak-
koord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter af-
gelegd.

Zulks sluit evenwel niet uit dat het bewijs van het akkoord tot beëindiging van de lo-
pende handelshuur kan geleverd worden door de uitvoering van een beëindigingsovereen-
komst.

De regel vervat in artikel 3, lid 4, van de Handelshuurwet, is enkel ingevoerd ten voor-
dele van de huurders die bijgevolg van deze bescherming kunnen afzien en kunnen toe-
staan dat het akkoord van de partijen om de lopende huur vroegtijdig te beëindigen buiten
de voorwaarden van artikel 3, lid 4, wordt vastgesteld.

De eisers hadden in hun beroepsakte en beroepsbesluiten omstandig aangevoerd dat de
handelshuurovereenkomst in gemeen akkoord was beëindigd op 30 juni 1995 :

"(Verweerders) hebben terzake geen enkel bezwaar geformuleerd, integendeel zij heb-
ben deze oplossing zelf gesuggereerd" (beroepsakte, p. 5, punt 2.A.1, eerste streepje);

Immers op (eisers') vraag naar 'beëindiging van de overeenkomst op 31 juni 1995' (stuk
nr. 1) werd door (de raadsman van verweerders) geantwoord (bij schrijven van 14 maart
1995) dat concluante van haar huurverplichtingen kon worden ontslagen 'mits het goed
vrij  te maken' waarop tweede concluante via schrijven dd. 20 maart 1995 antwoordt :
'Teneinde echter tegemoet te komen aan de verzuchtingen van uw cliënt, zijn wij bereid
het onroerend goed te ontruimen en vrij te geven. Uiteraard houdt dit ons inziens in, dat
wij vanaf de vrijgave geen huurgelden meer zullen betalen';

Tweede concluante ontvangt geen reactie op dit schrijven, zodat zij via aangetekend
schrijven dd. 31 mei 1995 rappeleert, eraan toevoegend : '...Wij hebben inmiddels de ei-
gendom vrijgemaakt, zoals door U gewenst, zodat Uw cliënt er onmiddellijk kan over be-
schikken' ;

Begin juni 1995 worden dan ook de sleutels overhandigd aan (verweerders), die geen
enkele opmerking formuleerden of enig voorbehoud maakten;

(...)
De beëindiging was reeds een feit, zij diende enkel nog de vereiste authenticiteit te krij-

gen, voorwerp van de tegenvordering. Het is evenwel niet omdat er nog geen authentieke
akte is, dat de beëindiging niet tegenstelbaar is aan de medecontractant. De tussen partijen
gevoerde briefwisseling is nopens dit aspect overduidelijk. De overeenkomst werd minne-
lijk beëindigd, het pand werd vrijgegeven. Er is derhalve geen huurachterstal.

(...)
Gelet op de beëindiging in gemeen overleg (zie hoger en eerder), kan er uiteraard geen

sprake zijn van het verschuldigd zijn van een wederverhuringsvergoeding" .
Krachtens artikel 1134, tweede lid, B.W., kunnen alle overeenkomsten die wettig zijn

aangegaan door de partijen met hun wederzijdse toestemming worden herroepen, onge-
acht de wijze waarop dit akkoord inzake handelshuurovereenkomsten moet worden vast-
gesteld.

Het bestaan van een akkoord nopens de beëindiging van de lopende huur werd in casu
door de eisers bewezen met feiten, meer bepaald de vrijgave van het door de eisers ge-
huurde pand, het stilzwijgend akkoord van de verweerders met het schrijven dd. 20 maart
1995 en 31 mei 1995 van de eisers, evenals het zonder voorbehoud aanvaarden, begin juni
1995, van de sleutels door de verweerders, waaruit blijkt dat de minnelijke overeenkomst
tot verbreking door de partijen was uitgevoerd.

Het vonnis sluit niet uit dat een akkoord tot beëindiging bestond doch oordeelt dat, nu
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de regel vervat in artikel 3, lid 4, van de Handelshuurwet principieel van dwingend recht
is waarvan niet kan worden afgeweken en die in het belang van elk van de partijen is in-
gesteld, geen ander bewijsmiddel omtrent het akkoord tot beëindiging dan een authentieke
akte of een voor de rechter afgelegde verklaring kan worden aanvaard.

Aldus sluiten de appèlrechters de uitvoering van een overeenkomst tot beëindiging van
de lopende huur als bewijsmiddel uit van het bestaan van een minnelijk akkoord tot beëin-
diging en weigeren ze dienvolgens, ten onrechte, om na te gaan of de door de eisers aan-
gehaalde feiten, geput uit de uitvoering van de beëindigingsovereenkomst, het bewijs in-
houden van het akkoord tussen partijen om de handelshuurovereenkomst voortijdig te be-
ëindigen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen oordelen dat, bij gebreke
aan de vaststelling van het akkoord van de partijen tot beëindiging van de overeenkomst
in een authentieke akte of in een verklaring afgelegd voor de rechter, zelfs al mocht dat
akkoord hebben bestaan, de handelshuurovereenkomst op 30 juni 1995 nog niet was be-
ëindigd (schending van de artikelen 3, lid 4, van de Handelshuurwet en 1134 B.W.), waar-
door het dienvolgens zijn beslissing dat, bij gebreke aan een huurbeëindiging in der min-
ne, de handelshuurovereenkomst ten laste van de eisers diende te worden ontbonden met
veroordeling van de eisers tot betaling van huurachterstallen en een wederverhuringsver-
goeding, evenmin naar recht heeft verantwoord (schending van de artikelen 3, lid 4, van
de Handelshuurwet, 1134, 1142 en 1184 B.W.).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 3, vierde lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de

partijen te allen tijde de lopende huur kunnen beëindigen, op voorwaarde dat hun
akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de
rechter afgelegd;

Dat die bepaling van dwingend recht is in het belang van de huurder;
Dat de door een regel van dwingend recht beschermde partij niet kan verplicht

worden zich te beroepen op de relatieve nietigheid die volgt uit de schending van
de dwingende rechtsregel;

Dat wanneer inzake handelshuur de partijen in strijd met artikel 3, vierde lid,
de  huurovereenkomst  hebben  beëindigd  zonder  dat  hun  akkoord  daaromtrent
werd vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de vrede-
rechter, de huurder niet kan verplicht worden zich op de daaruit voortvloeiende
relatieve nietigheid van het akkoord te beroepen;

Dat de huurder aldus mag bewijzen dat de handelshuurovereenkomst met we-
derzijds akkoord werd beëindigd, zonder dat dit akkoord is vastgesteld in een au-
thentieke akte of een verklaring voor de vrederechter;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat artikel 3, vierde lid, van de
Handelshuurwet is ingesteld in het belang van elk der partijen;

Dat dit vonnis :
1. de eisers als huurders het recht ontzegt om anders dan met een authentieke

akte of een verklaring voor de vrederechter te bewijzen dat de huurovereenkomst
tussen de partijen met hun wederzijds akkoord beëindigd werd;

2. beslist dat de handelshuurovereenkomst tussen de partijen is blijven bestaan,
ook na 30 juni 1995;
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3. de eisers solidair veroordeelt tot betaling van achterstallige huurgelden voor
de maanden juli en augustus 1995;

4. de huur ten laste van de eisers ontbindt en hen solidair veroordeelt tot beta-
ling van een wederverhuringsvergoeding en huurschade;

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 3, vierde lid, van de Handelshuurwet
schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zit-

ting houdende in hoger beroep.

15 november 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 608

ALGEMENE VERGADERING - 15 november 2002

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER IN
VREDEGERECHT - GEDRAG - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING -
WAARDIGHEID VAN HET AMBT - ONTZETTING UIT HET AMBT.

De plaatsvervangende rechter van wie bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest bewe-
zen is verklaard dat hij als notaris belang heeft genomen in een verrichting waarover hij
het beheer of het toezicht had, en hoewel hij opschorting van de uitspraak van de veroor-
deling heeft bekomen, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is niet
meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Hof ont-
zet hem derhalve uit zijn ambt1. (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X.)

ARREST

(A.R. D.02.0020.N)

I. Voorwerp van de vordering
De schriftelijke vordering van de procureur-generaal luidt als volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,

1 Cass., 18 sept. 1998, A.R. D.98.0032.N, nr. 408; 29 nov. 2001, A.R. D.01.0015.N, nr. 656. 
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De heer X., notaris, werd bij koninklijk besluit van 17 februari 1989 benoemd
tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van Y. Hij heeft de bij artikel 2
van het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed afgelegd.

Bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van 18 april 2002 heeft de eerste
kamer van het Hof van Beroep te Z. ten laste van de heer X. bewezen verklaard
dat hij, als notaris, met de hulp van een mededader belang heeft genomen in een
verrichting waarover hij het beheer of het toezicht had; zij heeft echter gelast dat
de uitspraak van de veroordeling gedurende een termijn van vijf jaar wordt opge-
schort.

Uit het arrest van het hof van beroep en uit het strafonderzoek blijkt dat de fei-
ten gepleegd werden te Y. in de periode van 29 mei tot en met 13 juni 1996. De
beklaagde was door de beslagrechter te W. op 17 november 1995 aangeduid om
over te gaan tot de openbare verkoop van een studio en de verrichtingen van
rangregeling. De studio werd door hem tijdens de openbare verkoop toegewezen
aan een kandidaat notaris, werkzaam op zijn kantoor, die, bij ontstentenis van
een hoger  bod  en  overeenkomstig  de veilvoorwaarden,  de  beklaagde  en  zijn
echtgenote als lastgevers heeft aangewezen. Zij hebben de in hun voordeel geda-
ne commandsverklaring aanvaard.

Het hof van beroep heeft geoordeeld dat de beklaagde aldus blijk heeft gege-
ven van een verontrustende normvervaging waarbij hij de integriteit, grondbe-
ginsel van het openbaar vertrouwen in het notarisambt, heeft verloochend. De
gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling werd echter toe-
gestaan omdat, naar het oordeel van de strafrechter, die maatregel een voldoende
waarschuwing inhoudt, en de openbare orde en de maatschappij voldoende vrij-
waart zonder de toekomstmogelijkheden van de beklaagde overdreven in het ge-
drang te brengen.

Uit de aard en de ernst van het bewezen verklaarde wanbedrijf, en uit de met
de feiten verband houdende gedragingen zoals die in het strafdossier zijn weer-
gegeven, blijkt dat de heer X. afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt van plaatsvervangend rechter, en het vertrouwen van de burgers in de rech-
terlijke macht heeft geschokt, en dat hij niet meer waardig is nog deel te nemen
aan de uitvoering van de rechterlijke macht.

Op deze gronden, en gelet op artikel 152, tweede lid, van de Grondwet, de arti-
kelen 404, 405, 409, 417 tot 420 en 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek,
en artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden,

Vordert de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie dat het Hof, in algeme-
ne vergadering, uitspraak doende in openbare terechtzitting, de heer X. uit zijn
ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Y.
ontzet en hem in de kosten veroordeelt.

Brussel, 16 augustus 2002.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(Get.) Guido Bresseleers."
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II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof is overeenkomstig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek in alge-

mene vergadering bijeengekomen.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
X. overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief

is opgeroepen om in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 15 november
2002, is verschenen en, op zijn verzoek, in openbare terechtzitting gehoord in
zijn middelen.

III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat X. benoemd werd tot plaatsvervangend rechter in het Vrede-

gerecht van het Eerste Kanton Y. bij koninklijk besluit van 17 februari 1989 en
dat hij op 13 maart 1989 voor de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te W. de eed heeft afgelegd die is voorgeschreven bij artikel 2 van het decreet
van 20 juli 1831;

Overwegende dat het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten,
boven elke verdenking verheven moet zijn;

Overwegende dat X. door de gedragingen die beschreven zijn in de vordering
van de procureur-generaal, het vertrouwen van de rechtzoekende heeft aangetast;

Dat hij hierdoor afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en niet
meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op de artikelen 6.1 EVRM, 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405,

409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426 van het Gerechtelijk Wetboek,
Ontzet X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van

het Eerste Kanton Y.; 
Veroordeelt X. in de kosten.
Gezegde kosten begroot op nul euro.

15 november 2002 - Algemene vergadering – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Van den Heuvel, Antwerpen.

Nr. 609

3° KAMER - 18 november 2002

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING ENZ.) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - WEDEROPBOUW NA AFBRAAK -
WERKEN - CRITERIA - AARD - OMVANG EN BELANGRIJKHEID - KOSTEN HOGER DAN DRIE JAAR
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HUUR - OMVANG.

De kosten van meer dan drie jaar huur die, krachtens art. 16.1, eerste lid, 3° van de Han-
delshuurwet in aanmerking mogen genomen worden omvatten niet enkel de kosten van
afbraak en wederopbouw in zoverre die kosten rechtstreeks betrekking hebben op de
ruwbouw, maar ook de andere kosten die verbonden zijn met de afbraak gevolgd door
een verbouwing1. (Art. 16.1, eerste lid, 3° Handelshuurwet)

(B T. V.H. e.a., ten aanzien van V. e.a.; V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0235.N - C.00.0246.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 3 januari 2000 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 8 oktober 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Het cassatieberoep van de NV Brouwerij Keersmaekers Immo Verhuur
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, I. 3°, en 25, eerste lid, 3°, van de wet op de handelshuurovereenkom-

sten, zoals vervangen bij de wet van 30 april 1951 en opgenomen in afdeling IIbis van Ti-
tel VIII, Boek III, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en veroordeelt eiseres wegens niet-

naleving van artikel 16, I, 3°, van de wet op de handelshuurovereenkomsten tot betaling
aan de verweerders van de vergoeding voorzien in artikel 25, eerste lid, 3°, van die wet op
volgende gronden :

"(Eiseres is) de mening toegedaan dat voor de berekening van de kostprijs der uitge-
voerde werken rekening moet worden gehouden met de totale kostprijs der werken, met
inbegrip van de kostprijs van de wederopbouwwerken die noodzakelijk zijn geworden in-
gevolge de oorspronkelijke ingreep in de ruwbouw. Anders oordelen zou onbillijk zijn en
kan nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn omdat dan praktisch het hele ge-
bouw had moeten afgebroken worden, aldus appellanten.

(De verweerders) stellen echter dat voor de berekening van de kostprijs der werken, en-
kel de kosten van afbraak en verbouwing van de ruwbouw zelf in aanmerking mogen wor-
den genomen.

Bij nadere ontleding van het artikel 16, I, 3°, van de Handelshuurwet kan afgeleid wor-
den dat de werken waarvan de kosten meer dan drie jaar huur dienen te boven gaan, enkel
de werken betreffen welke enig impact of implicatie hebben op de ruwbouw. De Franse

1 Zie Cass., 12 jan. 1978, A.C. 1978, p. 563 en concl. proc.-gen. VELU, toen adv.-gen. bij Cass., 12
jan. 1978, Pas., I, 1978, 535, 537. 
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versie van dit artikel spreekt immers van 'affectant le gros oeuvre' waarbij het woord 'af-
fectant' dient verstaan als 'betrekking hebbende op' of 'de ruwbouw aantastende'.

Hieruit kan enkel besloten worden dat het begrip 'wederopbouw' strikt dient geïnterpre-
teerd te worden en dat de kosten van werken welke louter afwerking of inrichting betref-
fen niet door de wetgever beoogd werden in het kader van artikel 16, I, 3°, van de Han-
delshuurwet.

Deze strikte interpretatie wordt tevens bevestigd door de rechtspraak desbetreffende :
'Onder 'het onroerend goed wederopbouwen' in artikel 16, I, 3°, vervat in de wet van 30
april  1951 op de handelshuurovereenkomsten, moet worden verstaan het heropbouwen
van het onroerend goed in een soortgelijke of andere vorm' (Cass. 12 januari 1978, R.W.
78-79, 662).

Derhalve kan de kostprijs van de schrijn- en timmerwerken ten belope van 584.020
BEF, de bevloerings- en betegelingswerken ten belope van 505.200 BEF, de sanitaire toe-
stellen ten belope van 308.000 BEF, verwarming ten belope van 40.000 BEF, schilder-
werken ten belope van 310.460 BEF en elektriciteitswerken ten belope van 240.600 BEF,
zoals beschreven in het deskundigenverslag, niet in aanmerking genomen worden voor de
berekening van de totale prijs der wederopbouw in de zin van artikel 16, I, 3°, van de
Handelshuurwet. Deze werken hebben immers geen enkel impact op de ruwbouw.

Er bestaat tussen partijen geen betwisting over de totale waarde der werken zoals vast-
gesteld door de deskundige op 4.120.331 BEF. De kostprijs der werken welke niet in aan-
merking kan worden genomen (zie hierboven) bedraagt : 1.988.280 BEF + 21 pct. BTW =
2.405.818 BEF en dient in mindering gebracht op de totale kostprijs der uitgevoerde wer-
ken

4.120.331 BEF - 2.405.818 BEF = 1.714.513 BEF.
De vereiste minimum kostprijs van 3 jaar huur, hetzij 3.447.756 BEF, wordt derhalve

niet bereikt.
De verwijzing van appellanten naar 'Het Handelshuurrecht geactualiseerd 1977 pag. 51-

52 : 'Aan de wederopbouw moeten afbraakwerken zijn voorafgegaan, die de ruwbouw van
het goed raken en de gezamenlijke kosten moeten drie jaar huurprijs te boven gaan' doet
aan deze strikte interpretatie van de wet geen afbreuk. De 'totale kosten' waarnaar hier
verwezen wordt zijn immers de totale kosten van afbraak en verbouwing van de ruw-
bouw, en niet de totale kosten van de werken. Artikel 16, I, 3°, spreekt immers geenszins
over de 'totale kosten der werken'.

Ware het de bedoeling geweest van de wetgever om alle verbouwingskosten in aanmer-
king te nemen, dan was er geen noodzaak geweest de woorden ' de ruwbouw rakende' toe
te voegen in artikel 16, I, 3°".

Grieven
Krachtens artikel 16, I, 3°, van de wet op de handelshuurovereenkomsten kan de ver-

huurder de hernieuwing van de huur weigeren wanneer hij het voornemen heeft om het
onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn
bedrijf uitoefent, weder op te bouwen en volgens dit artikel wordt als wederopbouw be-
schouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lo-
kalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan.

Dit artikel vereist dat de voorafgaande afbraak en de verbouwing de ruwbouw raken
maar niet dat de kosten van de werken aan de ruwbouw zelf drie jaar huur te boven gaan.

Kosten die noodzakelijk zijn omwille van het verrichten van werken aan de ruwbouw
zelf,  komen derhalve in aanmerking om te bepalen of vermelde drempel van drie jaar
werd overschreden. Indien ingevolge afbraak van ruwbouw en verbouwing aan de ruw-
bouw bepaalde werken noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd om de lokalen terug in
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staat te stellen, komen de kosten van die bepaalde werken aldus in aanmerking om uit te
maken of vermelde drempel van drie jaar huur werd overschreden, zelfs indien die bepaal-
de werken niet rechtstreeks de ruwbouw zelf raken (zoals schrijn- en timmerwerken, be-
vloering, betegeling, schilderwerken enz.). Het is vereist dat die werken noodzakelijk zijn
ingevolge de afbraak van en verbouwing aan de ruwbouw zelf.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door het tegendeel te beslissen en aldus de door
eiseres in de procedure ten gronde verdedigde stelling (verwoord in het bestreden vonnis)
te verwerpen, schending inhoudt van artikel 16, I, 3°, van de wet op de handelshuurover-
eenkomsten en bijgevolg op onwettige wijze de veroordeling van eiseres tot betaling van
de vergoeding voorzien in artikel 25, eerste lid, 3°, van die wet bevestigt (schending van
de bij de aanvang van het middel vermelde wetsbepalingen).

B. Het cassatieberoep van M. V.D.B. en P.V.D.S.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11.II, 11.III, 16.I, eerste lid, 3°, en 25, eerste lid, 1° en 3°, vervat in de

wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, die afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek vormt, zoals gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis van de Vrederechter van het eerste

kanton Turnhout van 26 juni 1998, willigt aldus de vordering van eerste en tweede ver-
weerders lastens derde verweerster in, betaling van 2.298.504 BEF ten titel van uitzet-
tingsvergoeding wegens het niet uitvoeren van het voornemen op grond waarvan de huur-
der werd uitgezet, in, en verklaart de vordering in vrijwaring van derde verweerster tegen
de eisers eveneens gegrond, op volgende gronden :

"(De eisers) -en op haar beurt (derde verweerster)- weigerden de huurhernieuwing op
grond van artikel 16, I, 3°, welke luidt als volgt :

'Zijn wil om het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de af-
gaande huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen. Als wederopbouw wordt be-
schouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lo-
kalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan.

(De eisers) en (derde verweerster) stellen dat alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld,
namelijk dat de werken een verandering inhouden, dat deze werken werden voorafgegaan
door afbraak, dat deze werken duidelijk de ruwbouw van het pand raken en dat tenslotte
de totale kostprijs meer dan drie jaar huur bedraagt.

Zij zijn de mening toegedaan dat voor de berekening van de kostprijs der uitgevoerde
werken rekening moet worden gehouden met de totale kostprijs der werken, met inbegrip
van de kostprijs van de wederopbouwwerken die noodzakelijk zijn geworden ingevolge
de oorspronkelijke ingreep in de ruwbouw. Anders oordelen zou onbillijk zijn en kan
nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn omdat dan praktisch het hele gebouw
had moeten afgebroken worden aldus (de eisers).

(Eerste en tweede verweerders) stellen echter dat voor de berekening van de kostprijs
der werken, enkel de kosten van afbraak en verbouwing van de ruwbouw zelf in aanmer-
king mogen worden genomen.

Bij nadere ontleding van het artikel 16, I, 3°, van de Handelshuurwet kan afgeleid wor-
den dat de werken waarvan de kosten meer dan drie jaar huur dienen te boven gaan, enkel
de werken betreffen welke enig impact of implicatie hebben op de ruwbouw. De Franse
versie van dit artikel spreekt immers ook van 'affectant le gros oeuvre' waarbij het woord
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'affectant' dient verstaan als 'betrekking hebbende op' of 'de ruwbouw aantastende'.
Hieruit kan enkel besloten worden dat het begrip 'wederopbouw' strikt dient geïnterpre-

teerd te worden en dat de kosten van werken welke louter afwerking of inrichting betref-
fen niet door de wetgever beoogd werden in het kader van artikel 16, I, 3°, van de Han-
delshuurwet.

Deze strikte interpretatie wordt tevens bevestigd door de rechtspraak desbetreffende :
'Onder 'het onroerend goed wederopbouwen' in artikel 16, I, 3°, vervat in de wet van 30
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, moet worden verstaan het herbouwen van
het onroerend goed in een soortgelijke of andere vorm' (Cass. 12 januari 1978, R.W. 78-
79, 662).

Derhalve kan de kostprijs van de schrijn- en timmerwerken ten belope van 584.020
BEF, de bevloerings- en betegelingswerken ten belope van 505.200 BEF, de sanitaire toe-
stellen ten belope van 308.000 BEF, verwarming ten belope van 40.000 BEF, schilder-
werken ten belope van 310.460 BEF en elektriciteitswerken ten belope van 240.600 BEF,
zoals beschreven in het deskundigenverslag, niet in aanmerking genomen worden voor de
berekening van de totale prijs der wederopbouw in de zin van artikel 16, I, 3°, van de
Handelshuurwet. Deze werken hebben immers geen enkel impact op de ruwbouw.

Er bestaat tussen partijen geen betwisting over de totale waarde der werken zoals vast-
gesteld door de deskundige op 4.120.331 BEF. De kostprijs der werken welke niet in aan-
merking kan worden genomen (zie hierboven) bedraagt : 1.988.280 BEF + 21 pct. BTW =
2.405.818 BEF en dient in mindering gebracht op de totale kostprijs der uitgevoerde wer-
ken

4.120.331 BEF - 2.405.818 BEF = 1.714.513 BEF.
De vereiste minimum kostprijs van drie jaar huur, hetzij 3.447.756 BEF, wordt derhal-

ve niet bereikt.
De verwijzing van (de eisers) naar 'Het Handelshuurrecht geactualiseerd 1977 pag. 51-

52 : 'Aan de wederopbouw moeten afbraakwerken zijn voorafgegaan, die de ruwbouw van
het goed raken en de gezamenlijke kosten moeten drie jaar huurprijs te boven gaan' doet
aan deze strikte interpretatie van de wet geen afbreuk. De 'totale kosten' waarnaar hier
verwezen wordt zijn immers de totale kosten van afbraak en verbouwing van de ruw-
bouw, en niet de totale kosten van de werken. Artikel 16, I, 3°, spreekt immers geenszins
over de 'totale kosten der werken'.

Ware het de bedoeling geweest van de wetgever om alle verbouwingskosten in aanmer-
king te nemen, dan was er geen noodzaak geweest de woorden ' de ruwbouw rakende' toe
te voegen in artikel 16, I, 3°.

Indien deze zeer strenge voorwaarde -welke (de eisers) als onbillijk ervaren- in de wet
opgelegd werd is het in de eerste plaats de bedoeling van de wetgever geweest om de
huurder te beschermen tegen misbruiken en economische stabiliteit te verlenen.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard"
(vonnis pp. 2-4).

Grieven
Overeenkomstig artikel 11, II, van de Handelshuurwet heeft de onderhuurder recht op

de hernieuwing van zijn huur indien en in de mate waarin de hoofdhuurder zelf de her-
nieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht van de onderhuurder op de in
artikel 25 bedoelde vergoeding, in geval van niet hernieuwing.

Luidens artikel 16, I, eerste lid, 3°, van de Handelshuurwet, kan de verhuurder de her-
nieuwing van de huur weigeren wanneer hij het onroerend goed of het gedeelte van het
onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen.
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Bij weigering van huurhernieuwing is op grond van wederopbouw een forfaitaire uit-
zettingsvergoeding verschuldigd gelijk aan één jaar huur, tenzij wanneer het goed moet
worden afgebroken of wederopgebouwd wegens ouderdom, overmacht of krachtens bepa-
lingen van wetten en verordeningen (artikel 25, eerste lid, 1°, van de Handelshuurwet).

Wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, zijn voorne-
men het goed wederop te bouwen niet heeft aangevat binnen de zes maanden, bedraagt de
uitzettingsvergoeding drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag toereikend
om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden (artikel 25, eerste lid, 3°, van de Handels-
huurwet).

Artikel 16, I, eerste lid, 3°, van de Handelshuurwet omschrijft het begrip "wederop-
bouw" als "elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lo-
kalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan".

De voorgenomen wederopbouw van het onroerend goed, of het gedeelte van het onroe-
rend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wordt aldus door de wetgever
enkel als voldoende belangrijk beschouwd wanneer de wederopbouw ook een afbraak
vereist en ook de ruwbouw raakt.

De vereiste belangrijkheid van de wederopbouw wordt bovendien gewaarborgd door de
minimum kosten van de voorgenomen wederopbouw.

De kosten zijn de kosten van verbouwing en niet louter de kosten verbonden aan de af-
braak en de werken die de ruwbouw raken, en evenmin louter de kosten betreffende de
werken die enige impact of implicatie hebben op de ruwbouw.

Als verbouwingskosten kunnen in rekening gebracht worden de kosten die noodzake-
lijk geworden zijn ingevolge de ingreep in de ruwbouw.

Het bestreden vonnis komt evenwel op grond van een analyse van artikel 16, I, eerste
lid, 3°, van de Handelshuurwet tot het besluit dat de werken waarvan de kostprijs hoger
moet liggen dan drie jaar huur, enkel deze zijn die enige impact of implicatie hebben op
de ruwbouw, en beslist vervolgens dat te dezen de kosten betreffende de schrijn- en tim-
merwerken, de bevloerings- en betegelingswerken, de sanitaire toestellen, verwarming,
schilderwerken en elektriciteitswerken, en die door de eisers als noodzakelijk waren aan-
gevoerd ingevolge de oorspronkelijke ingreep in de ruwbouw, niet in aanmerking mogen
genomen worden voor de berekening van de totale prijs van de wederopbouw in de zin
van artikel 16, I, eerste lid, 3°, van de Handelshuurwet, omdat deze werken "geen enkele
impact (hebben) op de ruwbouw".

Het beperkt aldus ten onrechte het begrip kosten van de wederopbouw, in de zin van ar-
tikel 16, I, eerste lid, 3°, van de Handelshuurwet, tot de kosten die enige impact of impli-
catie hebben op de ruwbouw, en ten onrechte de andere kosten, door het vonnis omschre-
ven als kosten van loutere afwerking of inrichting, uitsluit voor de berekening van de mi-
nimum kostprijs van de werken.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig, op grond van de redenen die het be-
vat, kon oordelen dat te dezen de vereiste minimum kostprijs, gelijk aan drie jaar huur,
niet is bereikt (schending van artikel 16, I, eerste lid, 3°, van de Handelshuurwet), en dien-
volgens evenmin wettig beslissen dat eerste en tweede verweerders bijkomend recht heb-
ben op een uitzettingsvergoeding gelijk aan twee jaar huur wegens niet uitvoering van het
voornemen op grond waarvan de huurhernieuwing werd geweigerd en vervolgens hun eis
lastens derde verweerster inwilligen evenals de door deze laatste lastens de eisers ingestel-
de vordering in vrijwaring voor alle veroordelingen, die op eerstgenoemde vordering te-
gen haar worden uitgesproken gegrond verklaren (schending van artikelen 11.II, 11.III,
16.I, eerste lid, 3°, en 25, eerste lid, 1° en 3°, van de Handelshuurwet).

IV. Beslissing van het Hof
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A. Voeging
Overwegende dat de cassatieberoepen C.00.0235.N en C.00.0246.N tegen het-

zelfde vonnis zijn gericht;
Dat zij moeten gevoegd worden;
B. Cassatieberoep van de NV Brouwerij Keersmaekers Immo Verhuur
Overwegende dat artikel 16, I, 3°, van de Handelshuurwet bepaalt dat de ver-

huurder de hernieuwing van de huur kan weigeren op grond van zijn wil om het
onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huur-
der zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen en dat als wederopbouw wordt be-
schouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw
van de lokalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan;

Dat die wetsbepaling een criterium inhoudt wat betreft de aard van de werken
en een criterium wat betreft de omvang en de belangrijkheid ervan;

Overwegende dat, eensdeels, wat betreft de aard van de in die wetsbepaling
bedoelde werken de afbraak en de wederopbouw van die aard moeten zijn dat zij
de ruwbouw van de lokalen waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent ra-
ken en dat onder wederopbouw moet worden verstaan het onroerend goed in een
soortgelijke of andere vorm herbouwen;

Dat, anderdeels, wat betreft de belangrijkheid en de omvang van die werken,
artikel 16, I, 3°, bepaalt dat de kosten van de werken drie jaar huur moeten te bo-
ven gaan;

Dat volgens die wetsbepaling die kosten van meer dan drie jaar huur, niet en-
kel de kosten omvatten van afbraak en wederopbouw in zoverre die kosten recht-
streeks betrekking hebben op de ruwbouw, maar ook de andere kosten omvatten
die verbonden zijn met de afbraak gevolgd door een verbouwing;

Overwegende dat het bestreden vonnis voor de berekening van de kostprijs
van de werken voor de toepassing van artikel 16, I, 3°, van de Handelshuurwet
enkel rekening houdt met de rechtstreekse kosten van afbraak en wederopbouw
van de ruwbouw en weigert rekening te houden met andere kosten die desgeval-
lend zouden kunnen verbonden zijn met afbraak gevolgd door wederopbouw;

Dat het bestreden vonnis zodoende artikel 16, I, 3°, van de handelshuurwet
schendt;

Dat het middel gegrond is;
B. Cassatieberoep van M. V.D.B. en P.V.D.S.
Overwegende dat uit het antwoord op het middel van het cassatieberoep van

de NV Brouwerij Keersmaekers Immo Verhuur volgt dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken C.00.0235.N en C.00.0246.N;
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter
over;

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdend in hoger beroep.

18 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, De Gryse en Geinger.

Nr. 610

3° KAMER - 18 november 2002

1º VERDELING - BETALING VAN SCHULDEN - VERDELING VAN GELDSOMMEN -
SCHULDEISER VAN DEELGENOOT - VERZET - RECHTEN - DRAAGWIJDTE.

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - BEGRIP - DRAAGWIJDTE - VERDELING - VERZET

DOENDE SCHULDEISER - PARTIJ BIJ DE VERDELING - BESLISSINGEN - UITVOERING - GEVOLG.

1º Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek heeft niet enkel tot doel dat de schuldeisers hun
schuld kunnen laten erkennen door de partijen in de verdeling, maar ook dat zij de verde-
ling zelf kunnen beïnvloeden om te verhinderen dat het onderpand voor hun vordering
bedrieglijk zou worden aangetast; die regel geldt ook wanneer de verdeling enkel geld-
sommen betreft. (Art. 31 Ger.W.; artt. 882 en 1430, eerste lid B.W.)

2º Een verdeling kan niet worden doorgevoerd zonder de aanwezigheid van de verzetdoen-
de schuldeiser; de gezamenlijke uitvoering van de beslissingen eensdeels van een ver-
deling die de verzetdoende schuldeiser wel heeft kunnen beïnvloeden en, anderdeels,
van een verdeling die die schuldeiser niet heeft kunnen beïnvloeden is materieel onmo-
gelijk1. (Art. 31 Ger.W.; artt. 882 en 1430, eerste lid B.W.)

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. C.00.0256.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 1 februari 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 7 oktober 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie  Cass.,  13  okt.  1997,  A.R.  nr.  S.95.0096.F  -  S.96.0048.F,  nr.  399;  3  dec.  1999,  A.R.  nr.
C.96.0121.N, nr. 658. 
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart eiseres' hoger beroep onontvankelijk en verwijst haar in

de kosten van het hoger beroep op grond :
"... dat voor de aangestelde notaris, bij de procedure van vereffening en verdeling, M.B.

is tussengekomen in toepassing van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek;
dat partijen in hoger beroep, waarvan het huwelijksvermogen wordt vereffend en ver-

deeld, dienaangaande geen bezwaren hebben geuit;
dat trouwens artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek ook verwijst naar de bepalingen

van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen;
... dat X uts aldus partij werd bij deze vereffening en verdeling;
dat zij ook de ganse procedure voor de eerste rechter als partij werd vermeld;
... dat (eiseres) partij X niet heeft betrokken in de procedure in hoger beroep;
... dat (verweerder) terecht opwerpt dat het hier om een onsplitsbaar geschil gaat;
dat de bewoordingen van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek dit zelf aangeven,

waar dit een schuldeiser (hier X ) juist de mogelijkheid biedt om zich ertegen te verzetten
dat de verdeling buiten zijn aanwezigheid gedaan wordt;

... dat verder de stelling van (eiseres) dat zij met X geen tegenstrijdige belangen heeft,
niet opgaat;

dat (eiseres) tevergeefs verwijst naar het bekomen door X van een titel ten gronde (ar-
rest van 15 maart 1990) om te stellen dat de rechten van deze laatste 'onmiskenbaar' vast-
liggen, daar deze titel reeds bestond voor de bedoelde tussenkomst;

dat X juist de vereffening en verdeling wil volgen om te beletten dat deze met "bedrieg-
lijke benadeling" van haar rechten geschied (zie tekst artikel 882 van het Burgerlijk Wet-
boek);

dat (eiseres) aldus haar hoger beroep ook tegen X had moeten richten (artikel 1053, ali-
nea 1, van het Gerechtelijk Wetboek);

... dat zelfs in de stelling van (eiseres), te weten indien er geen tegenstrijdig belangen
zouden zijn, zij in toepassing van artikel 1053, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek
partij X in de zaak had moeten betrekken;

dat gelet op dit alles en in toepassing van artikel 1053, alinea 3, van het Gerechtelijk
Wetboek het hoger beroep hier onontvankelijk (ontoelaatbaar) moet worden verklaard".

Grieven
Krachtens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is een geschil enkel onsplitsbaar, in

de zin van artikel 1053 van dat wetboek, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de onderscheiden beslissingen, waartoe het aanleiding zou kunnen geven, materieel on-
mogelijk is. De enkele omstandigheid dat een schuldeiser van eiseres (X ) overeenkomstig
artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek is tussengekomen in de rechtspleging tot vereffe-
ning en verdeling van het huwelijksvermogen van partijen, geeft op zichzelf geen aanlei-
ding tot bedoelde onsplitsbaarheid, ook al wilde deze schuldeiser beletten dat de vereffe-
ning en verdeling met "bedrieglijke benadeling" van zijn rechten zou geschieden. In het
vonnis a quo werd overigens geen uitspraak gedaan over de rechten van deze schuldeiser
en partijen in eerste aanleg hebben zelfs niet geredetwist over het feit dat diens schuldvor-
dering dient te worden aangerekend op het aan eiseres toe te bedelen netto-actief. Bijge-
volg, zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing van de eerste rechter en
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deze van de appèlrechter geenszins materieel onmogelijk zijn, temeer daar zij slechts de
geldelijke verdeling van het huwelijksvermogen van partijen tot voorwerp hebben, waarna
een geldsom (1.150.000 BEF in hoofdsom) die eiseres aan X verschuldigd is zal worden
aangerekend op het haar toekomende netto-actief.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door in voormelde gronden geenszins vast te stel-
len dat de onderscheiden beslissingen waartoe het geschil aanleiding zou geven, materieel
onmogelijk zou zijn, maar zich ertoe te beperken te verwijzen naar het feit dat X partij
was bij de vereffening en verdeling, naar de bewoordingen van artikel 882 van het Bur-
gerlijk Wetboek en naar de tegenstrijdige belangen van eiseres met deze van X , zijn be-
slissing dat eiseres' hoger beroep onontvankelijk is omdat zij laatstgenoemde niet heeft
betrokken in de procedure voor het hof van beroep, niet naar recht verantwoordt (schen-
ding van de hierboven vermelde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek, het ge-

schil enkel onsplitsbaar is in de zin van dit artikel, wanneer de gezamenlijke ten-
uitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft,
materieel onmogelijk zou zijn; 

Overwegende  dat  artikel  882  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de
schuldeisers van een deelgenoot, om te beletten dat de verdeling van de nalaten-
schap met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, zich ertegen kun-
nen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt;

Dat, krachtens artikel 1430, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de ontbin-
ding van het huwelijksstelsel de vereffening en verdeling tot gevolg heeft en dat,
krachtens het derde lid van dit artikel, de bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek betreffende de verdeling en veiling en die van het Burgerlijk Wetboek be-
treffende de verdeling van de nalatenschappen, van overeenkomstige toepassing
zijn;

Dat artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek niet enkel tot doel heeft dat de
schuldeisers hun schuld kunnen laten erkennen door de partijen in de verdeling,
maar ook dat zij de verdeling zelf kunnen beïnvloeden om te verhinderen dat het
onderpand voor hun vordering bedrieglijk zou worden aangetast; dat die regel
ook geldt wanneer de verdeling enkel geldsommen betreft;

Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat een verdeling niet
kan worden doorgevoerd, zonder de aanwezigheid van de verzetdoende schuldei-
ser en dat meteen ook de gezamenlijke uitvoering van de beslissingen, eensdeels,
van een verdeling die de verzetdoende schuldeiser wel heeft kunnen beïnvloeden
en, anderdeels, van een verdeling die die schuldeiser niet heeft kunnen beïnvloe-
den, materieel onmogelijk is;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat X als schuldeiseres strijdige belangen
had met die van eiseres, dat die schuldeiseres partij was voor de eerste rechter en
dat, ook al had die schuldeiseres reeds een titel ingevolge een arrest van 15 maart
1990, het hoger beroep ook tegen haar diende te worden gericht;

Dat het arrest het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart omdat
zij dit niet heeft gericht tegen de voormelde schuldeiseres en dienvolgens even-
eens het incidenteel beroep als niet-ontvankelijk afwijst;
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Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van vierhonderd zesenzestig euro negentien cent

jegens de eisende partij.

18 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 611

3° KAMER - 18 november 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VERSCHULDIGD ZIJN VAN BIJDRAGEN -
GRONDSLAG.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - LOON - WERKNEMER -
GEEN VERDERE AANSPRAAK OP LOON - MODALITEITEN - GEVOLG.

1º Het verschuldigd zijn van de sociale-zekerheidsbijdragen is in de regel niet afhankelijk
gesteld van de uitbetaling van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft, maar wel
van het verschuldigd zijn van dit loon. (Art. 14 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969;
art. 34 K.B. 28 nov. 1969)

2º Het feit dat een werknemer, nadat het loon hem effectief verschuldigd is ingevolge het
verrichten van de overeengekomen arbeidsprestaties, niet verder aanspraak maakt op
dat loon of met de werkgever overeenkomt dat dit loon verminderd wordt of niet wordt be-
taald, verhindert niet dat sociale-zekerheidsbijdragen op dat loon verschuldigd zijn1. (Art.
14 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 34 K.B. 28 nov. 1969)

(BELGISCHE FRUITVEILING CV T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.02.0006.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2001 gewezen door het

Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 16 sept. 1985, A.R. nr. 4745, nr. 28.
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III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 14 en 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de soci-

ale zekerheid;
- de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in het bestreden arrest, met betrekking tot de verschuldigdheid

van sociale zekerheidsbijdragen op de eindejaarspremies van de directeur van eiseres, het
hoger beroep gegrond en zegt voor recht dat de regularisatiebijdragen verschuldigd zijn
op de eindejaarspremies van 1994 en 1995, op grond van volgende motieven :

"Vaste cassatierechtspraak heeft duidelijk gemaakt dat een eindejaarspremie die aan
werknemers wordt toegekend wegens ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst ver-
richte arbeid, loon is dat in aanmerking komt voor de berekening van de sociale zeker-
heidsbijdragen. (...)

Luidens artikel 14, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden
de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het loon van de werknemer.
Paragraaf 2 van artikel 14 zegt dat het loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

(...)
De verplichting die berust op (eiseres)  om sociale zekerheidsbijdragen in te houden

vindt haar grondslag in het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en
werknemer en in het recht op loon dat de werknemer heeft ingevolge zijn arbeid.

De sociale zekerheidswetgeving in het algemeen en de regeling nopens de berekening
en betaling van sociale zekerheidsbijdragen in het bijzonder, zijn van openbare orde. (...)

Nu uit de voorgelegde stukken blijkt dat A.P. als half-time bediende aanspraak kon ma-
ken op de eindejaarspremie  (artikel  3  van de arbeidsovereenkomst  van 23 september
1977) en dat artikel 5 van de arbeidsovereenkomst (functie van hoofddirecteur) duidelijk
stipuleert dat "deze arbeidsovereenkomst een verderzetten is van een vroegere overeen-
komst tussen de twee partijen", kan enkel en alleen besloten worden dat de eindejaarspre-
mies in 1994 en 1995 verschuldigd zijn.

Het uitbetalen van de eindejaarspremies vóór 1994 en dan nadien overeenkomen om de
eindejaarspremies in 1994 en 1995 niet uit te betalen betekent immers juist dat (eiseres)
en de directeur, in hun onderlinge verhouding, de loonaard van de eindejaarspremie er-
kennen.

Het verschuldigd zijn van sociale zekerheidsbijdragen wordt niet afhankelijk gesteld
van de effectieve uitbetaling (van de) eindejaarspremies 1994 en 1995 waarop de direc-
teur X aanspraak heeft. Zelfs het feit dat de directeur X afstand zou hebben gedaan van
zijn aanspraak op eindejaarspremies maakt voor (verweerder) een "res inter alios acta" uit
en is aan (verweerder) derhalve niet tegenstelbaar (artikel 1165 van het Burgerlijk Wet-
boek, (...)).
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De eerste rechter heeft derhalve ten onrechte geoordeeld dat er slechts sociale zeker-
heidsbijdragen te betalen zijn op werkelijk "genoten", dit is "uitbetaald" loon en dat bij
gebrek aan loon er geen sprake kan zijn van verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen.

Het bestreden vonnis dient dan ook hervormd te worden daar waar gesteld wordt dat
(verweerder) ten onrechte de eindejaarspremies van 392.344 BEF en 400.191 BEF heeft
aangerekend." (arrest pp. 7-8)

Grieven
Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders, heeft verweerder tot taak, onder andere, de bijdragen van de werkgevers en de werk-
nemers te innen teneinde bij te dragen tot de financiering van de regelingen betreffende de
aldaar vermelde sociale zekerheidstakken. Overeenkomstig artikel 14, §1, van dezelfde
wet, worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het loon van de
werknemer en overeenkomstig de tweede paragraaf van dezelfde bepaling wordt het be-
grip loon bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, waarbij aan de Koning de bevoegdheid wordt gegeven om
het aldus bepaalde begrip, bij in Ministerraad overlegd besluit, te verruimen of te beper-
ken.

Overeenkomstig artikel 22 (voorheen eerste lid, thans §1) van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid, komen de geldmiddelen van
de sociale zekerheid onder meer voort uit de solidariteit van de werkgevers en de werkne-
mers in de vorm van sociale zekerheidsbijdragen. Overeenkomstig artikel 23 van dezelfde
wet, worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon van de werk-
nemer (eerste lid), en wordt het begrip loon bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (tweede lid). Overeen-
komstig artikel 41 van dezelfde wet, treden de bepalingen van deze wet in werking op de
data die de Koning bepaalt, wat voor artikel 23 nog niet is geschied, en overeenkomstig
artikel 40 van dezelfde wet, worden in afwachting dat de in deze wet bedoelde bijzondere
wetten en besluiten zijn uitgevaardigd, de thans geldende wetten en besluiten betreffende
de betrokken materies toegepast.

Overeenkomstig artikel 23, §1, van de genoemde wet van 27 juni 1969, wordt de bij-
drage van de werknemer door de werkgever bij iedere betaling van het loon ingehouden
en moeten de bijdragen vervolgens, overeenkomstig de tweede paragraaf van dezelfde be-
paling, binnen een bepaalde termijn aan verweerder worden overgemaakt.

Te dezen stelt het arbeidshof vast dat luidens de bepalingen van zijn arbeidsovereen-
komst, A.P., in dienst bij eiseres, recht had op een eindejaarspremie, en besluit het op
grond hiervan dat de eindejaarspremies voor 1994 en 1995 derhalve verschuldigd waren,
waardoor eiseres meteen ook gehouden werd verklaard tot betaling van de hierop bere-
kende sociale zekerheidsbijdragen.

Dat een eindejaarspremie in beginsel loon uitmaakt waarop sociale zekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn, werd niet betwist.

Waar uit de genoemde wettelijke bepalingen, in samenlezing met de artikelen 34 en 35-
bis 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 maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders, zou kunnen worden afgeleid dat het verschuldigd zijn van
sociale zekerheidsbijdragen in de regel niet afhankelijk is van de uitbetaling van het loon
of het als loon aangemerkt voordeel waarop de werknemer aanspraak heeft, kan de niet-
uitbetaling van dit loon of het als loon geldend voordeel nochtans het gevolg zijn van het
niet verschuldigd zijn ervan.

Eiseres  liet  in  haar  syntheseconclusie  gelden dat  het  recht  op eindejaarspremie kan
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voortvloeien uit een wet, een (algemeen verbindend verklaarde) collectieve arbeidsover-
eenkomst,  een individuele arbeidsover-eenkomst,  een arbeidsreglement,  een eenzijdige
verbintenis of een gebruik.

Het arbeidshof oordeelde te dezen dat het recht op eindejaarspremie voortvloeide uit de
arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Arbeidsovereen-
komstenwet van 3 juli 1978, doet wederzijdse verbintenissen ontstaan, zoals, ten aanzien
van de werkgever, overeenkomstig artikel 20, enig lid, 3°, de verplichting tot betaling van
het overeengekomen loon.

De regelmatig aangegane contractuele verbintenissen strekken partijen overeenkomstig
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek tot wet.

Een oorspronkelijk bij overeenkomst vastgelegde verbintenis kan nochtans bij overeen-
komst, in toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, of ingevolge een een-
zijdige afstand van rechtsvordering, bedoeld bij artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek,
teniet worden gedaan.

Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt ge-
wijzigd door een mondeling akkoord.

Eiseres stelde aldus uitdrukkelijk in haar syntheseconclusie dat Xafstand had gedaan
van het recht op eindejaarspremies voor 1994 en 1995 (p. 7, voorlaatste alinea), zonder
dat vereist was dat deze afstand schriftelijk zou gebeurd zijn (p. 8, derde laatste alinea).
Een stilzwijgende afstand kan immers overeenkomstig artikel 824, derde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek worden afgeleid uit akten of uit bepaalde en met elkaar overeenstem-
mende feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de partij afstand wil doen van het geding of
van de rechtsvordering.

Eiseres wees te dezen er op dat X zelf reeds in een verklaring van 13 juni 1996 had ge-
steld te hebben afgezien van zijn eindejaarspremie omdat hij een werkregeling had die bij
hem paste, en hij dienaangaande een overeenkomst had met de raad van bestuur van eise-
res (syntheseconclusie p. 8, onderaan).

Door deze afstand van rechtsvordering, ingevolge een akkoord met de werkgever, was
de oorspronkelijk bestaande verbintenis, tenietgegaan en waren de eindejaarspremies voor
1994 en 1995 derhalve niet langer "verschuldigd".

Aldus verviel meteen ook de grondslag voor het verschuldigd zijn van sociale zeker-
heidsbijdragen.  De  eindejaarspremies  waarop de  sociale  zekerheidsbijdragen  berekend
waren, werden aldus immers niet alleen niet betaald, doch waren bovendien niet meer ver-
schuldigd.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, lui-
dens hetwelk overeenkomsten alleen gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende
partijen en zij aan derden geen nadeel kunnen toebrengen. De omstandigheid dat partijen
bij overeenkomst de omvang van het loon bepalen of dat een partij afstand doet van een
deel van het loon, maakt geen nadeel uit, in de zin van genoemd artikel 1165, voor ver-
weerder, die slechts belast is met de inning en verdeling van de inkomsten voor de sociale
zekerheid.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat de eindejaarspremies van
1994 en 1995 "verschuldigd" waren en dienvolgens onderworpen moesten worden aan so-
ciale zekerheidsbijdragen (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste middel
Overwegende dat de sociale-zekerheidsbijdragen waarin door de wet van 27

juni 1969 is voorzien, in de regel verschuldigd zijn ingevolge het tewerkstellen
van één of meer werknemers ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst; dat,
krachtens artikel 14 van die wet, de bijdragen berekend worden op grond van het
loon van de werknemers;

Overwegende dat, blijkens artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van voormelde wet, de bijdragen opeisbaar worden door
het verstrijken van de termijn waarvoor ze, ingevolge de tewerkstelling geduren-
de die periode, verschuldigd zijn;

Overwegende dat uit die wettelijke bepalingen volgt dat het verschuldigd zijn
van de sociale-zekerheidsbijdragen in de regel niet afhankelijk is gesteld van de
uitbetaling van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft, maar wel van het
verschuldigd zijn van dit loon;

Overwegende dat het feit dat een werknemer, nadat het loon hem effectief ver-
schuldigd is ingevolge het verrichten van de overeengekomen arbeidsprestaties,
niet verder aanspraak maakt op dat loon of met de werkgever overeenkomt dat
dit loon verminderd wordt of niet wordt betaald, niet verhindert dat sociale-ze-
kerheidsbijdragen op dat loon verschuldigd zijn;

Overwegende dat het middel aanvoert dat ingevolge een akkoord met de werk-
gever de oorspronkelijke bestaande verbintenis door afstand was teniet- gedaan
en de eindejaarspremies voor 1994 en 1995 "niet langer verschuldigd waren"; dat
het middel opkomt tegen de beoordeling van de appèlrechters dat die eindejaars-
premies aan haar werknemer verschuldigd waren door eiseres;

Overwegende dat de appèlrechters  oordelen dat  eiseres en haar werknemer
overeengekomen waren dat een eindejaarspremie verschuldigd was voor die bei-
de jaren; dat zij vaststellen dat eiseres en haar werknemer "overeengekomen zijn
om die eindejaarspremies in 1994 en 1995 niet uit te betalen" en dat de werkne-
mer "afstand zou hebben gedaan van zijn aanspraak op eindejaarspremies";

Overwegende dat de appèlrechters hiermede te kennen geven dat de werkne-
mer en de werkgever een regeling getroffen hebben over de betaling van de ein-
dejaarspremies nadat deze verschuldigd waren geworden;

Dat zij aldus, zonder de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schen-
den,  vermochten  te  beslissen  dat  de  sociale-zekerheidsbijdragen  verschuldigd
waren op de bedoelde eindejaarspremies;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt over de sociale-zeker-

heidsbijdragen, verschuldigd op de aan de werknemers uitbetaalde kostenvergoe-
dingen, en oordeelt over 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 ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

18 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. Bützler en De Bruyn.

Nr. 612

3° KAMER - 18 november 2002

PENSIOEN — MILITAIR PENSIOEN - LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND PERSONEEL

- DIENSTVERBINTENIS - EINDE - VERTREKGELD - VOORWAARDEN - "IN DIENST ZIJN" -
DRAAGWIJDTE.

Met de termen "nadat hij negen jaar dienst volbracht heeft" wordt in art. 12 van de wet van
23 december 1955 niet het louter "in dienst zijn gedurende negen jaar" bedoeld, maar
wel het volbrengen van de dienst gedurende negen jaar, dus een werkelijke dienst, wat
inhoudt dat een periode van non-activiteit niet in aanmerking komt voor de berekening
van de bedoelde negen jaar volbrachte dienst. (Art. 12 Wet 23 dec. 1955 betreffende de
hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren)

(V. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING)

ARREST

(A.R. C.00.0324.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 februari 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 4 oktober 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10bis en 12 van de wet van 23 december 1955, (artikel 10bis zoals inge-

last bij wet van 13 juli 1976) betreffende de Hulpofficieren van de Luchtmacht, Piloten en
Navigatoren, 
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- artikel 25 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het Statuut der Beroepsofficieren
van de Land-, de Lucht-, de Zeemacht en de Medische Dienst en der Reserveofficieren
van alle Krijgsmachtdelen en van De Medische Dienst, vooraleer deze bepaling werd op-
geheven bij de wet van 20 mei 1994.

Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond

en verklaart met bevestiging van het beroepen vonnis de vordering van eiser strekkende
tot veroordeling van verweerder tot betaling van een vertrekgeld ten belope van 1.861.800
BEF, te vermeerderen met de moratoire interesten vanaf 7 mei 1990, ongegrond op grond
van de volgende redengeving :

"(...) dat de betwisting tussen partijen erin bestaat te weten of artikel 12 van de wet van
23 december 1955 onder de term 'dienst' al dan niet enkel de actieve periode bedoelt met
uitsluiting van de periode van non-activiteit;

(...) dat dit artikel bepaalt dat de 'hulpofficier wiens dienstverbintenis eindigt nadat hij
negen jaar dienst volbracht heeft sedert zijn aanvaarding als kandidaat-hulpofficier' recht
heeft op een vertrekgeld;

dat luidens de akte van dienstneming [eiser] zich verbond tot 12 jaar werkelijke dienst,
hetgeen in overeenstemming is met artikel 3, 3°, van de wet van 23 december 1955 dat
bepaalt dat niemand als kandidaat-hulpofficier bij de luchtmacht mag worden aanvaard
indien hij er zich niet toe verbonden heeft in actieve dienst te blijven gedurende een zeker
aantal jaren, door de Koning bepaald, en die twaalf jaar niet mag te boven gaan;

dat deze dienstverbintenis op aanvraag van [eiser] werd verbroken overeenkomstig arti-
kel 9, §2, van de wet van 23 december 1955 en artikel 13, §1, van het koninklijk besluit
van 2 september 1978, waaruit blijkt dat een dergelijke aanvraag kan worden toegestaan
indien de aanvrager sedert zijn benoeming in graad van hulponderluitenant ten minste vijf
jaar werkelijke dienst heeft volbracht;

dat gelet op voornoemde wetsbepalingen, artikel 12 door te bepalen dat de hulpofficier
recht heeft op een vertrekgeld wanneer zijn 'dienstverbintenis eindigt nadat hij negen jaar
dienst volbracht heeft' ongetwijfeld werkelijke of actieve dienst bedoelt;

(...) dat [eiser] ten onrechte verwijst naar het statuut van de beroepsofficieren;
dat vooreerst naar luid van artikel 10bis van de wet van 23 december 1955 (ingelast

door de wet van 13 juli 1976) de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het
statuut van de beroepsofficieren enkel toepasselijk zijn op de hulpofficieren, indien ze niet
onverenigbaar zijn met de bepalingen van de bedoelde wet; dat bijgevolg de bepalingen
die het statuut van beroepsofficieren regelen geen afbreuk kunnen doen aan de wettelijke
regeling van het vertrekgeld van de hulpofficier;

dat bovendien, in tegendeel, luidens dit statuut, zoals in voege op het ogenblik van de
beëindiging, de beroepsofficier zich bevindt 'hetzij in werkelijke dienst, hetzij op non-ac-
tiviteit' (artikel 25 van de wet van 1 maart 1958) terwijl pas later bepaald werd dat de mi-
litair in deze twee standen geacht worden 'in dienst'  te zijn (artikel 3 wet van 20 mei
1994);

(...) dat [eiser] eveneens ten onrechte verwijst naar een nota van 9 september 1988 van
de Krijgsmacht waarin gesteld wordt dat de non-activiteit in de schoot van het tijdelijk ka-
der als dienst geïnterpreteerd dient te worden; dat immers deze nota geen betrekking heeft
op de hulpofficieren, wiens statuut geregeld wordt door de wet van 23 december 1955,
doch wel op het statuut van de tijdelijke officieren, wiens statuut geregeld wordt door de
wet van 13 juli 1976 en die geen dienstverbintenis aangaan van actieve dienst; dat boven-
dien deze nota in genermate afbreuk zou kunnen doen aan de wettelijke draagwijdte van
artikel 12 van de wet van 23 december 1955;
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(...) dat de eerste rechter terecht beslist;" (bestreden arrest, blz. 2 onderaan en 3).
Grieven
Overeenkomstig artikel 12 van de wet  van 23 december 1955 heeft  de hulpofficier

wiens dienstverbintenis eindigt nadat hij 9 jaar dienst volbracht sedert zijn aanvaarding als
kandidaat-hulpofficier recht op een vertrekgeld waarvan het bedrag gelijk is aan 25 maan-
den van de laatste bruto-activiteitswedde.

Deze wetsbepaling vereist niet dat het zou gaan op 9 jaar "actieve" dienst.
Artikel 10bis van dezelfde wet van 23 december 1955, zoals ingelast bij wet van 13 juli

1976, bepaalt dat alle wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het statuut van
de beroepsofficieren op de hulpofficieren toepasselijk zijn, behalve indien ze onverenig-
baar zijn met de bepalingen van deze wet.

Bij gebrek aan enige andersluidende bepaling terzake in de wet van 23 december 1955
wat betreft het vaststellen van de standen waarin een officier zich kan verbinden, overeen-
komstig artikel 25 van de wet van 1 maart 1958, vooraleer deze bepaling werd opgeheven
bij wet van 20 mei 1994, wordt de officier welke zich bevindt zowel in de stand "in wer-
kelijke dienst" als in de stand "in non-activiteit" geacht "in dienst" te zijn.

Hieruit volgt dat de appèlrechter door te oordelen dat met de woorden "nadat hij negen
jaar dienst volbracht heeft" in artikel 12 van de wet van 23 december 1955 bedoeld wordt
werkelijke of actieve dienst, aan deze wetsbepaling een voorwaarde toevoegt die daar niet
in voorkomt en zodoende deze wetsbepaling alsook de andere in het middel aangeduide
bepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 12 van de wet van 23 december 1955 be-

treffende de hulpofficieren van de Luchtmacht, piloten en navigatoren, de hulp-
officier  wiens  dienstverbintenis  eindigt  nadat  hij  negen  jaar  dienst  volbracht
heeft sedert zijn aanvaarding als kandidaat-hulpofficier, recht heeft op een ver-
trekgeld waarvan het bedrag gelijk is aan vijfentwintig maanden van de laatste
bruto-activiteitswedde;

Overwegende dat de termen "nadat hij negen jaar dienst volbracht heeft" in
deze wetsbepaling niet het louter "in dienst zijn gedurende negen jaar" bedoelen,
maar wel het volbrengen van de dienst gedurende negen jaar, dus een werkelijke
dienst, wat inhoudt dat een periode van non-activiteit niet in aanmerking komt
voor de berekening van de bedoelde negen jaar volbrachte dienst;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van vijfhonderd en twaalf euro nul cent jegens

de eisende partij en op de som van honderd drieënvijftig euro negenenzestig cent
jegens de verwerende partij.

18  november 2002 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever :  de h. Boes, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Verbist en Houtekier.
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Nr. 613

3° KAMER - 18 november 2002

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN - AANVULLEND

NATIONAAL PARITAIR COMITÉ - LOONREGELING - MINIMUMMAANDLOON - DRAAGWIJDTE.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - VASTSTELLING -
OPZEGGINGSTERMIJN - VOORTIJDIGE BEËINDIGING - SCHORSING VAN UITVOERING - GEVOLG.

1º De bedienden die behoren tot één van de beroepen - categorieën omschreven in art. 4,
§1 Collectieve Arbeidsovereenkomst 29 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 6
augustus 1990 en die met een volledig of gedeeltelijk variabel loon worden betaald, heb-
ben maandelijks recht op een loon dat minstens het voor hun leeftijd en categorie vastge-
stelde minimumloon bedraagt; hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat krach-
tens art. 11 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst, aan de bedienden be-
doeld in art. 10, een in art. 14 bepaald gemiddeld minimum maandinkomen, krachtens
art. 14 onderscheiden van het in art. 4 bepaald minimum maandloon, gewaarborgd wordt
over een periode van twaalf maanden1.  (Art. 4, §1 Collectieve Arbeidsovereenkomst 29
mei 1989, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 aug. 1990)

2º Wanneer een partij  de arbeidsovereenkomst beëindigt vóór het einde van de opzeg-
gingstermijn is deze gehouden een opzeggingsvergoeding te betalen aan de andere par-
tij voor het resterend deel van die termijn; bij de vaststelling van de verschuldigde opzeg-
gingsvergoeding moet rekening worden gehouden met de verlenging van de opzeggings-
termijn wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst. (Artt. 38, §2 en 39 Arbeidsover-
eenkomstenwet)

(D. T. V.)

ARREST

(A.R. S.01.0193.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2001 gewezen

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Art. 4, §1 Collectieve Arbeidsovereenkomst 29 mei 1989, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
6 aug. 1990, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 1991 (algemeen bin-
dend verklaard bij K.B. van 14 nov. 1991, B.S. 20 dec. 1991, 28.984) en bij collectieve arbeidsover-
eenkomst van 26 feb. 1992 (algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 30 maart 1993, B.S. 24 juni
1993, 15.347) en vóór dit art. 4 werd gewijzigd bij art. 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 12 mei 1997 (algemeen bindend verklaard bij K.B. van 7 jan. 1998, B.S. 10 maart 1998, 6342),
van art. 1 van de voornoemde algemeen verbindend verklarende Koninklijke Besluiten.
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- de artikelen 4, 10 en 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, ge-
sloten in het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, betreffende de loon-
en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 au-
gustus 1990 (B. St. 31 augustus 1990, 16.744), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereen-
komst van 14 maart 1991 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14
november 1991, B. St. 20 december 1991, 28.984) en bij collectieve arbeidsovereenkomst
van 26 februari 1992 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart
1993, B. St. 24 juni 1993, 15.347) en vóór dit artikel 4 werd gewijzigd bij artikel 20 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 (algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 7 januari 1998, B. St. 10 maart 1998, 6342);

- artikel 1 van de voornoemde algemeen verbindend verklarende koninklijke besluiten;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-

beidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof oordeelt in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat "(eise-

res) voltijds was tewerkgesteld, zodat zij recht heeft op het loon gelijk aan een dergelijke
betrekking" en dat "(verweerder) ressorteert onder het Paritair Comité nr. 218 en dat de
loonschaal van de categorie 1 van dit paritair comité dient toegepast op (eiseres)" (arrest
pp. 8-9, nr. 11), met betrekking tot het achterstallig loon dat verweerder een bedrag van
29.415 BEF bruto verschuldigd blijft aan eiseres, op volgende gronden :

"2. (Verweerder) dient, voor wat betreft de hoogte van het loon, de minima te respecte-
ren die in de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vastgelegd, en die gelden voor zijn
sector of onderneming, of die in de Nationale Arbeidsraad werd overeengekomen (zie col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 43).

3. (Eiseres) werkte voltijds en volgens een vast schema (zie C4). Haar loon was echter
variabel (zie arbeidsovereenkomst) zodat zij niet elke maand het minimummaandinkomen
diende te ontvangen en dat er een berekening dient gemaakt om na te gaan of zij wel het
gemiddeld minimum maandinkomen heeft ontvangen over de periode die zij voor reke-
ning van (verweerder) heeft gewerkt (de artikelen 10, 11 en 16 van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 29 mei 1989). (...) Haar loon dient het gemiddeld minimummaandloon,
gewaarborgd door de barema's vastgesteld door het Paritair Comité te bereiken. (...) De
redenering van (eiseres) kan evenmin gevolgd worden, daar indien zij, en elke werknemer
van hetzelfde Paritair  Comité,  elke maand minstens het  minimummaandinkomen voor
haar leeftijd en categorie dient te ontvangen, dan heeft artikel 10 en volgende van dezelf-
de collectieve arbeidsovereenkomst, die het heeft over het gemiddeld minimummaandin-
komen, geen enkele reden van bestaan.

4. Nopens het bedrag zelf van het voltijds minimumloon bestaat geen betwisting tussen
de partijen. De berekening wordt gemaakt conform de collectieve arbeidsovereenkomst
(artikel 14), op grond van het minimummaandinkomen voorzien in artikel 4, §1, van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, Voor 1994 werd er 303.507 BEF be-
taald (...), terwijl er 316.994 BEF verschuldigd was. (...)

5. Voor 1995 wordt het loon als volgt berekend :
(...)
- totaal 504.657 BEF
- ontvangen -415.439 BEF
- verschil 89.218 BEF
(...)
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6. Voor 1996 wordt het loon berekend als volgt :
- januari 43.206 BEF x 17/27 27.204 BEF
- betaald 17.350 BEF
- verschil 9.854 BEF
7. Het achterstallig vakantiegeld wordt berekend op dit loon, als volgt : 13.487 BEF +

89.218 BEF + 9.854 BEF = 112.559 BEF x 14,8 pct. = 16.659 BEF.
8. De totale afrekening wordt opgesteld als volgt :
- verschuldigd : 316.994 BEF + 504.657 BEF + 27.204 BEF + 17.397 BEF = 866.252

BEF.
- betaald voor 1994, 1995 en 1996 : 303.507 BEF + 415.439 BEF + 22.083 BEF +

95.808 BEF (regularisatie) 836.837 BEF
- Blijft verschuldigd 29.415 BEF
(arrest pp. 10-12).
Grieven
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

arbeidsovereenkomsten en de paritaire  comités is een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst bindend voor alle werkgevers en werknemers die beho-
ren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer
zoals deze in de overeenkomst is bepaald.

Overeenkomstig  artikel  4,  §1,  van  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  van  29  mei
1989, gesloten in het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, betreffende
de loon- en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij  koninklijk besluit
van 6 augustus 1990 (B. St. 31 augustus 1990, 16.744), gewijzigd bij collectieve arbeids-
overeenkomst van 14 maart 1991 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 14 november 1991, B. St. 20 december 1991, 28.984) en bij collectieve arbeidsover-
eenkomst van 26 februari 1992 (algemeen verbind verklaard bij koninklijk besluit van 30
maart 1993, B. St. 24 juni 1993, 15.347), vóór zijn wijziging bij collectieve arbeidsover-
eenkomst van 12 mei 1997 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7
januari 1998, B. St. 10 maart 1998, 6.342) die van toepassing is op de werkgevers en be-
dienden van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid van het Aanvullend Nationaal
Paritair Comité voor de Bedienden behoren, waarvan niet betwist werd dat zij op partijen
toepasselijk was, worden de minimummaandlonen per categorie van het voltijds tewerk-
gesteld personeel, zoals die nader omschreven worden in artikel 2 van de betreffende col-
lectieve arbeidsovereenkomst, vastgesteld volgens een schaal opgenomen in een bijlage
van deze collectieve arbeidsovereenkomst; deze schaal van minimumlonen wordt over-
eenkomstig artikel 6 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan het in-
dexcijfer der consumptieprijzen.

Deze regeling was op eiseres toepasselijk, wat het jaar 1994 betreft, krachtens genoem-
de collectieve arbeidsovereenkomsten, en wat de jaren 1995 en 1996 betreft, krachtens de
artikelen 23 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-
komsten en de Paritaire Comités en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze bepalingen hebben aldus tot gevolg dat de voltijds tewerkgestelde bediende mini-
maal recht heeft, volgens de categorie waarin hij tewerkgesteld is en volgens zijn leeftijd,
op een nader bepaald maandelijks inkomen.

Dit aldus gewaarborgd maandelijks inkomen kan worden afgedwongen, gelet op de in
artikel 51 van genoemde wet van 5 december 1968 bepaalde hiërarchie van de bronnen
der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers, ongeacht
eventueel andersluidende contractuele bepalingen.
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Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat bij artikel 11 van de genoemde collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 tevens wordt voorzien in een "gemiddeld mi-
nimum maandinkomen", dat eveneens overeenkomstig artikel 6 van deze overeenkomst
geïndexeerd is.

De bediende heeft aldus recht, zoals door eiseres in conclusie aangevoerd, maandelijks,
op een loon dat minimaal het voor zijn leeftijd en zijn functieclassificatie bepaalde mini-
mum maandinkomen beloopt,  en,  jaarlijks,  op een gemiddeld minimummaandinkomen
dat van het minimummaandloon onderscheiden is; het bij artikel 11 van genoemde collec-
tieve arbeidsovereenkomst bedoelde gemiddeld minimum maandinkomen bestaat overi-
gens, zoals bepaald in artikel 14, uit het minimummaandloon, verhoogd met premies en
voordelen.

Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat overeenkomstig artikel 16 van ge-
noemde  collectieve  arbeidsovereenkomst  het  gemiddeld  minimummaandinkomen  voor
werknemers die volledig of gedeeltelijk met een veranderlijke bezoldiging worden be-
taald, berekend wordt op het gemiddelde van het maandinkomen van de laatste twaalf
maanden.

Een eventueel tekort ten opzichte van het minimum maandloon voor een welbepaalde
maand, kan derhalve niet gecompenseerd worden door een eventueel overschot dienaan-
gaande voor een andere maand; de bediende heeft immers elke maand recht op minimaal
het minimum maandloon.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen over het al dan niet gerechtigd zijn
op achterstallig loon door het over de tewerkstellingsperiode verschuldigde loon, bere-
kend aan de hand van het minimummaandloon, te vergelijken met het over deze periode
ontvangen loon.

Hieruit volgt dat het arbeidshof zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van
de artikelen 4, 10 en 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, geslo-
ten in het aanvullend nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, betreffende de loon-
en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 au-
gustus 1990 (B. St. 31 augustus 1990, 16.744), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereen-
komst van 14 maart 1991 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14
november 1991, B. St. 20 december 1991, 28.984) bij collectieve arbeidsovereenkomst
van 26 februari 1992 (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart
1993, B. St. 24 juni 1993, 15.347) en van artikel 1 van de voornoemde algemeen verbin-
dend verklarende koninklijke besluiten), en van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en 23 en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de Collectieve arbeidsovereen-
komst en de Paritaire Comités).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31, 32, enig lid, 3°, 37, §1 en 38, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-

de de arbeidsovereenkomsten (artikel 37, §1, zoals gewijzigd bij  wet van 7 november
1987 en bij wet van 20 juli 1991).

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof wijst eiseres' aanspraken op het bekomen van een aanvullende opzeg-

gingsvergoeding wegens het ten onrechte niet in aanmerking nemen van een verlenging
van de opzeggingstermijn ingevolge schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziek-
te, af op volgende gronden :

"Ingevolge de ziekte van (eiseres) (3 november tot en met 6 november 1995) werd de
opzeggingsvergoeding (lees : arbeidsovereenkomst) geschorst en wordt de opzeggingsver-
goeding (lees : opzeggingstermijn) verlengd over de periode van 1 februari tot en met 4
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februari 1996. Dit impliceert in principe het verschuldigd zijn van 5.774 BEF bruto, gede-
tailleerd als volgt : 43.207 BEF x 13,89752/12 x 3/78 x 3 dagen, minstens wanneer de
ziekte tijdig wordt medegedeeld. Indien de voorwaarden worden vervuld, heeft dit tot ge-
volg dat de opzeggingstermijn wordt verlengd met de duur van de ziekteperiode (artikel
38 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). Immers de door de wet bepaalde schor-
singen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst brengen eveneens de schorsing van
de opzeggingstermijn met zich mee (...). (Eiseres) heeft echter haar ziektebriefje niet tijdig
aan de werkgever overgemaakt, gezien dit pas geschiedde per aangetekende brief d.d. 6
november 1995 (...).

(Eiseres) betwist niet dat zij de werkgever een medisch attest diende over te maken. Zij
gaf zelfs in conclusies in eerste aanleg genomen toe dat zij dit laattijdig deed. Nu zij de
werkgever niet bijtijds verwittigde, kon zij geen aanspraak maken op het loon voor haar
ziekteperiode, noch voor de verlenging die er het logisch gevolg van is. Dit onderdeel
werd derhalve ten onrechte toegekend." (arrest pp. 12-13, punr C.3.).

Grieven
Overeenkomstig  artikel  31,  §1,  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  van  3  juli  1978

schorst de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van
ziekte of ongeval, de uitvoering van de overeenkomst;

Overeenkomstig de tweede paragraaf van deze bepaling is de werknemer verplicht zijn
werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid en dient
hij dit in beginsel te doen door overlegging van een geneeskundig getuigschrift; wordt het
getuigschrift na de termijn voorgeschreven door het arbeidsreglement of door een collec-
tieve arbeidsovereenkomst, of meer dan twee dagen na de aanvang van de ongeschiktheid
of na de ontvangst van een verzoek van de werkgever, overgelegd, dan kan aan de werk-
nemer het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschikt-
heid die de dag van afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan.

Overeenkomstig artikel 32, enig lid, 3°, van de Arbeidsovereen-komstenwet, kan de ar-
beidsovereenkomst die voor onbepaalde duur is gesloten door de wil van één der partijen
worden beëindigd, zoals door opzegging overeenkomstig artikel 37 van dezelfde wet; de
werknemer behoudt tijdens de opzeggingstermijn zijn recht op loon.

Overeenkomstig artikel 38, §2, van dezelfde wet houdt bij opzegging door de werkge-
ver gegeven vóór of tijdens de schorsing, de opzeggingstermijn op te lopen tijdens die
schorsing; hieraan kan geen afbreuk worden gedaan door het feit dat de werknemer, wiens
arbeidsovereenkomst wegens ziekte is geschorst, het bewijs van zijn arbeidsongeschikt-
heid, door overlegging van een geneeskundig getuigschrift, niet binnen de voorgeschreven
termijn levert; de omstandigheid dat de werknemer in dit geval eventueel geen aanspraak
kan maken op het gewaarborgd loon, in toepassing van artikel 31, §2, van de wet, brengt
niet  met  zich mee dat  de  opzeggingstermijn niet  zou ophouden te  lopen tijdens deze
schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Het arbeidshof stelde te dezen vast dat (1) eiseres' arbeidsovereenkomst op 25 oktober
1995 werd opgezegd door verweerder, met opzeggingstermijn van drie maanden, ingaan-
de op 1 november 1995, (2) eiseres ziek was van 3 tot en met 6 november 1995, (3) eise-
res haar arbeidsongeschiktheid ter kennis bracht met aangetekend schrijven van 6 novem-
ber 1995.

Het  arbeidshof  kon dienvolgens  niet  wettig  oordelen  dat  de  opzeggingstermijn niet
diende te worden verlengd van 1 tot en met 4 februari 1996 en kon eiseres dienvolgens
niet wettig het recht op een opzeggingsvergoeding voor de periode van 1 tot en met 4 fe-
bruari 1996 ontzeggen.

Hieruit volgt dat het arrest niet wettig gerechtvaardigd is (schending van de artikelen
31, 32, enig lid, 3°, 37, §1 en 38, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
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overeenkomsten (artikel 37, §1, zoals gewijzigd bij wet van 7 november 1987 en bij wet
van 20 juli 1991).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat,  overeenkomstig artikel 4, §1, van de collectieve arbeids-

overeenkomst van 29 mei 1989, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair
Comité voor de Bedienden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, alge-
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990, zoals te
dezen van toepassing, de minimummaandlonen per categorie van het voltijds te-
werkgesteld personeel vastgesteld worden volgens het barema vermeld onder bij-
lage;

Dat ter zake geen onderscheid wordt gemaakt tussen bedienden die een vast
loon genieten en bedienden die volledig of gedeeltelijk met een variabel loon
worden betaald;

Dat derhalve ook bedienden met een volledig of gedeeltelijk variabel loon,
krachtens voormeld artikel 4, maandelijks recht hebben op een loon dat minstens
het voor hun leeftijd en categorie vastgestelde minimumloon bedraagt;

Dat hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat krachtens artikel 11 van
de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst, aan de bedienden bedoeld in ar-
tikel 10, een in artikel 14 bepaald gemiddeld minimum maandinkomen, krach-
tens artikel 14 onderscheiden van het in artikel 4 bepaald minimum maandloon,
gewaarborgd wordt over een periode van twaalf maanden;

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat eiseres niet elke maand het
minimummaandloon diende te ontvangen op grond dat haar loon variabel was en
dat "indien zij,  en elke werknemer van hetzelfde Paritair Comité,  elke maand
minstens  het  minimummaandinkomen voor haar  leeftijd  en categorie  dient  te
ontvangen, (...) artikel 10 en volgende van dezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst, die het heeft over het gemiddeld minimummaandinkomen, geen enkele
reden van bestaan (heeft)";

Dat het arrest aldus artikel 4 van de voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst van 29 mei 1989 schendt;

Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat,  krachtens artikel 38, §2, van de Arbeidsovereenkomsten-

wet, bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de schorsing van
de uitvoering van de overeenkomst, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tij-
dens die schorsing;

Dat derhalve, in dat geval, de totale duur van de opzeggingstermijn verlengd
wordt met een periode overeenstemmend met deze van de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst;

Dat deze verlenging van de opzeggingstermijn van rechtswege voortvloeit uit
de schorsing van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of de werknemer tijdens die
schorsing recht heeft op het gewaarborgd loon;
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Dat de partij die de overeenkomst beëindigt vóór het einde van de opzeggings-
termijn, overeenkomstig artikel 39 van de Arbeids-overeenkomstenwet, gehou-
den is een opzeggingsvergoeding te betalen aan de andere partij voor het reste-
rende gedeelte van die termijn;

Dat bij de vaststelling van de verschuldigde opzeggingsvergoeding rekening
moet worden gehouden met de verlenging van de opzeggingstermijn ingevolge
de schorsing;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres geen recht heeft op gewaar-
borgd loon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid op grond dat zij laattij-
dig een medisch attest overmaakte aan verweerder;

Dat het arrest verder oordeelt dat, "wanneer de ziekte tijdig wordt meegedeeld"
(...) dit tot gevolg (heeft) dat de opzeggingstermijn wordt verlengd met de duur
van de ziekteperiode" en oordeelt dat eiseres, omdat zij niet tijdig het medisch at-
test overmaakte, "geen aanspraak (kon) maken op het loon voor haar ziekteperio-
de, noch voor de verlenging die er het logisch gevolg van is";

Dat het arrest door aldus te oordelen, artikel 38, §2, van de Arbeidsovereen-
komstenwet schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

18 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 614

3° KAMER - 18 november 2002

GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BEPERKING -
OPVOEDING BUITEN HET RIJK - DRAAGWIJDTE.

Wettig is het arrest dat vaststelt dat de moeder het familiaal gebeuren gedurende het be-
trokken schooljaar volledig heeft overgebracht buiten het Rijk, dat zij aldaar voor de op-
voeding van de kinderen heeft gezorgd, dat de vader alleen inkomsten verstrekte zonder
voor de effectieve opvoeding in te staan en dat het gezinsleven zich buiten het Rijk af-
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speelde en hieruit afleidt dat de kinderen buiten het Rijk werden opgevoed1 2.  (Art. 52,
eerste lid Kinderbijslagwet Werknemers; Art. 203, §1 B.W.)

(S. e.a. T. KINDERBIJSLAGFONDS AURORA V.Z.W.)

ARREST

(A.R. S.02.0041.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 11 januari 2002 gewezen

door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 52, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvat-

ting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders
en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, vóór de
wijziging bij de wet van 25 januari 1999;

- artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955;

- artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 31 maart
1987 en van 13 april 1995.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft de vordering van de eisers om verweerster te veroordelen tot

het betalen van de kinderbijslag voor de kinderen, X tijdens de periode dat zij tijdelijk in
het buitenland verbleven voor het volgen van lessen aan buitenlandse onderwijsinstellin-
gen, zijnde de periode van september 1995 tot en met mei 1996, ongegrond verklaard op
de volgende gronden : De kinderbijslag strekt ertoe de ouder(s) of degenen welke instaan
voor hun onderhoud en opvoeding in enige mate een financiële tussenkomst te verlenen, -
tussenkomst welke op forfaitaire wijze wordt vastgelegd - in de kosten van huisvesting,
voeding, kleding en opleiding welke noodzakelijk verbonden zijn aan het grootbrengen
van kinderen. "Opvoeding" houdt in zich dat niet alleen materiële bijstand wordt verleend
of scholing wordt gewaarborgd, doch is een veel ruimer begrip, welk inhoudt dat de op-
voeder het gevolgde onderwijs mede ter harte neemt, doch ook de nodige morele waarden
bijbrengt, desgevallend godsdienstige of humanistische inzichten verstrekt, aangepaste of
gepaste voeding en kleding verleent, ouderlijke of intermenselijke liefde bijbrengt, kortom
hetgeen nodig is om het kind een maatschappijgebonden plaats te kunnen doen innemen.
Scholing is derhalve maar een deelaspect van opvoeding. In het onderhavig geval kan uit
de dossiergegevens enkel worden vastgesteld dat X de familiekring, het familiaal gebeu-
ren gedurende het betrokken schooljaar volledig heeft overgebracht naar Turkije en dat
het de moeder is geweest welke voor de opvoeding van de kinderen heeft gezorgd in Tur-
kije. De rol van de vader beperkte zich tot het verstrekken van inkomsten zonder dat hij

1 Zie Cass., 4 mei 1998 - A.R. S.97.0100.N, n° 220.
2 Art. 52, 1ste lid Kinderbijslagwet, vóór de wijziging bij wet van 25 januari 1999.
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voor een effectieve opvoeding heeft ingestaan. Het gezinsleven heeft zich evenwel onder-
tussen in Turkije afgespeeld. De opvoeding wordt voornamelijk bepaald door de wijze
waarop de gezinsverhouding en -gewoonten worden georganiseerd en beleefd, zodat er in
het onderhavig casus zeker sprake is van " opvoeding" in het buitenland.

Grieven
Krachtens het artikel 52, eerste lid, van de Kinderbijslagwet Werknemers van 19 no-

vember 1939, vóór de wijziging bij de wet van 25 januari 1999, is de kinderbijslag niet
verschuldigd ten behoeve van kinderen die worden opgevoed buiten het Rijk. Het bestre-
den arrest stelt vast 

dat x de familiekring, het familiaal gebeuren gedurende het betrokken schooljaar volle-
dig heeft overgebracht naar Turkije, dat het de moeder is geweest welke voor de opvoe-
ding van de kinderen heeft gezorgd in Turkije en dat de rol van de vader zich beperkte tot
het verstrekken van inkomsten zonder dat hij voor een effectieve opvoeding heeft inge-
staan. Het louter feit dat X de familiekring gedurende het betrokken schooljaar volledig
had overgebracht naar Turkije en dat zij gedurende dat schooljaar voor de opvoeding van
de kinderen heeft gezorgd, impliceert niet dat zij ook de opvoedingsopdracht van de in
België verblijvende vader gedurende dat schooljaar volledig had overgenomen en impli-
ceert niet dat de vader zijn opvoedingsopdracht gedurende dat schooljaar volledig zou ge-
staakt hebben nu het bestreden arrest integendeel vaststelt dat de vader de inkomsten ver-
strekte. Op grond van die vaststellingen kan het bestreden arrest dan ook niet wettelijk be-
slissen dat er sprake is van "opvoeding" in het buitenland (schending van de artikelen 52,
eerste lid, Kinderbijslagwet Werknemers en 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek). Door
de kinderbijslag op die grond te weigeren, heeft het bestreden arrest bovendien het recht
op eerbiediging van het  familie-  en  gezinsleven geschonden (schending van artikel  8
E.V.R.M.).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 52, eerste lid, Kinderbijslagwet Werkne-

mers, zoals te dezen toepasselijk, de kinderbijslag niet verschuldigd is ten behoe-
ve van kinderen die worden opgevoed buiten het Rijk;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de moeder het familiaal gebeuren ge-
durende het betrokken schooljaar volledig heeft overgebracht naar Turkije, dat
zij aldaar voor de opvoeding van de kinderen heeft gezorgd, dat de vader alleen
inkomsten verstrekte zonder voor de effectieve opvoeding in te staan en dat het
gezinsleven zich in Turkije afspeelde;

Dat het arrest uit die vaststellingen, zonder schending van het vermelde artikel
52, eerste lid, en van artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, naar recht ver-
mocht af te leiden dat de kinderen buiten het Rijk werden opgevoed;

(...)
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, verweerster moet veroordeeld worden in de kosten;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerster in de kosten.

18 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 615

2° KAMER - 19 november 2002

1º BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. VAN 3
APRIL 1953 INZAKE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - OVERTREDING -
STRAFRECHTELIJKE SCHULD - OVERMACHT OF ONOVERKOMELIJKE DWALING.

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - WETGEVING INZAKE

SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - MATERIËLE OVERTREDING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT.

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING -
OVERMACHT OF ONOVERKOMELIJKE DWALING - WETGEVING INZAKE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE

DRANKEN.

1º, 2°, en 3° Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken
moet geen opzet bewezen worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de da-
der het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, tenzij hij aantoont dat hij ge-
handeld heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling1. (Art. 35 K.B. van 3 april
1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken)

(P. T. BELGISCHE STAAT, in de persoon van de Minister Van Financiën)

ARREST

(A.R. P.01.1502.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 oktober 2001 door het Hof

van Beroep te Antwerpen gewezen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel

1 Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr. 490. 
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Overwegende dat het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening
van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken in de regel de enke-
le overtreding van het wetsvoorschrift strafbaar stelt; dat het feit van de overtre-
ding zelf dan impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft
overtreden, met andere woorden dat geen opzet moet worden bewezen; dat de
dader evenwel niet strafbaar is wanneer hij aantoont of geloofwaardig maakt dat
hij gehandeld heeft ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling;

Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, en niet enkel met de
redenen die eiser aanhaalt, vaststelt dat eiser de hem ten laste gelegde overtre-
ding heeft gepleegd en geen elementen of omstandigheden van de zaak toelaten
vast te stellen dat eiser door de handelingen van een derde slachtoffer werd van
een onoverwinnelijke dwaling of dat feiten overmacht die zijn schuld uitsluit op-
leveren;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

19  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. P. Helsen, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 616

2° KAMER - 20 november 2002

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SLUITING VAN HET DEBAT -
GEVOLG.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SLUITING

VAN HET DEBAT - NEERLEGGING VAN STUKKEN - GEVOLG.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID -
BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - GEGEVENS NIET

ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK - GEVOLG.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID -
STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - GEGEVENS NIET ONDERWORPEN AAN DE

TEGENSPRAAK - GEVOLG.
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1º en 2° Wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het sluiten van het debat en de
rechter oordeelt dat hij het debat niet hoeft te heropenen, dient hij dat stuk uit de rechts-
pleging te weren1.

3º en 4° De rechter kan zijn overtuiging niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn
buiten het onderzoek of het debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben
kunnen voeren2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(K. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0708.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 16 april 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De vijfde eiser J.-P. M. stelt geen middel voor.
De andere eisers stellen twee middelen voor, waarvan het eerste is gesteld als

volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen en miskende beginselen :
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de vervolgingen tegen de verweerders niet-ontvankelijk

krachtens artikel 12, eerste lid, van de wet van 17 april 1878, aangezien geen van hen in
België is gevonden, en dit na te hebben verwezen naar de eerdere rechtspleging van 26
maart 2002 en naar de processtukken die zich in het dossier bevonden vóór de terechtzit-
ting van 26 maart 2002 (arrest blz. 1, laatste lid, tot blz. 3, eerste deel) en na te hebben
verwezen naar de stukken die op die terechtzitting bij het dossier zijn gevoegd (blz. 3,
tweede deel, tot blz. 4, eerste deel).

Grieven
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 maart 2002 van het hof van beroep

blijkt dat de eisers hun conclusies en hun dossier hebben neergelegd, en dat, enerzijds,
eerste advocaat-generaal Morlet een noot en een dossier heeft neergelegd en, anderzijds,
de zaak, na behandeling op diezelfde terechtzitting, in beraad is genomen en voor uit-
spraak van het arrest is vastgesteld op 16 april 2002.

In het dossier van de rechtspleging, dat op de griffie van [het] hof is neergelegd, steekt
tussen de door de partijen op de terechtzitting van 26 maart 2002 neergelegde stukken
evenwel een brief van 2 april 2002, ondertekend door de griffier-hoofd van dienst van de

1 Cass., 10 okt. 2000, A.R. P.98.1561.N, nr. 531; 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; 9 okt. 2002,
A.R. P.02.1183.F, nr. 522.
2 Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384; 25 sept.
2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. O.M. 
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kamer van inbeschuldigingstelling, die melding maakt van een verzending, aan voorzitter
van der Eecken [...] van die kamer, van "stukken van onderzoeksrechter Vandermeersch,
teneinde ze te voegen bij  het dossier Y.,  dat voor uitspraak is vastgesteld op 16 april
2002". Bij die brief zijn, met de vermelding "zeer dringend - per bode", een brief gevoegd
van 29 maart 2002 van de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings te Brussel,
waarin hij verzoekt "om de stukken die gehecht zijn aan het dossier van de rechtspleging
inzake Y. en litisconsoorten, bij het dossier te willen voegen", alsook de daarbij gevoegde
stukken, waarvan de brief melding maakt. Het betreft een brief van 15 maart 2002 van on-
derzoeksrechter Vandermeersch, gericht aan de procureur des Konings, met zijn opmer-
kingen ten gevolge van het arrest van 14 februari 2002 van het Internationaal gerechtshof
van Den Haag, en een brief van 18 maart 2002 van de procureur des Konings, waarin aan
de onderzoeksrechter wordt medegedeeld dat zijn brief van 15 maart is overgemaakt aan
de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, "teneinde deze te voegen bij het
dossier van de rechtspleging, die thans is vastgesteld voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling".

Uit het aldus samengestelde dossier van de rechtspleging volgt dus dat een brief of noot
van 15 maart 2002 van de onderzoeksrechter, na het afsluiten van het debat, bij het dos-
sier is gevoegd.

Als dergelijk stuk tijdens de beraadslaging bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, kan
deze hetzij beslissen ermee rekening te houden, in welk geval hij, krachtens het beginsel
van het recht van verdediging, het debat moet heropenen, hetzij het te verwerpen, in welk
geval hij dit ook in het bestreden arrest moet verklaren. Als niet vermeld wordt wat de
rechter heeft gedaan met een noot die na de afsluiting van het debat is ontvangen, kan
[het] Hof niet nagaan of de rechter die noot al dan niet heeft verworpen en of hij het recht
van verdediging van de partijen al dan niet heeft geëerbiedigd.

Noch het bestreden arrest, noch enig stuk waarop [het] Hof vermag acht te slaan, ma-
ken melding van die brief van 15 maart 2002 van onderzoeksrechter Vandermeersch, die
gevoegd is bij de andere voormelde brieven van dezelfde rechter, van de procureur des
Konings en van de griffier-hoofd van dienst  bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer niet is vastgesteld wat de kamer van inbeschuldigingstelling met dat stuk heeft
gedaan, miskent het bestreden arrest dus het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging (miskenning van dat algemeen beginsel) en is het niet regelmatig met redenen om-
kleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van J-P. M. :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet

blijkt dat het cassatieberoep van eiser, burgerlijke partij, is betekend aan de par-
tijen waartegen het is gericht;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Op de cassatieberoepen van de andere eisers :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de rechter, wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het

sluiten van het debat en hij oordeelt dat hij het debat niet hoeft te heropenen, dat
stuk uit de rechtspleging dient te weren; dat de rechter zijn overtuiging immers
niet kan gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten het onderzoek of het
debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen voeren;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
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dat, na het sluiten van het debat op 26 maart 2002 en vóór de zitting van 16 april
2002, waarop het arrest is uitgesproken, een brief van de onderzoeksrechter aan
de procureur des Konings bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd;

Dat het voormelde stuk opmerkingen bevat aangaande de omvang van de be-
scherming die de onschendbaarheden naar internationaal recht konden bieden, en
waarop, in de zaak, een beroep kon worden gedaan, en toelichtingen bevatte bij
de weerslag van die onschendbaarheden op de wettigheid van de handelingen
van het voorbereidende onderzoek; dat dit stuk dus tot de overtuiging van de
rechters kon bijdragen, die uitspraak dienden te doen met toepassing van artikel
235bis van het Wetboek van Strafvordering;

Dat het bestreden arrest is uitgesproken zonder dat het debat is heropend en
zonder dat het voormelde stuk, dat aan de kamer van inbeschuldigingstelling tij-
dens diens beraadslaging is voorgelegd, door die kamer uit de rechtspleging is
geweerd;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat er geen grond bestaat om het tweede middel te onderzoeken,

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot een cassatie zonder verwijzing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep van J.-P. M.;
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet inzake de andere

eisers,  behalve in  zoverre  het  de  vervolgingen niet-ontvankelijk  verklaart  ten
aanzien van wijlen L.-D. K.;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Veroordeelt J.-P.M. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Laat de andere kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbe-

schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.

20 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 617

2° KAMER - 20 november 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN

BELANG - CRIMINELE ZAKEN - RAADKAMER - VERZENDING VAN DE STUKKEN MET HET OOG OP DE

INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
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INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID.

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - RAADKAMER - VERZENDING VAN DE STUKKEN MET HET OOG OP DE

INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING NAAR HET

HOF - DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP.

4º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE.

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN

BELANG - BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
BEVESTIGING - GEEN ONMIDDELLIJKE UITVOERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - BESCHIKKING TOT

GEVANGENNEMING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVESTIGING - GEEN ONMIDDELLIJKE

UITVOERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN

BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
RAADKAMER - BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT

BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST -
CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.

9º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - RAADKAMER -
BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
VERWIJZINGSARREST.

10º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT

BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
VERWIJZINGSARREST - EENSTEMMIGHEID.

1º en 2° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht
is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschikking van de
raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal met het oog op de
inbeschuldigingstelling van die verdachte1. (Artt. 133 en 221 tot 239 Sv.)

3º en4° Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwij-
zing van de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepas-
sing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de wetten be-
treffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van
assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid van

1 Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F,nr. 484 ; 28 aug. 2001, A.R. P.01.1157.N, nr. 435.
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dat wetboek, aan het toezicht van het Hof2. (Artt. 292bis en 416 Sv.)

5º en 6° Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
de gevangenneming van de inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke uit-
voering ervan te bevelen, is niet  ontvankelijk bij  gemis aan belang3.  (Art.  26, §5 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)

7º en 8° Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór
de eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat de door de raadkamer gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt,  en
die inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, in zoverre het het Hof in staat
stelt,  zelfs  ambtshalve,  te onderzoeken of  er  onregelmatigheden,  verzuimen of  nietig-
heidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan4. (Impliciet)  (Artt. 135, 235bis en 416
Sv.)

9º en 10° Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appèlge-
recht de verwijzing van de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken
met eenparigheid van stemmen van zijn leden5. (Art. 211bis Sv.)

(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1093.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 27 juni 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Elke eiser stelt verschillende grieven voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memories van de eisers, die op

de griffie zijn ontvangen op 10, 11 en 16 oktober 2002, dus buiten de termijn be-
doeld in artikel 420bis, tweede lid, van het Strafwetboek;

A. Op het cassatieberoep van P.R. P., in zoverre het gericht is tegen de beslis-
sing die zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, genomen met
toepassing van artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk
verklaart :

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van de
beschikking van de raadkamer die het toesturen van de stukken aan de procu-
reur-generaal bij het hof van beroep beveelt, zelf diende na te gaan of er vol-
2 Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.02.0046.F, nr. 103.
3 Zie Cass., 5 april 1989, A.R. 7484, nr. 434.
4 Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER en de noot (2)
onder dat arrest; 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441 ; 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. 47 en
de noot onder dat arrest; 6 feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. 89.
5 Cass., 22 juli 1981, Rev. dr. pén., 1981, blz. 934; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging,
tweede uitg., 1999, blz. 290, nr. 631.
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doende redenen  bestaan  om eiser  naar  het  hof  van  assisen  te  verwijzen;  dat
laatstgenoemde geen belang heeft om cassatieberoep in te stellen tegen de beslis-
sing die zijn hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Op de cassatieberoepen van de eisers, in zoverre zij gericht zijn tegen de

beslissingen die hun inbeschuldigingstelling bevelen en hen naar het hof van as-
sisen verwijzen, wegens poging tot moord wat de eerste twee eisers betreft, en,
door samenhang, wegens onopzettelijk doden wat de tweede en de derde eiser
betreft :

Overwegende dat het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde
tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft
gedaan met  toepassing van de artikelen 135 en 235bis  van het  Wetboek van
Strafvordering, alleen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook het
onderzoek van de nietigheden, bedoeld in artikel 292bis, tweede lid, van dat wet-
boek, aan het toezicht van het Hof onderwerpt;

Overwegende dat de beschikking tot verwijzing geen enkele schending van de
wet of nietigheid bevat waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak,
aan het Hof is onderworpen;

C. Op de cassatieberoepen van de eisers, in zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissingen tot bevestiging van hun gevangenneming maar daarbij zeggen dat
de onmiddellijke uitvoering ervan niet bevolen hoeft te worden :

Overwegende dat de cassatieberoepen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;

D. Op het cassatieberoep van C.H., in zoverre het gericht is tegen de beslissing
die uitspraak doet over het hem ten laste gelegde onopzettelijk doden :

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat krachtens die bepaling, in geval van een beschikking tot bui-
tenvervolgingstelling, het gerecht in hoger beroep de verwijzing niet kan uitspre-
ken dan met eenparige stemmen van zijn leden;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig vermocht
de beslissing tot buitenvervolgingstelling te wijzigen, het hoger beroep van het
openbaar ministerie gegrond te verklaren en vast te stellen dat er tegen eiser vol-
doende bezwaren bestonden, zonder vast te stellen dat uitspraak werd gedaan
met eenparige stemmen van haar leden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het C.H. naar het hof van assisen

verwijst wegens onopzettelijk doden;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
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Veroordeelt P.R. P. en T. E. H., elk van hen, in de kosten van hun cassatiebe-
roep;

Veroordeelt de eiser C. H. in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep
en laat het overige derde ten laste van de Staat;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbe-
schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.

20 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. J.-F. Jacquemin, Namen; A. Derenne, Namen; E. Derenne, Namen en
V. Bury, Charleroi.

Nr. 618

1° KAMER - 21 november 2002

ERFDIENSTBAARHEID - OVEREENGEKOMEN DIENSTBAARHEID VAN
DOORGANG - TITEL - VERBINDENDE KRACHT - MISKENNING - INGESLOTEN ERF -
VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

De rechter die beslist dat een erf een bijkomende erfdienstbaarheid van doorgang geniet
over een ander erf waarop ingevolge overeenkomst een erfdienstbaarheid rust ten voor-
dele van het erf dat naast het heersend erf ligt, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht wanneer hij niet vaststelt dat het heersend erf ingesloten is of dat er op het lijdend
erf een erfdienstbaarheid van doorgang bestaat ten voordele van het heersend erf1. (Artt.
696 en 702 B.W.)

(A. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0219.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 september 2000 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Eupen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 637, 638, 639, 682, 686, 690, 691, 695, 696, 702 en 1134 van het Burger-

lijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen

1 Cass., 26 maart 1993, A.R. 7899, nr. 161; J. HANSENNE, “Les servitudes en droit privé”, nrs. 38 e.v.,
p. 41 tot 46; Pandectes belges, trefwoord Servitude en général, nr. 961, p. 296.
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Na erop te hebben gewezen dat, blijkens een akte van 15 juni 1976, de erfdienstbaar-
heid van overgang die gevestigd was ten voordele van het aan verweerster toebehorende
erf rust op het perceel, dat kadastraal bekend staat onder sectie C nr. 8 D, voordien nr.
8/A, 6/B en 8/B en dat de eisers hadden verworven op 6 april 1981 en 6 augustus 1985, en
dat laatstgenoemden in december 1988 van de gemeente Raeren een grond hebben ge-
kocht, die kadastraal bekend was onder sectie C nr. 8 d en die gelegen was tussen de zate
van de bij overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheid en de rue d'Astenet, maar niet be-
last was met een recht van overgang, bevestigt het bestreden vonnis de beroepen beslis-
sing en verklaart het bijgevolg de oorspronkelijke vordering grotendeels gegrond, zegt
voor recht dat de erfdienstbaarheid van overgang die toegang verleent tot de rue d'Astenet
en die gevestigd is ten voordele van het aan verweerster toebehorende erf zal worden uit-
geoefend op het gehele erf dat  eigendom is van de eisers,  en veroordeelt  hen tot een
dwangsom van 1000 BEF per dag in het geval dat zij mochten weigeren de vrije uitoefe-
ning van het recht van overgang te verzekeren, alsook in de kosten van beide instanties,
op grond dat de bij akte van 15 juni 1976 gevestigde erfdienstbaarheid bedoeld was om
het erf van verweerster uitweg te verlenen naar de rue d'Astenet, zodat de eisers, met toe-
passing van de artikelen 696 en 701 van het Burgerlijk Wetboek, moeten aanvaarden dat
de erfdienstbaarheid ook wordt uitgeoefend op de grond die zij op 8 december 1988 aan
de gemeente Raeren hebben gekocht.

Grieven
Naar luid van artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek mag hij die een recht van erf-

dienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik maken overeenkomstig zijn titel tenzij hij
zich kan beroepen op een titel van erkenning van de eigenaar die uitgaat van het dienstba-
re erf, en waaruit de wil blijkt om het bestaan van een ruimere erfdienstbaarheid te erken-
nen.

De titularis van een recht van overgang met name kan noch aan het dienstbare erf noch
aan het heersend erf  veranderingen aanbrengen waardoor de toestand van het  eerstge-
noemde zou worden verzwaard.

De verbindende kracht van de titel waarin de erfdienstbaarheid bij overeenkomst wordt
gevestigd wordt miskend wanneer de rechter een ruimer gebruik van het recht van erf-
dienstbaarheid van overgang toestaat dan die welke in de titel van erkenning was bepaald.

Zonder te beweren dat het erf van verweerster ingesloten is, stelt het bestreden vonnis
vast, enerzijds, dat de akte van 15 juni 1976 waarbij de erfdienstbaarheid werd gevestigd
ten voordele van het erf van verweerster, enkel betrekking heeft op de door de eisers in
1981 en 1985 aangekochte percelen, namelijk de percelen, die kadastraal bekend zijn on-
der sectie C nr. 8/A, 6/B en 8/B; anderzijds, zegt het niet dat de akte van 15 juni 1976 be-
trekking heeft op het perceel, dat kadastraal bekend was onder sectie C nr. 8 d en dat gele-
gen was tussen de zate van de bij overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheid en de rue
d'Astenet, indertijd eigendom van de gemeente Raeren, en evenmin dat de gemeente aan
het  erf  van  verweerster  een  erfdienstbaarheid  van overgang heeft  toegestaan  over  die
grond.

Het beslist niettemin dat de bij overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheid van over-
gang ook ten goede kwam aan de grond, die de eisers op 8 december 1988 van de ge-
meente Raeren gekocht hadden, omdat de overgang over dat stuk grond een erfdienstbaar-
heid is een accessorium zou zijn van het bij akte van 15 juni 1976 gevestigde recht, dat
geen betrekking heeft op die grond.

Het bestreden vonnis miskent bijgevolg de verbindende kracht van de titel van de erf-
dienstbaarheid, die gevestigd was bij de akte van 15 juni 1976 (schending van de artikelen
639 en 1134 van het burgerlijk Wetboek), staat toe dat van de litigieuze erfdienstbaarheid
een ruimer gebruik wordt gemaakt dan in de titel was bedongen (schending van de artike-
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len 686, 690, 691, 695 en 702 van het Burgerlijk Wetboek) en miskent het begrip bijko-
mende erfdienstbaarheid (schending van artikel 696 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 702 van het burgerlijk Wetboek , hij die

een recht van erfdienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik mag maken over-
eenkomstig zijn titel;

Overwegende dat  uit  de  vaststellingen  van het  bestreden vonnis  blijkt  dat,
krachtens een authentieke akte van 15 juni 1976, ten voordele van het erf van
verweerster een erfdienstbaarheid van overgang is gevestigd op de thans aan de
eisers toebehorende percelen, die kadastraal bekend zijn onder sectie C, nr. 8/A,
6/B en 8/B, teneinde de toegang tot dat erf vanuit de rue d'Astenet mogelijk te
maken en dat de voormelde percelen toentertijd van voornoemde straat geschei-
den waren door een grond die toebehoorde aan de gemeente Raeren en die op 8
december 1988 door de eisers werd gekocht;

Overwegende dat uit die vaststellingen niet blijkt dat het heersend erf ingeslo-
ten was en evenmin dat er een erfdienstbaarheid van overgang rustte op het voor-
dien aan de gemeente Raeren toebehorend erf;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door op grond van de artikelen 696 en
701 van het Burgerlijk Wetboek te beslissen dat de eisers gehouden zijn de bij
overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheid van overgang ook toe te staan op de
door hen op 8 december 1988 gekochte grond, zijn beslissing niet naar recht ver-
antwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de ontvan-

kelijkheid van het hoger beroep, over de hoofdvordering en over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ver-

viers, zitting houdende in hoger beroep.

21  november 2002 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 619

1° KAMER - 21 november 2002

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
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ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER -
ONDERZOEKSMAATREGEL - VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER.

De appèlrechter die,  zelfs  gedeeltelijk,  een door  de eerste rechter bevolen onderzoeks-
maatregel bevestigt, is ertoe gehouden de zaak naar die rechter te verwijzen; het is hem
niet toegestaan te bevelen dat de aangestelde deskundige zijn verslag ter griffie van het
hof van beroep neerlegt en de zaak naar de rol te verwijzen1. (Art. 1068 Ger.W.)

(T. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0542.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 maart 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1068, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep diende uitspraak te doen over het hoger beroep, dat met name door

eiser en de verweerders was ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Aarlen die, na te hebben beslist dat eiser en de eerstgenoemde twee verweerders ie-
der een fout hadden begaan waardoor de schade was verhoogd die de derde partij, ver-
weerster had geleden toen ze op zondag 10 oktober 1987 aan het oog gewond werd tijdens
een spel op scoutskamp, oogarts C. S.-L te Namen had aangewezen tot deskundige, met
de opdracht :

"(de derde partij verweerster) te onderzoeken, de letsels en de behandelingen die na het
ongeval van 10 oktober 1987 werden toegepast te omschrijven; alle dienstige adviezen te
verstrekken teneinde de rechtbank in staat te stellen te zeggen of de omstandigheid dat [de
verantwoordelijke] en de leiders van de scoutsgroep de [derde partij verweerster] niet on-
middellijk bij een geneesheer hebben gebracht, het feit dat de ouders niet onmiddellijk al-
les in het werk hebben gesteld om het kind bij een specialist of een spoeddienst te brengen
voor dinsdag namiddag, het wegnemen van het verband van 7 uur tot 9-10 uur maandag-
ochtend, het gebrek aan informatie door [eiser] omtrent de noodzaak van latere controles
of consultaties (ook een advies over de urgentiegraad van die controles of consultaties
wordt gevraagd), het feit dat er geen spoedoperatie is uitgevoerd, in oorzakelijk verband
[staan] met de schade van de [verweerders]; alle nuttige adviezen te verstrekken teneinde
de rechtbank in staat te stellen uit te maken of [eiser] een foutieve diagnose heeft gesteld
(vergeleken met een normaal oplettend geneesheer met dezelfde specialisatie en in dezelf-
de situatie) en/of een fout heeft begaan door het kind niet onmiddellijk naar een specialist
of een andere dienst te sturen; de verschillende graden van arbeidsongeschiktheid die het

1 Cass, 30 jan. 1992, A.R. 9084, nr. 284; 13 jan. 1972, A.C., 1972, 468 en concl. adv.-gen E. KRINGS

in Bull. en Pas., p. 463, en R.C.J.B., 1973, p. 473 en noot A. KOHL.
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eventuele gevolg ervan zijn vast te stellen, de eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid
vast te stellen met inachtneming van de leeftijd, het beroep en de mogelijkheden tot we-
deraanpassing van het slachtoffer; advies uit te brengen over de hevigheid van de onder-
vonden pijnen; te zeggen of er esthetische schade bestaat en, zo ja, de graad ervan te pre-
ciseren volgens de terzake geldende normen; te zeggen of het slachtoffer een geneeskun-
dige behandeling zal moeten volgen, de kostprijs ervan te ramen, alle nuttige inlichtingen
te verstrekken; een poging te ondernemen om de partijen met elkaar te verzoenen; hiervan
een verslag op te maken en het ter griffie van die rechtbank neer te leggen binnen de
kortst mogelijke termijn te rekenen vanaf de dag waarop zij haar opdracht van de meest
gerede partij zal hebben ontvangen".

Na het bestreden vonnis te hebben gewijzigd in zoverre het sommige partijen aanspra-
kelijk had verklaard en na de vordering van de verweerders tegen die partijen en hun ver-
zekeraar niet gegrond te hebben verklaard, wijst het hof van beroep in het bestreden ar-
rest, alvorens recht te doen over het overige, dokter A. V. te Luik aan tot deskundige met
de opdracht "het slachtoffer te onderzoeken [...]; een beknopte samenvatting te maken van
zijn identiteit en zijn medische voorgeschiedenis, klachten, beroepssituatie en beroepsop-
leiding; zo nodig het advies in te winnen van een andere specialist, alle gegevens aan te
wijzen die het hof [van beroep] in staat kunnen stellen de aansprakelijkheid van de partij-
en vast te stellen na onderzoek van de volgende punten : uit te maken (a) [...] of [eiser] tij-
dens de consultatie die hij gedurende de wachtdienst in de nacht van 10 op 11 oktober
1987 had gegeven, de perforatie van het oog kon of moest vaststellen en (b) of die genees-
heer, gelet op zijn vaststellingen, de jonge patiënte dezelfde avond nog of de volgende dag
naar de spoedafdeling diende te sturen of hem een bezoek aan een oogarts binnen een be-
paalde termijn en binnen welke termijn diende voor te schrijven; (c) of het gebrek aan een
goede diagnose een invloed kon hebben gehad op de blijvende verwondingen en letsels
van [het slachtoffer] en deze te omschrijven; (d) of het feit dat de ouders van [het slachtof-
fer] het gewonde oog maandagochtend twee tot drie uur bloot hebben gelaten en het kind
niet voor dinsdagnamiddag naar een specialist hebben gebracht de schade heeft kunnen
verergeren en, zo ja, aan te geven in welke mate; (e) te bepalen of het gedrag [van eiser]
en van [de eerstgenoemde twee verweerders] de letsels ten gevolge van het ongeval even-
tueel heeft verergerd, en met name de graden en tijdvakken van invaliditeit en/of tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, de datum van genezing of van de consolidatie, de graad van invali-
diteit en/of van blijvende arbeidsongeschiktheid te preciseren met inachtneming van de
mate waarin die letsels en stoornissen : 1. gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidson-
geschiktheid het slachtoffer hebben gehinderd in de normale uitoefening van een schoolse
of beroepsmatige activiteit, 2. voor het slachtoffer een blijvende handicap in de beroeps-
uitoefening vormen gelet zowel op zijn vroegere beroepen als op de winstgevende bezig-
heden die hij redelijkerwijze verder kan beoefenen afhankelijk van de reële mogelijkhe-
den tot wederaanpassing die verenigbaar zijn met zijn leeftijd, zijn beroepsopleiding en de
richting die hij aan zijn beroepsloopbaan had kunnen geven; (f) ingeval zou worden aan-
getoond dat het slachtoffer lichaamsgebreken, ziekten of voorafbestaande ziektebeelden,
los van het ongeval, vertoont of vertoonde, na te gaan of en in hoeverre die toestand de
gevolgen van die fouten heeft gewijzigd (g) de gegevens aan te wijzen die het hof [van
beroep] in staat stellen het lichamelijk en moreel leed van het slachtoffer te beoordelen
alsook, in het algemeen, alle nadelige gevolgen die de opgelopen letsels voor zijn gezins-
of sociaal leven hebben gehad zowel sedert het ongeval als voor de toekomst; (h) uit te
maken of er esthetische schade overblijft, die te beschrijven en het hof [van beroep] op de
hoogte te brengen van de mogelijkheden om die schade te verhelpen, alsook van de kost-
prijs van de ingrepen en van de eventuele schade die na die ingrepen nog zou blijven be-
staan".

Het arrest "geeft de deskundige vier maanden de tijd voor de neerlegging van zijn ver-
slag ter griffie van het hof [van beroep], zulks met ingang van de dag waarop de griffier,
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op verzoek van de meest gerede partij, hem op de hoogte zal hebben gebracht van zijn op-
dracht; houdt de kosten aan en verwijst de zaak naar de rol van de kamer".

Grieven
Volgens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de openbare orde

raakt, verwijst de rechter in hoger beroep de zaak naar de eerste rechter, indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. Het
arrest wijzigt het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, in zoverre het had beslist dat
de kampleiders eventueel aansprakelijk waren voor het ongeval dat de derde partij, ver-
weerster, is overkomen, maar het doet de door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel
niet teniet in zoverre zij betrekking had op eiser en op de eerstgenoemde twee verweer-
ders: het hof van beroep belast immers, net zoals de eerste rechter, de door het hof geko-
zen deskundige met de opdracht zijn advies uit te brengen over de eventuele vergissingen,
nalatigheden of verzuimen die na het ongeval zijn begaan, ofwel door eiser (door de per-
foratie van het hoornvlies niet vast te stellen en door het slachtoffer niet onmiddellijk naar
een spoedafdeling te verwijzen, of door hem niet aan te raden zo snel mogelijk een specia-
list te raadplegen), ofwel door de eerstgenoemde twee verweerders (door het op het oog
gelegde verband enkele uren weg te nemen of door hun kind niet onmiddellijk naar een
oogarts te sturen) en, anderzijds, over de eventuele invloed die genoemde fouten hebben
gehad op de door het slachtoffer geleden schade. Ofschoon de appèlrechters de in eerste
aanleg bevolen onderzoeksmaatregel niet op dezelfde wijze hebben omschreven door er
preciseringen aan te brengen, hebben de appèlrechters ze niettemin bevestigd, althans ge-
deeltelijk. Zij waren dus gehouden de zaak naar de eerste rechter te verwijzen. Door de
deskundige ermee te belasten zijn verslag neer te leggen ter griffie van het hof van beroep
en door intussen de zaak op de rol van de kamer te laten, hebben zij beslist dat zij en niet
de eerste rechter zich dienden uit te spreken over het geschil zelf op grond van de uitkom-
sten van de in het aangevochten vonnis bevolen en in het arrest bevestigde onderzoeks-
maatregel.

Bijgevolg schendt het arrest aldus artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonder-
heid het tweede lid.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het beroepen vonnis heeft vastgesteld dat verschillende par-

tijen schuld treft en, alvorens recht te doen voor het overige, heeft het een des-
kundige aangewezen;

Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis wijzigt, in zoverre het sommi-
ge partijen aansprakelijk had gesteld; dat het een andere deskundige aanwijst dan
degene die door de eerste rechter was gekozen, en het door laatstgenoemde bevo-
len deskundigenonderzoek gedeeltelijk bevestigt, in zoverre het ertoe strekt de
door het slachtoffer opgelopen letsels te beschrijven, de eventuele invloed van
het gedrag van de eerstgenoemde twee verweerders en van eiser op de omvang
van de schade van het slachtoffer te beoordelen en, ten slotte, de verschillende
graden  van arbeidsongeschiktheid,  het  leed  en  de  esthetische schade  van het
slachtoffer te ramen; dat het arrest de deskundige vraagt zijn verslag neer te leg-
gen ter griffie van het hof van beroep en beslist de zaak naar de bijzondere rol te
verwijzen;

Overwegende dat,  krachtens  artikel  1068,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk
Wetboek, de rechter in hoger beroep die, zoals te dezen, een in het beroepen von-
nis bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt, de zaak naar de
eerste rechter moet verwijzen;
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Overwegende dat de appèlrechters, door de verdere behandeling van de zaak
aan zichzelf voor te behouden, die wetsbepaling hebben geschonden;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat het hof van beroep

verder kennis zal nemen van de zaak;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

21  november 2002 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 620

1° KAMER - 21 november 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEROEPSINKOMSTEN —
BEDRIJFSLASTEN - AFTREKBAARHEID - REISKOSTEN - WOONPLAATS - PLAATS VAN

TEWERKSTELLING - BEROEPSACTIVITEIT IN DE WOONPLAATS - FORFAITAIR BEDRAG - TOEPASSING.

Het forfaitair aftrekbaar bedrag voor beroepskosten m.b.t het woon-werkverkeer met een
voertuig, geldt voor alle ritten tussen de woonplaats van de belastingplichtige en de werk-
plaats, ook al oefent die belastingplichtige een gedeelte van zijn beroepsactiviteit in zijn
woonplaats uit1. (Art. 66, §4 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0064.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 mei 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :

1 Zie Arbitragehof, 13 jan. 1994, nr. 1/94, inz. B.2.5, B.S. 1 feb. 1994, p. 2000.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij ar-

tikel 13 van de wet van 6 juli 1994.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op een voorziening betreffende de vaststelling van de kosten die verweerster heeft be-

taald voor haar verplaatsingen tussen haar woonplaats te Eghezée, die volgens haar een
plaats van tewerkstelling is omdat zij er een rusthuis leidt, organiseert en bestuurt, en het
rusthuis dat wordt geëxploiteerd in een villa te Waterloo, stelt het arrest vast dat "artikel
66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 een wettelijke uitzonderings-
bepaling vormt op artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat
(....) de administratie dient aan te tonen dat de uitzondering moet worden toegepast"en dat
"de wettelijke uitzondering op een beperkende wijze en in overeenstemming met het ada-
gium 'in dubio contra fiscum' moet worden uitgelegd (...)".  Vervolgens beslist  het  dat
"aangezien de woonplaats ook een plaats van tewerkstelling is, veeleer de algemene regel
dan de uitzondering dient te worden toegepast, dat wil zeggen dat een verplaatsing tussen
die plaats en een andere plaats van tewerkstelling moet worden beschouwd als een ver-
plaatsing tussen twee plaatsen van tewerkstelling die aanleiding moet geven tot volledige
aftrek", met het gevolg dat "zij voor recht zegt dat de uitzonderingsbepaling, vervat in ar-
tikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelatingen 1992 niet van toepassing is op
de betrokken aanslagjaren".

Grieven
Artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt wel dege-

lijk dat de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de
plaats van tewerkstelling met een (...) voertuig forfaitair wordt bepaald op 6 frank per af-
gelegde kilometer. Zoals het hof van beroep onder verwijzing naar het arrest van het Arbi-
tragehof van 13 januari 1994 zegt heeft de wetgever met die bepaling willen voorkomen
dat de belastingplichtigen via fiscale aftrek een aanzienlijk gedeelte van hun kosten voor
hun verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling aanrekenen aan de
Staat, terwijl de overheid reeds grote sommen uitgeeft voor het wegennet. Die bepaling,
welke op een beperkende wijze dient te worden toegepast, is bijgevolg van toepassing zo-
dra de belastingplichtige zich verplaatst van zijn woonplaats naar de plaats waar hij werkt,
met dien verstande dat het niet terzake doet dat de woonplaats ten dele wordt gebruikt
voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, daar in dat geval geen verplaatsing
plaatsvindt, en die omstandigheid sluit de toepassing van artikel 66, § 4, niet uit, daar die
bepaling betrekking heeft op de vaststelling van "de beroepskosten met betrekking tot de
verplaatsing tussen de woonplaats  en de plaats van tewerkstelling".  Door  uitspraak te
doen zoals het gedaan heeft, voegt het hof van beroep aan artikel 66, § 4, een toepassings-
voorwaarde toe waarin die bepaling niet voorziet, namelijk dat die bepaling niet kan wor-
den toegepast wanneer de woonplaats ook een plaats van tewerkstelling is (schending van
artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-

gen 1992 bepaalt dat, in afwijking van § 1, de beroepskosten met betrekking tot
de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een
voertuig forfaitair op 6 frank per afgelegde kilometer wordt bepaald;

Overwegende dat uit de opzet van die wetsbepaling volgt dat ze van toepas-
sing is op alle verplaatsingen tussen de woonplaats van de belastingplichtige en
de plaats van tewerkstelling,  zelfs wanneer de belastingplichtige een gedeelte
van zijn beroepswerkzaamheid in zijn woonplaats verricht;
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Dat het arrest, door daarover anders te beslissen, artikel 66, § 4, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest de voorziening

ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

21  november 2002 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 621

1° KAMER - 22 november 2002

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN -
OPENBAAR OVERNAMEBOD - BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DIE OPENBAAR BEROEP DOET OF

GEDAAN HEEFT OP HET SPAARWEZEN - BELGISCHE VENNOOTSCHAP - ONRECHTSTREEKSE

CONTROLEVERWERVING - GEVOLG.

De Belgische rechter kan de toepassing uitsluiten van het K.B. van 8 november 1989 ten
aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die anders dan via een openbaar overname-
bod uitgebracht overeenkomstig dit besluit effecten heeft verworven van een buitenland-
se vennootschap die een openbaar beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
wanneer het werkelijk doelwit van de verwerving de controle is over een vennootschap
naar buitenlands recht waarvan de effectieve leiding vanuit het buitenland wordt gevoerd
en slechts als gevolg hiervan de controle verkregen wordt van een Belgische vennoot-
schap1. (Art. 1, §2, K.B. 8 nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzi-
gingen in de controle op vennootschappen)

(KATONA INVESTMENT LIMITED e.a. T. PHILIPS N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0351.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.

1 Zie E. WYMEERSCH, "Cession de contrôle et offres publiques obligatoires", Rev. prat. Soc., 1991, nr.
6575, 183.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt het volgende :
1. Bij akte van 4 mei 1983 werd een Belgische NV Super Club opgericht. Bij

overeenkomst van 13 januari 1989 nam de NV Philips een minderheidsparticipa-
tie van 7,35 pct. in de NV Super Club. Deze participatie werd naderhand nog
verhoogd.  Op 3 oktober  1990 werd de Zwitserse  holdingvennootschap Super
Club Holding & Finance SA opgericht te Genève;

2. Op 27 november 1990 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd in Super
Club Holding & Finance SA door inbreng van aandelen van de NV Super Club,
een vennootschap naar Belgisch recht. Door de gedane inbrengen beschikte de
holdingvennootschap over meer dan de helft van de aandelen van de Belgische
vennootschap en had deze holding dus de controle over de NV Super Club ver-
worven. De NV Philips werd door die inbrengen minderheidsaandeelhouder van
de Zwitserse holding;

3. Tussen 15 januari 1991 en 25 februari 1991 werd een publiek omruilaanbod
gedaan waarbij  aan de minderheidsaandeelhouders van de NV Super Club de
mogelijkheid werd geboden om hun aandelen om te ruilen tegen aandelen van de
Zwitserse  holdingvennootschap Super  Club Holding  & Finance  SA.  negentig
pct. van de aandelen van de NV Super Club werden op die wijze omgeruild te-
gen aandelen van de Zwitserse vennootschap;

4. De NV Philips heeft op een niet nader bepaald tijdstip de meerderheid ver-
worven van de aandelen van de Zwitserse holding;

5. De NV Philips besliste, in april 1992, Super Club Holding & Finance in ver-
effening te stellen en kocht de minderheidsaandeelhouders uit voor 220 BEF per
aandeel;

6. De eisers in cassatie (minderheidsaandeelhouders) hebben een vordering in-
gesteld tegen o.a. de NV Philips teneinde haar te horen veroordelen tot een scha-
devergoeding gelijk aan het verschil tussen de prijs die zij bij de vereffening van
de Zwitserse vennootschap ontvingen in ruil voor hun aandelen en de hoogste
prijs die de NV Philips voordien had betaald voor de verwerving van aandelen
van de Belgische NV Super Club of van de Zwitserse Super Club Holding & Fi-
nance.

IV. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- artikel 15, inzonderheid §2, 8°, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking

van belangrijke deelneming in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglemente-
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ring van de openbare overnamebiedingen (zoals gewijzigd bij wet van 4 december 1990);
- artikel 2, (...) 41, inzonderheid, §1, van het K.B. van 8 november 1989 op de openbare

overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen (zoals van
kracht voor de wijziging bij K.B. van 21 april 1999);

(...)
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eerste en tweede verweersters ge-

grond en de vordering van de eisers tegen eerste en tweede verweersters strekkende tot
schadevergoeding ongegrond, na de toepassing van artikel 41 van het K.B. van 8 novem-
ber 1989 te hebben uitgesloten op grond van o.m. volgende motieven :

"De (eisers) houden ook voor dat Super Club Holding & Finance werd opgericht met
de uitsluitende bedoeling de Belgische wetgeving in zake controleverwerving te omzeilen.
In hun stelling is dan NV Super Club de werkelijke doelwitvennootschap en zou de on-
rechtstreekse controleverwerving door Philips over NV Super Club via de Zwitserse hol-
dingvennootschap eveneens onder toepassing vallen van de Belgische wetgeving in zake
controleverwerving (de zogenaamde Royal Vendôme-theorie) met inbegrip van het K.B.
van 9 november 1989.

Voor zover al zou kunnen aangenomen worden dat het K.B. van 8 november 1989 ook
toepasselijk is op dergelijke onrechtstreekse verwerving van controle, blijkt te dezen dat
(eerste  en  tweede  verweersters)  de  controle  over  de  Zwitserse  holdingvennootschap
slechts hebben verworven op een ogenblik dat deze laatste de controle reeds had over NV
Super Club. De verwerving van de controle over Super Club Holding & Finance SA heeft
met andere woorden geen invloed gehad op de controle over NV Super Club. Deze con-
trole was en bleef bij de Zwitserse holdingvennootschap.

Zelfs in de veronderstelling dat (eerste en tweede verweersters) nog voor de oprichting
van de Zwitserse holdingvennootschap de intentie zouden gekoesterd hebben om NV Su-
per Club over te nemen, blijft de vaststelling overeind dat niet bewezen is dat de strategie
tot oprichting van Super Club Holding & Finance SA en inbreng van de meerderheid van
de aandelen van NV Super Club van (eerste en tweede verweersters) uitging.

Uit hoger genoemde feitelijkheden in verband met de totstandkoming van de Zwitserse
vennootschap blijkt dat dit plan niet door (eerste en tweede verweersters) gelanceerd werd
noch dat zij aan de uitvoering hiervan actief hebben deelgenomen. Benadrukt dient daar-
bij te worden dat de raad van bestuur van NV Super Club die de overgrote meerderheid
van de aandeelhouders vertegenwoordigde unaniem instemde met de herstructurering en
dat de aandeelhouders zelf quasi in totaliteit hun aandelen NV Super Club hebben omge-
ruild.

Evenmin is bewezen dat (eerste en tweede verweersters) gehandeld hebben in samen-
spraak met andere aandeelhouders. Integendeel blijkt uit de feitelijke gegevens dat de be-
slissing tot herstructurering autonoom genomen werd door de meerderheidsaandeelhou-
ders rond D.P. en onder hun impuls is tot stand gekomen.

Aan (eerste en tweede verweersters) kan niet verweten worden dat zij vervolgens ge-
bruik hebben gemaakt van de financiële moeilijkheden die opgedoken zijn bij Super Club
om via nieuwe kapitaalinbrengen en overeenkomsten met de hoofdaandeelhouder, D.P.
(die kennelijk in verlegenheid was gebracht door de financiële evolutie van NV Super
Club), de controle te verwerven over Super Club Holding & Finance en zo over NV Super
Club. Geen wetsontduiking is dan ook aangetoond. Bewezen is dat NV Philips gebruik
heeft gemaakt van de opportuniteit die zich voordeed. Niet bewezen is dat zij deze oppor-
tuniteit zelf geschapen heeft, laat staan dat dit op onrechtmatige wijze gebeurde.

De (eisers) beroepen zich dan ook tevergeefs op sommige uitlatingen van de betrokke-
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nen (o.m. V.W.) in verband met de moeite die NV Philips deed om een controle te ver-
werven over Super Club Holding & Finance SA.

(...)
Daarbij moet benadrukt worden dat de bedoeling van Super Club Holding & Finance

om de controle te verwerven van NV Super Club nooit verborgen werd gehouden.
Zelfs voor de modale belegger moet het duidelijk zijn geweest dat door in te gaan op

het openbaar overnameaanbod hij zijn medewerking verleende aan de controleverwerving
door de Zwitserse holdingvennootschap en dat na de omruiling hij niet langer aandelen
bezat in een Belgische vennootschap maar in een Zwitserse vennootschap en aldus princi-
pieel onttrokken was aan de Belgische regelgeving.

Zodoende is niet bewezen dat (eerste en tweede verweersters) de Belgische wetgeving
met betrekking tot de overname van vennootschappen hebben omzeild. De oprichting van
de Zwitserse holdingvennootschap is niet de artificiële creatie die de controleverwerving
over de NV Super Club moest verdoezelen.

Op grond van hoger vermelde motieven is evenmin bedrog bewezen, minstens niet in
hoofde van (eerste en tweede verweersters).

De vorderingen tot nietigverklaring en de daaraan gekoppelde eisen zijn dan ook onge-
grond.

De (eisers) bewijzen zodoende niet dat art. 41 van het K.B. van 8 november 1989 toe-
passelijk is.

Grieven
(...)
3.4. Vierde onderdeel
Artikel 41, §1, van het besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbie-

dingen en de wijzingen in de controle op vennootschappen schrijft een bijzondere proce-
dure ter bescherming van het publiek voor wanneer een persoon aan een hogere prijs dan
de marktprijs effecten heeft verworven van een vennootschap onderworpen aan het Bel-
gisch recht die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen waardoor hij de indi-
viduele of gezamenlijke controle over deze vennootschap verkrijgt.

Voormelde bepaling vindt weliswaar principieel slechts toepassing op de rechtstreekse
verwerving van controle  over  een vennootschap onderworpen aan het  Belgisch  recht,
doch is bij uitzondering ook toepasselijk op de onrechtstreekse controleverwerving die tot
stand kwam via de verwerving van de controle over een "tussen"- of "scherm"vennoot-
schap waarvan het belangrijkste actief bestaat uit de aandelen van de "doelwit"vennoot-
schap, ongeacht of hiermee al dan niet wetsomzeiling, veinzing, bedrog of rechtsmisbruik
gepaard ging.

Bij overdracht van controle over een schermvennootschap die als belangrijkste actief de
aandelen van de doelwitvennootschap bezit, moeten de aandelen van deze laatste vennoot-
schap immers geacht worden het eigenlijke voorwerp van de overdracht uit te maken en
de schermvennootschap moet geacht worden slechts als vehikel  voor de controleover-
dracht te dienen. Dit geldt des te meer wanneer de schermvennootschap uitdrukkelijk tot
doel heeft de controle over de doelwitvennootschap uit te oefenen.

Het bestreden arrest stelt m.b.t. de Zwitsers Super Club Holding & Finance vast dat zij
volgens artikel 3 van haar statuten volgend doel had : "de controle verwerven en uitoefe-
nen over de groep Super Club", dat zij na de kapitaalsverhoging van 27 november 1990
door inbreng van aandelen van de NV Super Club over 8.284.831, hetzij meer dan de
helft, aandelen van de NV Super Club beschikte en dat het publiek omruilaanbod tot re-
sultaat had dat meer dan 90 pct. van de aandelen van NV Super Club werden omgeruild
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tegen aandelen van de Zwitserse holdingvennootschap.
Het bestreden arrest maakt echter, ondanks deze vaststellingen dat het actief van de

Zwitserse  holdingvennootschap  hoofdzakelijk  uit  aandelen  van de  Belgische  vennoot-
schap bestond en dat de Zwitserse vennootschap uitdrukkelijk tot doel had de controle
over de Belgische vennootschap uit te oefenen, de toepassing van de Belgische overname-
wetgeving afhankelijk van het bewijs in hoofde van eerste en tweede verweersters van
wetsomzeiling, bedrog of rechtsmisbruik bij de oprichting van en controle over de Zwit-
serse holding en sluit de overnamewetgeving ook effectief uit na te hebben geoordeeld dat
dit bewijs niet was geleverd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door aldus te oordelen, de artikelen 15, inzonder-
heid §2, 8°, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelne-
mingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare
overnamebiedingen (zoals gewijzigd bij wet van 4 december 1990) en 41, inzonderheid
§1 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedin-
gen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen (zoals van kracht voor de wijzi-
ging bij K.B. van 21 april 1999) schendt.

(...)
V. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
(...)
3.3. Vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 8 no-

vember 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de
controle op vennootschappen, hoofdstukken I en III van dit besluit gelden voor
de wijzigingen in de controle over vennootschappen naar Belgisch recht die een
openbaar beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen;

Dat aldus wanneer een natuurlijke of rechtspersoon anders dan via een open-
baar overnamebod uitgebracht overeenkomstig dit besluit, effecten heeft verwor-
ven van een buitenlandse vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft
gedaan op het spaarwezen, waardoor hij alleen of gezamenlijk de controle hier-
over in handen krijgt, artikel 41, §1, van het genoemde besluit in de regel niet
toepasselijk is;

Dat de toepassing van het besluit in het bijzonder kan worden uitgesloten door
de Belgische rechter wanneer het werkelijke doelwit van de verwerving, de con-
trole is over een vennootschap naar buitenlands recht waarvan de effectieve lei-
ding vanuit het buitenland wordt gevoerd en slechts als een gevolg hiervan de
controle verkregen wordt van een Belgische vennootschap;

Overwegende dat het arrest dat zulks beslist de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

22 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten:
mrs. Simont en Verbist.

Nr. 622

1° KAMER - 22 november 2002

1º VERJARING – BURGERLIJKE ZAKEN – TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE) – DUUR – STAAT EN PROVINCIE – ONTERECHTE BENOEMING – VORDERING VAN HET

SLACHTOFFER – WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT – AANSPRAKELIJKHEID BUITEN

OVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT – TERMIJN – VERSCHIL – DISCRIMINATIE.

2° ARBITRAGEHOF – PREJUDICIELE VRAAG – VERPLICHTING VAN HET HOF VAN

CASSATIE – VERJARING – STAAT EN PROVINCIE – ONTERECHTE BENOEMING – VORDERING VAN

HET SLACHTOFFER – GRONDSLAG - WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT – AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT – VERJARINGSTERMIJN – VERSCHIL –
DISCRIMINATIE.

3° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN

CASSATIE – VERJARING – STAAT EN PROVINCIE – ONTERECHTE BENOEMING – VORDERING VAN

HET SLACHTOFFER – GRONDSLAG - WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT – AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT – VERJARINGSTERMIJN – VERSCHIL –
DISCRIMINATIE.

1º, 2° en 3° Wanneer, in een dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding
wegens het nadeel geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als tijdelij-
ke leerkracht benoemd werd, en deze benoeming vernietigd werd door de Raad van Sta-
te, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de wetsbepalingen betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze wor-
den toegepast op een vordering voortvloeiend uit art. 1382 B.W., stelt het Hof van Cassa-
tie een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof1. (Art. 26, §1 Bijzondere Wet Arbitragehof;
art. 1, eerste lid, a W. 6 febr. 1970)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. V.)

ARREST

(A.R. C.00.0360.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.

1 Zie Cass., 26 maart 2001, A.R. C.99.0327.F, nr. 161; Arbitragehof 20 febr. 2002, A.A. nr. 42/2002.
Nog op 22 november 2002 heeft het Hof in de gelijkaardige zaak C.00.0666.N beslist een identieke
vraag aan het Arbitragehof te stellen. Zie thans, wat de verjaringstermijn naar gemeen recht betreft,
art. 2262bis B.W. 
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
─ de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
─  artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
─  artikel  100,  eerste  lid,  a,  van  de  op  17  juli  1991  gecoördineerde  wetten  op  de

rijkscomptabiliteit.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 29 maart 2000 verklaart het hof van beroep eiseres’ hoofdberoep ver-

werpend, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en niet-verjaard op volgende gron-
den:

“Vermits het recht van (verweerster) gekrenkt werd, kon deze laatste aanspraak maken
op schadevergoeding krachtens artikel 1382 B.W.

(Eiseres) beroept zich echter op de verjaring van de wet van 6 februari 1970 betreffende
de verjaring van de schuldvorderingen ten laste en ten voordele van de Staat en de provin-
ciën”. Deze wet werd tevens overgenomen in de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten
op de rijkscomptabiliteit, de artikelen 100 tot 107.

(…)
(Verweerster) blijft (…) het principe van de verjaring betwisten.
(Eiseres) stelt in haar besluiten dat de schuldvordering van (verweerster) verjaard zou

zijn, dit in toepassing van artikel 1 van de wet van 6 februari 1970, betreffende de verja-
ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provincie, meer
bepaaldelijk stelt (eiseres) dat de verjaringstermijn van 5 jaar toepasselijk zou zijn op hui-
dige vordering, dewelke gesteund is op artikel 1382 B.W.

De wet van 6 februari 1970, artikel 1, werd van toepassing verklaard op de gewesten,
bij artikel 71, paragraaf 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de fi-
nanciering van de Gemeenschappen en de Gewesten (…).

Zoals ter openbare terechtzitting aan de beoordeling van de partijen werd onderworpen
schendt artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1990 (lees: 1970) de artikelen 10
en 11 van de Grondwet voor zover het wordt toegepast op vorderingen voortvloeiend uit
de artikelen 1382, 1383 of 544 B.W. (…).

De vordering, zoals in casu gesteld, is gestoeld op artikel 1382 B.W. en is aan geen
vastlegging onderworpen.

De verjaringstermijn bedraagt derhalve 30 jaar” (arrest p. 4 en p. 5).
Grieven
De vordering van verweerster had te dezen betrekking op het bekomen van een schade-

vergoeding wegens het nadeel dat zij geleden had ingevolge de ten onrechte benoeming
van een andere persoon als tijdelijke leerkracht in een opdracht waarvoor verweerster
gunstiger was gerangschikt.

Deze vordering in schadevergoeding was gestoeld op artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals uitdrukkelijk vastgesteld door het hof van beroep zelf.
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Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën,
en het gelijkluidende artikel 100, eerste lid, a, van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wet-
ten op de rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en bepaald vervallen ten voordele van de Staat,
onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, reglementai-
re of ter zake overeengekomen bepalingen: 1° de schuldvorderingen, waarvan de op wet-
telijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan
zij ontstonden.

Het hof van beroep sluit de toepassing van deze aldus bepaalde verjaringstermijn van
vijf jaar uit op grond van de vaststelling dat artikel 1, eerste lid, a, van de genoemde wet
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt voor zover het wordt toegepast op vorde-
ringen voortvloeiend uit de artikelen 1382, 1383 of 544 van het Burgerlijk Wetboek. De
gemeenrechtelijke termijn voor het inleiden van een vordering in schadevergoeding op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bedroeg 30 jaar, en sinds het van
kracht worden van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet van 10
juni 1998, vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekre-
gen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aan-
sprakelijke persoon, en in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend
op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

De bij de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet gestelde regels van de
gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-discriminatie, sluiten niet uit dat een ver-
schil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zo-
ver voor het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat.

Door de vorderingen gericht tegen de Staat of de provincie aan de vijfjarige verjaring te
onderwerpen, heeft de wetgever een maatregel genomen die in verband staat met het na-
gestreefde doel dat erin bestaat de rekeningen van de Staat binnen een redelijke termijn af
te sluiten. Dergelijke maatregel was immers noodzakelijk omdat de Staat of de provincie
op een bepaald ogenblik zijn of haar rekeningen moet kunnen afsluiten.

In het arrest van 15 mei 1996 (nr. 32/96) van het Arbitragehof, waarnaar het hof van
beroep verwijst, werd ten aanzien van de toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn op
vorderingen die waren ingediend door personen wier onroerende goederen werden be-
schadigd door werken uitgevoerd door de Staat, geoordeeld dat die maatregel niet redelijk
verantwoord was nu het “immers om schuldvorderingen (gaat) die zijn ontstaan uit een
nadeel dat pas aan de oppervlakte kan komen talrijke jaren nadat de werken werden uitge-
voerd (en) de laattijdige klachten hun verklaring meestal niet (vinden) in de nalatigheid
van de schuldeiser, maar in het feit dat de schade zich laattijdig manifesteert”.

Deze redenering, zoals door het Arbitragehof zelf weergegeven in zijn arrest van 20 ja-
nuari 1999 (nr. 5/99), kan niet worden doorgetrokken tot schuldvorderingen die tot doel
hebben een nadeel te herstellen dat wordt veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde
beslissing (zoals de ten onrechte benoeming van een ander persoon in een functie waar-
voor verweerster gunstiger was gerangschikt). In dit geval betreft het immers een vorde-
ring die voortvloeit uit een bestaande arbeidsverhouding tussen de Vlaamse Gemeenschap
en de onderwijskracht, wier rechten en verplichtingen voorafgaandelijk zijn vastgelegd in
een geheel van statutaire en wettelijke regelen die zijn bekendgemaakt en waarvan eenie-
der geacht kan worden de draagwijdte te kennen. Door dergelijke vorderingen aan de vijf-
jarige verjaringstermijn te onderwerpen, heeft de wetgever een maatregel genomen die
niet onevenredig is met het nagestreefde doel.

De omstandigheid dat de schuldvordering aan geen “vaststelling” is onderworpen, doet
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geen afbreuk aan de toepasselijkheid van artikel 1 van de genoemde wet van 6 februari
1970.

Het hof van beroep kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de vordering van verweer-
ster, strekkend tot het bekomen van schadevergoeding voor het nadeel dat zij had onder-
vonden door het onterecht benoemen van een ander persoon als tijdelijke leerkracht in een
ambt waarvoor zij gunstiger was gerangschikt, niet onderworpen was aan de verjaringster-
mijn van artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, en het ge-
lijkluidende artikel 100, eerste lid, a, van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit, omdat deze bepalingen het gelijkheidsbeginsel zouden miskennen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending
van de artikelen 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, artikel 1,
eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderin-
gen laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, en artikel 100, eerste lid, a, van de
op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat het geschil ingeleid door verweerster

bij dagvaarding van 18 november 1991, betrekking heeft op een op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering tot schadevergoeding wegens
geleden nadeel ingevolge bij ministeriële besluiten gedane benoemingen als tij-
delijke leerkracht van een andere persoon en deze benoemingen vernietigd wer-
den bij arresten van de Raad van State van 19 april 1988 en 6 november 1990;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres zich beroept op de verjaring
bepaald in artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de pro-
vinciën, overgenomen in het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coör-
dinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit en dat zij aanvoert dat de verja-
ringstermijn van vijf jaar op de vordering van verweerster van toepassing is;

Overwegende dat het arrest met verwijzing naar het arrest van het Arbitrage-
hof van 15 mei 1996 oordeelt dat artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februa-
ri 1970 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt voor zover het wordt toe-
gepast op een vordering voortvloeiend uit artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek en beslist dat de verjaringstermijn dertig jaar bedraagt;

Overwegende dat het middel voor het Hof de vraag opwerpt of de wetsbepa-
lingen betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de
wet schenden;

Overwegende dat,  enerzijds, krachtens artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, dit Hof, bij wege van prejudiciële
beslissing, uitspraak doet over een schending door een wet van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet en dat, anderzijds, uit artikel 26, §2, van dezelfde wet volgt
dat het Hof van Cassatie niet ontslagen is van de verplichting het Arbitragehof te
verzoeken over de thans gestelde vraag uitspraak te doen, ook al heeft het Arbi-
tragehof, bij wege van prejudiciële beslissing, reeds uitspraak gedaan over een
vraag met hetzelfde onderwerp;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Schort de uitspraak op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslis-

sing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
Schenden de artikelen 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betref-

fende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, van de op 17 juli 1991 gecoördi-
neerde wetten op de rijkscomptabiliteit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in zoverre die bepalingen de vorderingen tot het verkrijgen van een schadever-
goeding ten laste van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten of de provinci-
ën, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, wegens
het nadeel ondervonden ingevolge het ten onrechte benoemen van een persoon in
een tijdelijk ambt waarvoor de op schadevergoeding aanspraak makende persoon
gunstiger  gerangschikt  was,  onderwerpen aan een vijfjarige verjaringstermijn,
terwijl de gemeenrechtelijke vordering in schadevergoeding lastens een andere
rechtspersoon dan de Staat, de gemeenschappen, de gewesten of de provinciën,
verjaren door verloop van dertig jaar krachtens het te dezen toepasselijke artikel
2262 van het Burgerlijk Wetboek;

Houdt de kosten aan.

22 november 2002 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, waarnemend voorzitter –
Verslaggever:  mevr. Bourgeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 623

3° KAMER - 25 november 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — NALATIGHEID.
ONVOORZICHTIGHEID - NALATIGHEID - VERKEERDE HANDELWIJZE - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

ZEKERHEID - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - VERMINDERING -
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - DAAD - NALATIGHEID - VERKEERDE HANDELWIJZE -
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID.

1º en 2° Gelet op de omstandigheden van de zaak kan de rechter, zonder de wettelijke en
verordenende bepalingen inzake de sociale zekerheid van de werknemers te schenden,
beslissen dat de houding van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, indien ze wordt be-
oordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en voorzichtige openbare in-
stelling, die in dezelfde toestand verkeert,  een verkeerde handelwijze oplevert die zijn
aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het geding brengt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(R.S.Z. T. G.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel niet kan worden aangenomen.
2. Het middel betoogt dat "het bestreden arrest, door te beslissen dat eiser, na zogezegd

1 Zie concl. O.M. 
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te hebben ingestemd met de verminderingen van de betwiste werkgeversbijdragen, een
fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is, doordat hij de toestand meer dan twee
jaar heeft laten aanslepen zonder te reageren, enerzijds, de respectieve wettelijke verplich-
tingen van de werkgever en van eiser inzake heffing, berekening en storting van de ver-
schuldigde sociale zekerheidsbijdragen miskent (...) en, bijgevolg, op onwettige wijze be-
slist dat eiser voornoemde fout heeft begaan in de zin van artikel 1383 van het Burgerlijk
Wetboek (...), anderzijds, daardoor de driejarige verjaringstermijn (...) gedurende welke
eiser de niet betaalde bijdragen van de werkgever kan vorderen, niet in acht neemt (...)".

3.  Het middel berust hierop "dat de driemaandelijkse aangiften en de ter uitvoering
daarvan gedane betalingen geschieden zonder tussenkomst van eiser (en) dat geen enkele
wettelijke bepaling eiser de verplichting oplegt om in die fase tussenbeide te komen, (...)
onder meer om de regelmatigheid van de aangiften na te gaan en de werkgever te waar-
schuwen op het ogenblik dat zij toekomen of binnen een korte termijn".

4. Het bestreden arrest zegt niet dat de driemaandelijkse aangiften en de ter uitvoering
daarvan gedane betalingen geschieden met tussenkomst van eiser en dat een wettelijke be-
paling eiser de verplichting oplegt om in die fase tussenbeide te komen, onder meer om de
regelmatigheid van de aangiften na te gaan en de werkgever te waarschuwen op het ogen-
blik dat zij toekomen of binnen een korte termijn.

Het bestreden arrest zegt niet dat eiser een welbepaalde regel van sociaal recht heeft
miskend, maar wel dat hij niet gehandeld heeft overeenkomstig het gemeen recht, zonder
dat hij daarbij een welbepaalde regel van sociaal recht heeft overtreden.

Het bestreden arrest beslist op grond van de feitelijke omstandigheden die het vaststelt,
die in het middel niet worden bekritiseerd en waaruit volgens het arbeidshof blijkt dat ei-
ser sneller een einde had kunnen maken aan de toestand, dat de verkeerde handelwijze
van eiser "een (...) fout door nalatigheid is geworden, doordat (eiser) de toestand meer dan
twee jaar heeft laten aanslepen zonder te reageren, waardoor (verweerder) alle kansen
kreeg om zijn activiteiten af te stemmen op een voordeel waarop hij, kennelijk buiten zijn
weten, geen recht had". Het bestreden arrest beslist voorts "dat (verweerder) (eiser) een
fout door nalatigheid in de zin van artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan verwij-
ten".

5. Het is bekend dat de fout die buiten overeenkomst wordt begaan zich volgens de arti-
kelen 1383 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op twee wijzen kan voordoen. Ofwel be-
staat ze in een daad of een verzuim die een schending inhoudt van een regel van internati-
onaal recht die directe werking heeft in de nationale rechtsorde of van een regel van intern
recht die aan de rechtzoekenden de verplichting oplegt zich te onthouden of op een welbe-
paalde wijze te handelen. Ofwel is het een daad of verzuim die, zonder een overtreding
van dergelijke regels te zijn, een verkeerde handelwijze uitmaken, die moet worden be-
oordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon, die in
dezelfde toestand verkeert2.

Te dezen was het arbeidshof van oordeel dat de Rijksdienst voor sociale zekerheid zich
schuldig had gemaakt aan een nalatigheid die, zonder een overtreding van een regel van
sociaal recht te zijn die hem een bepaalde handeling oplegt, een verkeerde handelwijze
uitmaakt,  die wordt beoordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en
voorzichtige openbare instelling, die in dezelfde toestand verkeert. 

Het bestreden arrest schendt derhalve m.i. geen van de in het middel vermelde wettelij-
ke en verordenende bepalingen.

6. Ik vat samen. De omstandigheid dat de Rijksdienst voor sociale zekerheid de toepas-

2 Zie concl. O.M., Cass., 3 okt 1994, AR. C.93.0243.F, nr. 412, in Bull. en Pas., I, 1994, en nr. 2 van
de concl.
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sing van het wettigheidsbeginsel geniet, belet niet dat hij ingeval hij wegens de omstan-
digheden van de zaak nalatig is, tot betaling van schadeloosstelling aan de werkgever ver-
oordeeld wordt3. (Wettigheidsbeginsel; artt. 1382 en 1383 B.W.)

Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0036.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 mei 1999 gewezen door

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, eerste lid (voor de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 8 au-

gustus 1997), 21, 23, §§ 1 en 2, 31 en 42 (voor de wijziging ervan bij de wet van 29 april
1996) van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 33, § 2, en 34, zesde 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 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na de rechtsvordering van eiser te hebben toegewezen en derhalve verweerder te heb-

ben veroordeeld om hem "het bedrag van honderd en een duizend negenhonderd zeven-
tien BEF (101.917 BEF) te betalen aan sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en
interest voor het tijdvak van het derde kwartaal 1992 tot het eerste trimester 1994", ver-
klaart het arrest de tegenvordering van verweerder ontvankelijk en gegrond, veroordeelt
eiser om hem "een schadeloosstelling van honderd en een duizend negenhonderd zeven-
tien BEF (101.917 BEF)" te betalen en "verrekent beide schulden, zodat de partijen aan
elkaar geen enkel bedrag verschuldigd zijn", op grond :

"dat de R.S.Z een vergissing heeft begaan door de verlaging van de werkgeversbijdra-
gen toe te staan aan (verweerder), zonder erop te wijzen dat hij niet voldeed aan de voor-
waarden voor de toekenning ervan. (...) Dat eiser vergeefs opwerpt dat (verweerder) zijn
vergissing alleen maar aan zichzelf te wijten heeft, terwijl de ambtenaren van de Rijks-
dienst veel beter opgeleid en ingelicht zijn om de bepalingen van een complexe en veran-
derende wetgeving te kennen en te begrijpen;

Dat die vergissing bovendien een fout door nalatigheid is geworden, aangezien (eiser)
de toestand meer dan twee jaar heeft laten aanslepen zonder te reageren, waardoor (ver-
weerder) alle kansen kreeg om zijn activiteiten af te stemmen op een voordeel waarop hij,
kennelijk buiten zijn weten, geen recht had;

3 Vgl. concl. O.M., Cass., 6 nov. 2000, AR. F.99.0108.F, nr. 598, nr. 8 in fine van de concl.
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Dat de R.S.Z. niet verklaart waarom hij al die tijd heeft laten voorbijgaan alvorens in
voornoemd dossier een gedegen onderzoek in te stellen, na afloop waarvan hij verweerder
de brief van 9 december 1994 heeft toegezonden;

Dat de R.S.Z. zelfs nog in die brief de indruk wilde wekken dat het geval [van verweer-
der] zou worden geregulariseerd door middel van het C63- formulier dat [de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening] zou hebben vervolledigd alsof het zo van bij het begin was ge-
weest, wat laatstgenoemde echter geweigerd heeft;

Dat dus moet worden toegegeven dat de R.S.Z. een fout door nalatigheid in de zin van
artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan worden verweten door [verweerder] in zijn
hoedanigheid van aanvrager van een sociaal voordeel, ook al betrof het geen sociale uitke-
ring sensu stricto;

Dat de betrokkene door die fout materiële schade heeft geleden, aangezien zich voor
hem een schuld opstapelde waarvan hij wegens de houding van de R.S.Z. niet kon ver-
moeden dat die zich aan het opbouwen was;

Dat hij terecht aanvoert dat hij, indien hij onverwijld was ingelicht, de opbouw van een
dergelijke schuld had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door de bijkomende last die voor
hem voortvloeide uit de verplichting om zijn volledige bijdragen te betalen, te verrekenen
in zijn prijzen;

Dat de betwiste schuld weliswaar niet aanzienlijk is, maar de weerslag ervan moet wor-
den beoordeeld in het licht van het feit dat [verweerder] een 'kleine' zelfstandige aannemer
is die toen maar één werknemer had;

Dat  bijgevolg de  meest  geëigende  vergoeding in  een  vorm van kwijtschelding van
schuld schijnt te bestaan waarbij de R.S.Z. zou worden veroordeeld tot de betaling van
een schadeloosstelling tot beloop van een bedrag, gelijk aan het oorspronkelijk door hem
gevorderde bedrag".

Grieven
Krachtens artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 heeft eiser tot wettelijke taak de bijdra-

gen van de werkgevers en de werknemers te innen.
De artikelen 21, 23, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 en 33 van het koninklijk be-

sluit van 28 november 1969 bepalen dat het alleen aan de werkgevers en alleen onder hun
verantwoordelijkheid staat :

a) aan de R.S.Z. de kwartaalaangiften over te maken met de aan de hand van bewijs-
stukken gestaafde vermelding, onder meer, van de verminderingen van de werkgeversbij-
dragen waarop zij beweren recht te hebben; 

b) op grond van die aangiften de bijdragen te berekenen, het gedeelte van de bijdragen
van de werknemers in te houden op hun loon, en de verschuldigde bijdragen aan eiser te
betalen binnen de wettelijke termijn (cf. onder meer artikel 23, § 2, van de wet van 27 juni
1969).

De driemaandelijkse aangiften en de ter uitvoering daarvan gedane betalingen geschie-
den zonder tussenkomst van eiser. Geen enkele wettelijke bepaling legt eiser de verplich-
ting op om in die fase tussenbeide te komen, onder meer om de regelmatigheid van de
aangiften na te gaan en de werkgever te waarschuwen op het ogenblik dat zij toekomen of
binnen een korte termijn.

De omstandigheid dat de schuldvorderingen van eiser op de werkgevers "verjaren na
drie jaar" (thans vijf jaar) impliceert dat eiser gedurende die termijn a posteriori, en zon-
der tot snel "reageren" verplicht te zijn, de aangiften kan controleren, eventuele verbete-
ringen kan aanbrengen en de betaling ervan in rechte kan vorderen (artikel 42, eerste lid,
van de wet van 27 juni 1969).
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Daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat eiser, na zogezegd te hebben inge-
stemd met de verminderingen van de betwiste werkgevers-bijdragen, een fout heeft be-
gaan waarvoor hij aansprakelijk is "doordat hij de toestand meer dan twee jaar heeft laten
aanslepen zonder te reageren", enerzijds, de respectieve wettelijke verplichtingen van de
werkgever en eiser inzake heffing, berekening en storting van de verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen miskent (schending van de artikelen 5, 21, 23, §§ 1 en 2, 31, 42 van
de wet van 27 juni 1969, 34, zesde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969)
en, bijgevolg, ten onrechte beslist dat eiser voornoemde fout heeft begaan "in de zin van
artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek" (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), anderzijds, de in artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni
1969 bepaalde driejarige verjaringstermijn gedurende welke eiser de niet betaalde bijdra-
gen van de werkgever kan vorderen, niet in acht neemt (schending van die bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest op de in het middel weergegeven gronden beslist

dat de verkeerde handelwijze van eiser een fout door nalatigheid is geworden,
aangezien hij de ten gevolge van die verkeerde handelwijze ontstane toestand
meer dan twee jaar heeft laten aanslepen in het nadeel van verweerder, ofschoon
hij in staat was daaraan een einde te maken;

Dat het arrest op grond van die feitelijke beoordeling, zonder de bepalingen
van de wet van 27 juni 1969 en van het koninklijk besluit van 28 november 1969
te schenden, heeft kunnen beslissen dat eisers gedrag moest worden beschouwd
als een verkeerde handelwijze waarvoor hij aansprakelijk kon worden gesteld op
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25  november 2002 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h.  Marchal,  eerste
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Lerclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 624

3° KAMER - 25 november 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - ZIEKTE- EN

INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING -
MOEDERSCHAPSVERZEKERING - TERUGBETALING - VERGOEDING KRACHTENS DE

ARBEIDSONGEVALLENWET - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING -
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR.

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - MOEDERSCHAPSVERZEKERING -
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TERUGBETALING - VERGOEDING KRACHTENS DE ARBEIDSONGEVALLENWET -
VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING.

3º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING -
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - MOEDERSCHAPSVERZEKERING - TERUGBETALING -
VERGOEDING KRACHTENS DE ARBEIDSONGEVALLENWET - VERZEKERINGSINSTELLING.

1º, 2° en 3° Wanneer de instelling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de
Koning bepaalde voorwaarden, de prestaties van de uitkeringsverzekering en de presta-
ties  van de  moederschapsverzekering  toekent  in  afwachting  dat  de  schade werkelijk
wordt vergoed krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij rechtens in de plaats van de
rechthebbende tot  beloop van het  bedrag van die prestaties,  voor het geheel  van de
sommen die krachtens voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden1.  (Artt. 117 en 136, §2, eerste, derde en vierde lid Gecoördi-
neerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0056.F)

I. Bestreden beslissing.
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 januari 2000 gewezen door

het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 100, inzonderheid § 1, en 136, inzonderheid § 2, van de op 14 juli 1994

gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen en, voor zoveel nodig, 56, inzonderheid § 1, 70, § 2, van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invali-
diteitsverzekering, en 76quater, inzonderheid § 2, dat in voornoemde wet van 9 augustus
1963 is ingevoegd bij artikel 44 van de programmawet van 30 december 1988;

- artikel 22 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen;
- de artikelen 295, inzonderheid § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot

uitvoering van voormelde gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en, voor zoveel nodig,
241, inzonderheid § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering
van voornoemde wet van 9 augustus 1963.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep gegrond en, na het beroepen vonnis op dat punt te

hebben gewijzigd, verklaart het de oorspronkelijke vordering gegrond, zegt dat [verweer-
ster] ten laste van [eiseres] recht heeft op de vergoedingen wegens algehele tijdelijke ar-
beidsondergeschiktheid gedurende de periode van 29 maart 1995 tot 11 juli 1995 en ver-

1 Zie Cass., 19 dec. 1988, A.R. 6350, nr. 233; 8 feb. 1999, A.R. S.97.0148.N, nr. 70.
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oordeelt [eiseres] in de kosten van het hoger beroep, op grond
"Dat artikel 22 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen bepaalt

dat, wanneer het ongeval een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, de
getroffene, vanaf de dag die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid, recht heeft
op een dagelijkse vergoeding gelijk aan negentig procent van het gemiddelde dagloon;

Dat de arbeidsongevallenwet geen enkele bepaling bevat die de cumulatie van de erin
bepaalde vergoedingen met andere prestaties verbiedt;

Dat bijgevolg de arbeidsongevallenverzekeraar de betaling van de vergoedingen we-
gens algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet kan weigeren door zich te beroepen op
regels als die welke wordt bedoeld in artikel 136, § 2, van de op 14 juli 1994 gecoördi-
neerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen,  en volgens welke de cumulatie  van de bij  die  wet  bepaalde prestaties met de
krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving verschuldigde vergoedingen verbo-
den is, wanneer die prestaties en vergoedingen dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van
de schade dekken;

Dat de getroffene die arbeidsongeschikt is om een andere reden dan een arbeidsonge-
val, te dezen zwangerschap en bevalling, maar die bovendien ten gevolge van het ongeval
algeheel tijdelijk arbeidsongeschikt blijft,  krachtens artikel 22 van de wet van 10 april
1971, recht heeft op de vergoedingen waarin die wet voorziet;

Dat de sociaal verzekerde, die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen
heeft op grond van artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, de plicht heeft
zijn verzekeringsinstelling in te lichten, wanneer hij een rechtsvordering instelt teneinde
schadevergoeding te verkrijgen krachtens de arbeidsongevallenwet (artikel 295, § 1, 3°,
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994);

Dat, indien het standpunt van [eiseres] zou worden gevolgd, namelijk dat [verweerster]
gedurende het wettelijk zwangerschapsverlof alleen recht zou hebben op het verschil tus-
sen de bij de wet van 10 april 1971 bepaalde vergoeding wegens algehele tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid en de vergoeding die haar verzekeringsinstelling haar betaalt in het
kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, tot
gevolg zou hebben dat de door de verzekeringsinstelling ten onrechte betaalde vergoedin-
gen ten goede zouden komen aan de arbeidsongevallenverzekeraar".

Grieven
Artikel 136, § 2, van de in het middel vermelde gecoördineerde wet van 14 juli 1994

(artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963, 70quater sedert de wet van 30 december
1988), eerste lid, bepaalt dat de bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien
voor  de  schade voortvloeiend uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen of  overlijden,
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht
werkelijk schadeloosstelling is verleend en dat, wanneer de bedragen welke krachtens die
wetgeving of het gemeen recht worden verleend, evenwel minder belopen dan de presta-
ties van de verzekering, de rechthebbende recht heeft op het verschil ten laste van de ver-
zekering.

Die bepaling is van toepassing wanneer de bij de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
bepaalde prestaties en de krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving verschul-
digde vergoedingen dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van de schade dekken.

De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, die op grond van voornoemde gecoör-
dineerde wet worden toegekend, en de vergoedingen die worden toegekend op grond van
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dekken dezelfde schade, namelijk het verlies
of de vermindering van het vermogen om door arbeid in zijn levensonderhoud te voor-
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zien.
Degene die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is kan zich op

het in voormeld artikel 136, § 2, bepaalde cumulatieverbod even goed beroepen als dege-
ne die de in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde uitkeringen of die welke
worden bedoeld in de wet van 9 augustus 1963 bedoelde uitkeringen verschuldigd is.

Het bezwaar van het arrest, namelijk dat, indien het standpunt van de arbeidsongeval-
lenverzekeraar zou worden gevolgd, zulks tot gevolg zou hebben dat de door de verzeke-
ringsinstelling ten onrechte betaalde vergoedingen ten goede zouden komen aan de ar-
beidsongevallenverzekeraar, gaat voorbij aan het subrogatierecht van die instelling en het
tijdstip waarop blijkt dat die betalingen onverschuldigd zijn gedaan.

De verzekeringsinstelling kan immers de vordering tot indeplaatsstelling instellen tegen
de arbeidsongevallenverzekeraar die de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid heeft
betaald, daar de door die instelling betaalde uitkeringen wegens cumulatie pas onverschul-
digd worden op het tijdstip waarop de rechthebbende betalingen ontvangt die zijn gedaan
krachtens de andere wet (artikel 136, § 2, inzonderheid vierde lid, van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 en, voor zoveel nodig, artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963, artikel 76quater sedert de wet van 30 december 1988).

In de gedachtegang van het arrest loopt de arbeidsongevallen-verzekeraar dus het risico
tweemaal te moeten betalen : eenmaal aan de getroffene aangezien hij aanvaard heeft haar
te betalen, en een tweede maal aan de verzekeringsinstelling wegens de door haar inge-
stelde vordering tot indeplaatsstelling.

De arbeidsongevallenverzekeraar  mag de getroffene niet  meer  betalen,  wanneer  die
door het ziekenfonds is vergoed, en, indien hij dat toch doet, kan hij die betaling niet meer
van dat fonds terugvorderen.

De in artikel 295, § 1, 3°, neerlegde regel van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 doet
aan die conclusie niets af.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle, in het middel
vermelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster "[op] 9 maart 1994 een

arbeidsongeval is overkomen, dat [eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar] de al-
gehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft vergoed tot 24 september 1995, dag
waarop  [zij]  genezen  werd  verklaard  zonder  blijvende  arbeidsongeschiktheid,
met uitzondering evenwel van een periode van veertien weken, namelijk van 29
maart tot 11 juli 1995, die overeenkomt met het wettelijk zwangerschapsverlof"
en "dat [verweerster] gedurende die periode een vergoeding ontving van haar
verzekeringsinstelling in het kader van de verplichte verzekering voor gezond-
heidsverzorging en uitkeringen";

Overwegende dat artikel 136, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidsverzorging en
uitkeringen de cumulatie verbiedt van de bij die wet bepaalde prestaties met de
krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving verschuldigde vergoedingen
wanneer die prestaties  en vergoedingen dezelfde schade of hetzelfde gedeelte
van de schade dekken;

Dat, wanneer de verzekeringsinstelling overeenkomstig artikel 136, § 2, derde
lid, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de in voornoemde wet be-
paalde prestaties toekent in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed
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krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving, zij, blijkens artikel 136, §
2, vierde lid, rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende tot beloop van het
bedrag van die prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens het ge-
meen recht of de andere wetgeving verschuldigd zijn en die dezelfde schade ge-
heel of gedeeltelijk vergoeden;

Dat die prestaties niet onverschuldigd worden toegekend wanneer is voldaan
aan de voorwaarden van artikel 295 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot
uitvoering van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;

Overwegende dat voormelde bepalingen, krachtens artikel 117, eerste lid, van
die wet van toepassing zijn op de moederschapsverzekering;

Overwegende dat zowel de prestaties van de moederschapsverzekering als de
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de wet van 10 april
1971 betreffende de arbeidsongevallen de schade dekken die bestaat in het ver-
lies of de vermindering van het vermogen om door arbeid in zijn levensonder-
houd te voorzien;

Overwegende dat uit geen van de gronden van het arrest volgt dat verweerster
ten onrechte prestaties in het kader van de moederschaps-verzekering heeft ge-
kregen en dat de toekenning van die prestaties niet de indeplaatsstelling van haar
verzekeringsinstelling tot gevolg heeft gehad;

Dat, derhalve, het arrest de beslissing waarbij eiseres het recht wordt ontzegd
om zich te beroepen op het bepaalde in artikel 136, § 2, van de wet van 14 juli
1994, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering gegrond verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kos-

ten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

25 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Lerclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en Bützler.

Nr. 625

3° KAMER - 25 november 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT -
TOEPASSINGSGEBIED - JOURNALISTEN - PERSCORRESPONDENTEN - AUTEURS - TOEPASSELIJKE

BEPALING.
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2º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEN -
BEREKENING - BEDRIJFSINKOMSTEN - IN AANMERKING TE NEMEN BEDRIJFSINKOMSTEN -
JOURNALISTEN - PERSCORRESPONDENTEN - AUTEURS - TOEPASSELIJKE BEPALING.

1º en 2° Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen sluit weliswaar de journalisten, de perscorrespon-
denten en de personen die auteursrechten genieten uit van dat sociaal statuut, voor zo-
ver zij een op zijn minst gelijkwaardig sociaal statuut genieten, maar het heeft geen be-
trekking op de vaststelling van de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen1. (Artt. 5 en 11 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen)

(G. T. SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN PARTENA v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0094.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 januari 2001 gewezen door

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1165, 1319, 1320, 1322 en 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wet-

boek;
- artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het

sociaal statuut der zelfstandigen;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiser ontvankelijk maar niet gegrond, beves-

tigt het beroepen vonnis, veroordeelt eiser in de kosten van het hoger beroep en beslist dat
"de inkomsten van een werkend vennoot terecht in aanmerking dienen te worden geno-
men voor de berekening van de door [eiser] voor de betrokken jaren verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen". Het beslist aldus dat de door de coöperatieve vennootschap "Salut !
ça va ?" aan eiser gestorte auteursrechten in aanmerking moeten worden genomen voor de
berekening van de door eiser als zelfstandige verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen,
en zulks op de volgende gronden :

"1. De coöperatieve vennootschap 'Salut ! ça va ?' waarvan [eiser] bestuurder-zaakvoer-
der is 'heeft tot doel de realisatie, de editie, de creatie, de distributie van tekeningen, litho-
grafieën, stripalbums, beelden in alle genres en op alle dragers, scenario's voor film, thea-
ter, televisie, het opzetten van reclamecampagnes, het reclamebedrijf in het algemeen, de
casting, het maken van kostuums en decors voor film of theater, de invoer, de uitvoer, de
groot- en kleinhandel in informaticamateriaal, in materiaal voor de weergave van beeld en

1 Zie Cass., 8 okt. 1979,  A.C., 1979-80, p. 88; 2 okt. 1989, A.R. 8560, nr. 68; 14 jan. 2002, A.R.
S.01.0009.F, nr. 23.
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klank, het gebruik en het ontwerpen van software, magneetbanden, films, etc. voor de
hierboven omschreven activiteiten, de benodigdheden voor de hierboven omschreven acti-
viteiten.  De  vennootschap heeft  ook tot  doel  elke  commerciële,  culturele,  recreatieve,
sportieve en sociale bedrijvigheid die de uitwisseling tussen personen bevordert. Zij kan
door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen, deelneming, financiële tegemoetkoming of
anderszins een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die een soortgelijk
doel heeft of een doel dat met het hare samenhangt. Zij kan tevens met dergelijke ven-
nootschappen of ondernemingen elke samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of ande-
re overeenkomst sluiten. Zij kan haar doel nastreven voor eigen rekening of voor rekening
van derden, onder meer door haar installaties in huur of in pacht te geven of op gelijk wel-
ke andere wijze'. Dat doel gaat het beheer van de [aan eiser] verschuldigde auteursrechten
ruimschoots te boven;

2. De door de vennootschap ontvangen bedragen, ook al zijn het de auteursrechten [van
eiser], worden het eigen vermogen van de vennootschap die ze aanwendt ter verwezenlij-
king van haar doel; geen enkele bepaling in de statuten van de vennootschap verbiedt an-
dere bedragen dan de auteursrechten [van eiser] te innen en die naar eigen goeddunken
aan te wenden binnen de perken van het door haar gestelde doel;

3. De door [eiser] en de vennootschap op 30 juni 1988 gesloten overeenkomst kan niet
de beperking van het doel van de vennootschap tot gevolg hebben;

4. Het [arbeids]hof merkt op dat, met toepassing van die overeenkomst niet het totale
bedrag van de auteursrechten waarop [eiser] aanspraak kan maken, hem wordt toegekend
(artikel 3 van de overeenkomst); (...)

5. De herkomst van de door de vennootschap geïnde bedragen doet niet terzake aange-
zien zij krachtens een bijzondere overeenkomst een gedeelte, zelfs een belangrijk gedeel-
te, van haar eigen inkomsten, die deel uitmaken van haar vermogen, afstaat".

Grieven
(...)
1.2 Tweede onderdeel
Krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich-

ting van het sociaal statuut der zelfstandigen, komen de auteursrechten niet in aanmerking
voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen wanneer de persoon door wie zij
worden ontvangen reeds, in welke hoedanigheid ook, een sociaal statuut geniet dat op zijn
minst gelijkwaardig is aan het door dit besluit ingerichte statuut. Als auteursrechten in de
zin van artikel 5 van dat koninklijk besluit worden beschouwd, de vermogensrechten van
de auteur die verband houden met de exploitatie van zijn werk door derden. De omstan-
digheid dat die door zijn toedoen ontstane auteursrechten geïnd worden door een vennoot-
schap die, krachtens een bijzondere overeenkomst, belast is met het beheer en de inning
van de auteursrechten van de betrokkene verandert niets aan het feit dat de door die ven-
nootschap geïnde en vervolgens geheel of gedeeltelijk aan de auteur teruggestorte bedra-
gen in werkelijkheid auteursrechten zijn,  aangezien zij  wegens de exploitatie  van zijn
werk door derden aan de auteur toekomen, althans tot beloop van de hem teruggestorte
bedragen.

Daaruit volgt dat het arbeidshof artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen schendt. Na te hebben
vastgesteld dat de door de coöperatieve vennootschap "Salut ! ça va?" aan eiser gestorte
bedragen voortkomen uit de exploitatie van eisers werken door derden, beslist het arbeids-
hof immers dat die bedragen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening
van de door eiser voor de betrokken jaren verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen op
grond dat "die bedragen, ook al zijn het de auteursrechten van [eiser], eigen vermogen van
de vennootschap zijn geworden".
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(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
(...)
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de jour-
nalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten aan
dit besluit niet onderworpen zijn, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, ge-
nieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door
dit besluit wordt ingericht;

Overwegende dat die bepaling voornoemde personen uitsluit van het bij het
koninklijk besluit nr. 38 ingerichte sociaal statuut van de zelfstandigen, voor zo-
ver zij een ander sociaal statuut genieten; dat zij evenwel geen betrekking heeft
op de vaststelling van de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen;

Overwegende dat het onderdeel,  zonder te betwisten dat eiser onderworpen
was aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, aan het arrest verwijt dat het be-
paalde inkomsten in aanmerking neemt voor de berekening van de sociale zeker-
heidsbijdragen;

Dat die grief geen verband houdt met voormeld artikel 5, dat het enige artikel
is waarvan de schending wordt aangevoerd;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Lerclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 626

3° KAMER - 25 november 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — WERKNEMER. WERKGEVER -
WERKNEMER - GETROFFENE - VERGOEDING - SCHADEVERGOEDING - OPZET - BEGRIP.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - GETROFFENE -
SCHADEVERGOEDING - OPZET - BEGRIP.
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3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - GETROFFENE -
SCHADEVERGOEDING - OPZET - BEGRIP - VECHTPARTIJ - WERKMAKKER - MESSTEEK.

1º en 2° Het ongeval wordt opzettelijk door de getroffene veroorzaakt wanneer hij het op-
zettelijk heeft uitgelokt, zelfs indien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild1. (Art. 48, eer-
ste lid Arbeidsongevallenwet)

3º Ook al volgt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de getroffene volgens het
arbeidshof de vechtpartij waarbij hij gewond raakte opzettelijk heeft veroorzaakt, kan het
bestreden arrest op grond van die overwegingen niet wettig beslissen dat de getroffene
opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, dat, blijkens de vaststellingen van het hof, is
gebeurd toen hij ernstig aan de rug gewond werd door een messteek die hem door een
werkmakker was toegebracht2. (Art. 48, eerste lid Arbeidsongevallenwet)

(F. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel gegrond is.
2. Artikel 48, eerste lid, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen

bepaalt dat de bij deze wet bepaalde vergoedingen niet verschuldigd zijn, wanneer het on-
geval door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt.

Het ongeval wordt door de getroffene opzettelijk veroorzaakt, wanneer hij het opzette-
lijk heeft uitgelokt, zelfs als hij de gevolgen ervan niet heeft gewild3.

Het Hof moet te dezen:
1) in het bestreden arrest nagaan waarin, volgens het arbeidshof, het ongeval bestond,

d.i. de plotselinge gebeurtenis en niet een vaag kader van de feitelijke omstandigheden4;
2) op grond van de vaststellingen en overwegingen van het bestreden arrest nagaan of

het arbeidshof zijn beslissing dat de getroffene de voornoemde plotselinge gebeurtenis op-
zettelijk heeft veroorzaakt naar recht heeft verantwoord.

3. Het bestreden arrest oordeelt dat het ongeval, dat zich heeft voorgedaan op de weg
naar en van het werk, opzettelijk is veroorzaakt door de getroffene, namelijk eiser. Het ba-
seert zich hiertoe op de vaststellingen dat het de getroffene was die is beginnen vechten
met een werkmakker, dat die werkmakker tijdens de vechtpartij een mes bovenhaalde, de
getroffene achternazat in de straat en het mes in de rug van de getroffene plofte toen die
viel, en dat het door die messteek was dat de getroffene ernstig aan de rug gewond raakte.

M.i. volgt uit die vaststellingen van het bestreden arrest - maar ik geef toe dat de uitleg-
ging van dat arrest niet gemakkelijk is - dat de plotselinge gebeurtenis volgens het ar-
beidshof bestond in de messteek die de werkmakker van de getroffene aan laatstgenoemde
toebracht bij de achtervolging en de val, en niet "de vechtpartij", om met de woorden van
voormeld arrest te spreken, die in de courante betekenis van het woord bestaat in het el-
kaar toebrengen van vuistslagen5, dat is te dezen, blijkens de vaststellingen van het bestre-
den arrest, de toestand die meer gelijkt op die welke voorafging aan de messteek zelf die
het letsel heeft teweeggebracht. 

In die omstandigheden kan ik, gelet op de vaststellingen van het bestreden arrest, be-
zwaarlijk aannemen dat de getroffene, dat is eiser, de messteek zelf die zijn werkmakker
hem toebracht bij de achtervolging van die getroffene en diens val, opzettelijk heeft uitge-
lokt. De omstandigheid dat "de vechtpartij (...) is veroorzaakt" door de getroffene heeft,

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Cass., 16 feb. 1987, A.R. 5551, nr. 357, met concl. de H. LENAERTS, adv.-gen.
4 Arg. artt. 7, eerste lid, in fine, 9 en 48 W. van 10 april 1971.
5 De Nouveau Petit Robert, 1995, p. 182.
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gelet op de overige, in het bestreden arrest vastgestelde gegevens, waarnaar ik hierboven
verwezen heb, geen invloed op de oplossing in rechte6. Er dient een duidelijk onderscheid
te worden gemaakt tussen de vechtpartij en de messteek.

4. Ik vat samen: onwettig is de beslissing die, zoals te dezen, op grond van de vaststel-
lingen dat het de getroffene was die is beginnen vechten met een werkmakker, maar dat
laatstgenoemde tijdens de vechtpartij een mes bovenhaalde, de getroffene achternazat in
de straat en het mes in het rug van de getroffene plofte toen deze viel, oordeelt dat het op
de weg naar en van het werk gebeurde ongeval opzettelijk door de getroffene is veroor-
zaakt, en dat het door die messteek is dat de getroffene ernstig aan de rug gewond raakte
(Art. 48, eerste lid, Arbeidsongevallenwet).

5. Verweerster wordt veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art.68 Arbeids-
ongevallenwet; art. 1111, vierde lid, Ger.W.)

Besluit: vernietiging.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0172.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2001 gewezen door

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 48 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag erga omnes van het rechterlijk gewijs-

de in strafzaken, dat onder meer is neergelegd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

- voor zoveel nodig, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelde vast dat het arbeidshof uitspraak diende te doen over een vordering tot

vergoeding van het op 2 juni 1997 aan eiser overkomen ongeval waarbij hij te dezen een
lichamelijk letsel opliep ten gevolge van de messteken die hem door de genaamde B., een
werkmakker, werden toegebracht bij het verlaten van het restaurant La Médina, waar de
beide werknemers werkten. Na te hebben vastgesteld dat B. door de correctionele recht-
bank, bij een op 25 september 1997 uitgesproken en in kracht van gewijsde gegane von-
nis, was veroordeeld wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen die
een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge hadden, en dat voornoemd vonnis de
door B. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking had verworpen, en, na te hebben
beslist dat het ongeval geen arbeidsongeval was maar eiser overkomen was op zijn nor-
male traject en dus een ongeval op de weg naar en van het werk was, beslist het arrest dat

6 Vgl. de vaststellingen van de feitenrechter, waarop in de volgende arresten van het Hof gewezen
wordt: Cass. 5 nov. 1990, AR. 8951, nr. 127; 8 maart 1993, AR. 9620, nr. 132.
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eiser geen aanspraak kan maken op de door verweerster met toepassing van de wet van 10
april 1971 verschuldigde vergoedingen, en zulks met name op de volgende gronden :

"Krachtens artikel 48 van de wet van 10 april 1971 zijn de bij deze wet bepaalde ver-
goedingen niet verschuldigd, wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is ver-
oorzaakt. De term 'opzettelijk' moet aldus worden verstaan dat de getroffene het ongeval
moet  hebben  gewild  zonder  dat  hij  daarom alle  gevolgen  ervan moet  hebben gewild
(Cass., 16 feb. 1987, A.C. 1986-87, nr. 357, concl. LENAERTS, zie tevens inzake ziekte- en
invaliditeit waarbij hetzelfde begrip wordt toegepast :  Cass. 5 november 1990,  C.D.S.,
1991, 81. Cass., 2 maart 1992, J.T.T., 1992, 144). Hoe liggen de zaken hier ? Uit het straf-
dossier blijkt : - dat [eiser] en B. herhaaldelijk in de keuken van het restaurant met elkaar
ruzie hadden gemaakt zonder geweld te plegen en dat zulks tevens het geval was geweest
de avond van de betwiste feiten omstreeks 18 uur 30; - dat de werklui na het werk waren
betaald en het restaurant hadden verlaten; - dat [eiser] als laatste buitenging; alle getuigen-
verklarin-gen zijn het op één punt met elkaar eens; - dat B. en R. M. met elkaar aan het re-
detwisten waren over de plaats waar zij samen nog een glas zouden gaan drinken; - dat
[eiser] onmiddellijk bij het buitenkomen uit het restaurant op B. toe ging met de woorden
: 'we hebben nog een rekening te vereffenen' (M.) of : 'zoek je nog altijd ruzie?' (D.); - dat
hij zijn tas tegen de muur is gaan zetten, vervolgens direct een karateschop heeft gegeven
op de borst van B. en dat hij zonder meer doorging met B. vuistslagen links en rechts toe
te dienen (M.-D-B); - dat B. daarna een mes heeft bovengehaald en [eiser] achternazat in
de rue du Sceptre; toen hij viel, plantte B. hem een mes in de rug. Volgens B. zou [eiser]
hem met represailles hebben gedreigd na hun twist in de keuken en zou hij hebben her-
haald : 'wacht tot we buiten zijn'; dat zou hem bang hebben gemaakt en daarom had hij
een mes uit de keuken meegenomen met de bedoeling het te gebruiken indien [eiser] hem
buiten het restaurant zou aanvallen. D. verklaarde dat hij nog gepoogd heeft [eiser] voor
de vechtpartij tegen te houden, maar laatstgenoemde zou tegenstand hebben geboden. De
door  de  verzekering opgetekende getuigenverklaringen komen overeen met  die in  het
strafdossier. [Eiser] staat met zijn verklaring als zou B. hem in de hal van het restaurant
zonder enige uitlokking zijnerzijds hebben neergestoken volkomen alleen en die verkla-
ring lijkt niet waarschijnlijk in het licht van de objectieve gegevens van het dossier. Uit
het geheel van de verklaringen en objectieve vaststellingen kan worden afgeleid dat de
[eiser] als eerste is begonnen met de vechtpartij waarbij hij gewond raakte, zonder dat er
op dat ogenblik sprake was van enige uitlokking vanwege B. door middel van woorden of
daden. Door zich dadelijk bij het verlaten van het restaurant tot B. te richten met de woor-
den : 'wij hebben nog een rekening te vereffenen', en door hem onmiddellijk daarop een
schop en vuistslagen toe te brengen na zijn tas te hebben neergezet, heeft hij duidelijk zijn
wil te kennen gegeven om de vechtpartij te beginnen waarbij hij gewond raakte. Gelet op
de tijdsspanne die verlopen was tussen hun twist in het restaurant (vijf uur tevoren), kon
die ruzie niet meer dienen als voorwendsel om de vechtpartij uit te lokken en dat beweert
[eiser] trouwens ook niet. De feiten gelijken tamelijk sterk op die welke hebben geleid tot
(voormeld) arrest van 5 november 1990 waarin het Hof van Cassatie besliste dat de opzet-
telijke uitlokking, door een agressieve en uitdagende houding, van een vechtpartij die de
schade veroorzaakt waarvan de uitlokker zelf het slachtoffer is, een opzettelijke fout ople-
vert. De omstandigheid dat B. door de correctionele rechtbank is veroordeeld wegens het
toebrengen van slagen en verwondingen die een blijvende arbeidsongeschiktheid ten ge-
volge hadden, doet aan dat besluit niets af. In dat vonnis heeft de rechtbank trouwens aan-
genomen dat de eerste slagen zijn toegebracht door [eiser] maar beslist dat zij geen ver-
schoningsgrond konden opleveren voor de houding van B.".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 48 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen bepaalt dat
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de bij deze wet bepaalde vergoedingen niet verschuldigd zijn, wanneer het ongeval door
de getroffene opzettelijk is veroorzaakt; een ongeval wordt door de getroffene alleen dan
opzettelijk veroorzaakt wanneer hij het gewild heeft zelfs als hij de gevolgen ervan niet
heeft gewild; het feit dat de getroffene gewone slagen heeft toegebracht en aldus een we-
derrechtelijke daad heeft gepleegd impliceert niet dat degene die achteraf een letsel op-
loopt het ongeval heeft gewild dat het heeft veroorzaakt, dat hij zich aan dat letsel heeft
blootgesteld of het aan zichzelf heeft  toegebracht;  de door het  arrest  gedane feitelijke
vaststellingen impliceren geenszins dat eiser zich heeft willen blootstellen aan een mes-
steek die een lichamelijk letsel tot gevolg had en die werd toegebracht door een werkmak-
ker met wie hij op het werk ruzie had.

Het arrest stelt bijgevolg niet wettig vast dat eiser het ongeval dat hem op de weg naar
en van het werk is overkomen opzettelijk heeft veroorzaakt en dat het bijgevolg artikel 48
van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen schendt.

2. Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast, enerzijds, dat B. die de letsel veroorzakende messteken heeft toe-

gebracht, door de correctionele rechtbank is veroordeeld wegens het toebrengen van sla-
gen en verwondingen die een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge hadden, dat is
het misdrijf dat in de artikelen 398 en 400 van het Strafwetboek strafbaar wordt gesteld,
anderzijds, dat genoemd vonnis, na te hebben vermeld dat de eerste slagen door eiser zijn
toegediend, besliste dat zij niet konden worden aangemerkt als een uitlokking die de door
B. toegebrachte messteek kon verschonen.

Voornoemd vonnis,  dat  op 25 september  1997 door  de Correctionele  Rechtbank te
Brussel is uitgesproken (griffie nr. 165463 - Parket nr. 43.25.3984/97) en regelmatig aan
de appèlrechters is voorgelegd, vermeldt dat "beklaagde zich wil beroepen op uitlokking
vanwege de getroffene, op grond dat hij, alvorens de getroffene neer te steken, slagen zou
hebben gekregen wat bevestigd wordt door de getuigen M. en D.; zonder het feit van de
slagen te betwisten dient erop te worden gewezen dat zij niet onverwacht kwamen voor de
beklaagde, die immers, naar eigen zeggen, voor de twist was bedreigd en zich precies van
een mes voorzien had ingeval zijn tegenstander met hem ruzie zou zoeken; met andere
woorden, beklaagde heeft naar een wapen gegrepen (waarvan hij toegeeft dat hij het wel
degelijk wilde gebruiken) teneinde het hoofd te bieden aan een naar zijn aanvoelen drei-
gende aanval en met het niet uitgesproken maar werkelijke doel de twist in zijn voordeel
te beslechten; dat in een dergelijke context de verschoningsgrond van uitlokking niet in
aanmerking kan worden genomen".

Het door verweerster voor het arbeidshof niet betwiste gezag erga omnes van voormeld
vonnis van de correctionele rechtbank strekt zich uit tot de beslissing waarbij de recht-
bank de verschoningsgrond van uitlokking afwijst, en sluit bijgevolg uit dat eiser de door
hem opgelopen letsels zelf heeft uitgelokt.

Aangezien het arrest beslist dat eiser met zijn verklaring als zou B. hem in de hal van
het restaurant zonder enige uitlokking zijnerzijds hebben neergestoken, volledig alleen
staat en die verklaring niet waarschijnlijk lijkt in licht van de objectieve gegevens van het
dossier, schendt het bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van
het vonnis van 25 september 1997 en, voor zoveel nodig, miskent het de bewijskracht van
dat vonnis, en schendt het bijgevolg de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek. 

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 48, eerste lid, van de wet van 10 april 1971

betreffende de arbeidsongevallen, de bij  deze wet bepaalde vergoedingen niet
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verschuldigd zijn, wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is veroor-
zaakt;

Dat uit die bepaling volgt dat de getroffene op die vergoedingen geen aan-
spraak kan maken, wanneer hij het ongeval opzettelijk heeft uitgelokt, zelfs in-
dien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild;

Overwegende dat, ook al volgt uit de door het middel overgenomen overwe-
gingen van het arrest dat eiser volgens het arbeidshof de vechtpartij waarbij hij
gewond raakte opzettelijk heeft uitgelokt, het arrest op grond van die overwegin-
gen niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiser opzettelijk het ongeval heeft uit-
gelokt dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, is gebeurd toen "hij op 2 juni
1997, tegen het einde van de avond, omstreeks drieëntwintig uur dertig, onge-
veer vijf minuten nadat het personeel het restaurant verlaten had, ernstig aan de
rug gewond werd door een messteek die hem was toegebracht door B.";

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing dat het ongeval opzettelijk

is uitgelokt door eiser de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen vol-
gens welke het hoger beroep ontvankelijk is en het ongeval geen arbeidsongeval
maar een ongeval op de weg naar en van het werk is, aangezien die beschikkin-
gen vanuit het oogpunt van de omvang van de vernietiging niet van elkaar kun-
nen worden onderscheiden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de

kosten :
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

25 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Lerclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 627

3° KAMER - 25 november 2002

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - VRIJWILLIGE ARBEID VOOR REKENING VAN

EEN DERDE - AANGIFTE - VERZUIM VAN AANGIFTE - GEVOLG - VRIJETIJDSBESTEDING - ARBEID

NIET VERRICHT ALS VRIJETIJDSBESTEDING - ONWETTIGHEID VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT -
GEVOLG.

De omstandigheid dat de substantiële rechtsvorm die de vraag om advies aan de Raad van
State is, niet in acht genomen is zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid
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werd verantwoord, heeft de onwettigheid tot gevolg van artikel 18, §5, 1° van het ministe-
rieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloos-
heidsreglementering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 19941. (Art. 18, §5,
1° M.B. 26 nov. 1991; art. 3, §1 Wet Raad van State)

(R.V.A. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0016.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 november 2001 gewezen

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 44, 45, eerste lid, inzonderheid 2°, lid 2 (gewijzigd bij het koninklijk be-

sluit van 31 december 1992), lid 3, inzonderheid 1° (gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 31 december 1992 en, voor zoveel nodig,  bij het koninklijk besluit  van 25 maart
1999);

- artikel 154, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (genoemd artikel, eerste lid, zoals het bestond voor de ko-
ninklijke besluiten van 3 mei 1999 en 29 juni 2000);

- artikel 18, §§ 1 en 5, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen  van de  werkloosheidsreglementering,  gewijzigd  bij  het  ministerieel
besluit van 27 april 1994.

Aangevochten beslissingen en redenen
De directeur van het werkloosheidsbureau had verweerder op 6 april 1999 kennis gege-

ven van zijn beslissing om hem met toepassing van de artikelen 44, 45 en 71 van het ko-
ninklijk besluit  van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering van
werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten van 16 december 1998 tot 19 januari 1999, de on-
verschuldigd ontvangen uitkeringen terug te vorderen en hem, met toepassing van artikel
154 van het koninklijk besluit, bij wijze van sanctie, gedurende acht weken van die uitke-
ringen uit te sluiten. Hij grondde die beslissing op het feit dat verweerder een activiteit als
helper had uitgeoefend voor rekening van zijn vriendin die een atelier had voor het her-
stellen van kledij. Het arrest vernietigt die beslissing met bevestiging van het beroepen
vonnis. Na erop te hebben gewezen dat de eerste rechters de vernietiging hierop hadden
gegrond dat de hulp van verweerder vrijwillig was, baseert het zich voor die beslissing op
de volgende gronden :

"aangezien hij, enerzijds, de voorafgaande aangifte niet heeft gedaan die wordt vereist
bij artikel 18, § 1, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepas-

1 Zie Cass., 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, nr. 426.
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singsregelen van de werkloosheidsreglementering en hij, anderzijds, niet voldoet aan de in
artikel 18, § 5, 1°, bepaalde voorwaarde, aangezien de door hem uitgeoefende activiteit
kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, zodat
hij de gevolgen van het verzuim van de voorafgaande aangifte niet ongedaan kan maken,
kan hij uiteraard onmogelijk zijn recht op uitkeringen behouden op grond van de regels
betreffende de voor een derde vrijwillig uitgeoefende activiteit;

het blijkt dus onbetwistbaar dat de litigieuze bestuurlijke beslissing niet kon worden
vernietigd op grond van de enkele overweging dat de door [verweerder] verrichte arbeid
een vrijwillige activiteit was in de zin van artikel 18, § 1;

hij heeft nooit ontkend zijn vriendin af en toe te hebben geholpen, maar hij voerde aan
dat die hulp ingegeven was door hoffelijkheid van zijn kant; daaraan kan worden toege-
voegd dat hij die hulp verleend heeft zonder dat het naar behoren bewezen was dat hij met
haar samenwoonde, en hij heeft dat gedaan op een ogenblik dat zijn vriendin een verblijf
in het ziekenhuis en een rustperiode achter de rug had gedurende welke de zaak gesloten
is gebleven van 26 november 1998 tot en met 5 januari 1999;

het feit dat, zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 24 oktober 1988 heeft beslist
[...], een werk voor een derde wordt verricht in de zin van artikel 126 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 (thans artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991) wanneer voor een derde werkzaamheden met productief karakter worden ver-
richt in het maatschappelijk verkeer, ongeacht of zij als vriendendienst of tijdverdrijf wor-
den verricht, niet wegneemt dat een activiteit, om als arbeid te worden beschouwd in de
zin van artikel 44 [van het koninklijk besluit van 25 november 1991], niet alleen voor een
derde moet worden verricht maar bovendien voor de werknemer een loon of een materieel
voordeel moet opleveren waardoor hij in zijn onderhoud of dat van zijn gezin kan voor-
zien, zodat de werknemer die het in artikel 45, eerste lid, 2°, vermelde vermoeden om-
keert niet kan worden geacht onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen te hebben ont-
vangen;

te dezen kan uit de feitelijke gegevens worden afgeleid dat de door de vriendin [van
verweerder] geëxploiteerde zaak niet alleen heel weinig voorstelt (dagopbrengsten tussen
1.500 en 3.200 BEF gedurende de litigieuze periode), maar ook dat de betrokkene niets
afweet van kledij, wat, zelfs los van de vriendschapsbanden, de verklaring van [de vrien-
din van verweerder], volgens welke [hem] geen enkel loon is betaald, volledig geloof-
waardig maakt [...];

het [arbeids]hof ziet bovendien, aangezien er geen sprake is van samenwoning, niet in
welk materieel voordeel hij had kunnen verkrijgen in de zin van artikel 45;

de eerste rechter heeft dus terecht de betwiste beslissing vernietigd, zowel in zoverre
daarbij toepassing werd gemaakt van de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 als van artikel 154".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig om, zoals het arrest doet, achtereenvolgens te verklaren, enerzijds,

dat de litigieuze bestuurlijke beslissing niet, zoals de eerste rechter had beslist, kon wor-
den vernietigd op grond van de enkele overweging dat de door verweerder verrichte ar-
beid een vrijwillige activiteit was in de zin van artikel 18, § 1, van het ministerieel besluit
van 26 november 1991 en, anderzijds, dat de eerste rechter de beslissing terecht had ver-
nietigd op grond dat de activiteit van verweerder niet bezoldigd was en hem geen voor-
deel kon opleveren; ten gevolge van die tegenstrijdigheid in de motivering is het arrest
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en
evenmin naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel vermelde
bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
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reglementering en van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepas-
singsregelen van de werkloosheidsreglementering van 26 november 1991).

2. Tweede onderdeel
Artikel 45, derde lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, gewijzigd

bij het koninklijk besluit van 31 december 1992, bepaalt dat de minister tot wiens be-
voegdheid de werkloosheidsreglementering behoort, na advies van het beheerscomité, de
voorwaarden en de modaliteiten bepaalt  die  dienen vervuld te worden,  zowel door de
werkloze als door de derde, opdat een vrijwillige activiteit voor een derde zou kunnen uit-
geoefend worden met behoud van het recht op uitkeringen.

Artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassings-
regelen van de werkloosheidsreglementering strekt tot uitvoering van voornoemde bepa-
ling van het koninklijk besluit; artikel 18, § 1, eerste lid, bepaalt dat een werkloze, mits
akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau, een vrijwillige en gratis activiteit
voor een derde kan uitoefenen met behoud van uitkering, indien deze derde een privé-per-
soon is en de activiteit het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijke aangifte
bij het werkloosheidsbureau.

Artikel 18, § 1, tweede lid, van voormeld ministerieel besluit bepaalt dat die aangifte
schriftelijk moet worden gedaan, onder meer de aard, de duur, de frequentie en de plaats
van het werk moet vermelden en door beide partijen moet worden ondertekend; artikel 18,
paragraaf 5, bepaalt dat de afwezigheid van de voorafgaande aangifte "niet leidt tot het
verlies van het recht op uitkeringen indien gelijktijdig de volgende voorwaarden vervuld
worden : 1° de activiteit wordt uitgeoefend als vrijetijdsbesteding en kan niet ingescha-
keld worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten; 2° de werkloze be-
wijst dat de activiteit geen loon of een materieel voordeel heeft opgeleverd"; het arrest
stelt niet vast dat de hulp die verweerder verleende in de door zijn vriendin geëxploiteerde
zaak voor hem een vrijetijdsbesteding was en niet kon worden ingeschakeld in het econo-
misch ruilverkeer van goederen en diensten; aangezien het arrest niet vaststelt dat voldaan
was aan de eerste van de twee voorwaarden die tezamen dienen vervuld te zijn opdat de
werkloze zijn uitkeringen zou behouden wanneer hij geen voorafgaande aangifte heeft ge-
daan van de door hem voor een derde vrijwillig en gratis uitgeoefende activiteit, de beslis-
sing volgens welke de eerste rechter de litigieuze bestuurlijke beslissing terecht heeft ver-
nietigd, zowel in zoverre zij toepassing maakt van de artikelen 44 en 45 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 als van artikel 154, niet naar recht verantwoordt (schending
van de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, behalve van artikel 149 van de
Grondwet, inzonderheid van de artikelen 45, tweede en derde lid, 1°, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en 18, §§ 1 en
5, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van
de werkloosheidsreglementering).

IV. Beslissing van het Hof
Wat beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat het onderzoek van de in het middel aangeklaagde tegenstrij-

digheid de uitlegging vereist van de door het arrest toegepaste artikelen 45 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregle-
mentering en 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheids-reglementering, waarvan het arrest toe-
passing maakt;

Dat die grief niet gelijkstaat met het ontbreken van motivering en dus geen
verband houd met het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet;
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Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder van 16
december 1998 tot 19 januari 1999 een activiteit als helper heeft uitgeoefend in
de zaak van zijn vriendin, zonder daarvan vooraf aangifte te hebben gedaan, be-
slist dat hij zijn recht op werkloosheidsuitkeringen heeft behouden op grond dat
verweerder het in artikel 45, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991 bedoelde vermoeden heeft omgekeerd door te bewijzen dat die ac-
tiviteit hem geen loon of materieel voordeel heeft opgeleverd;

Overwegende dat het middel op grond van voornoemd artikel 45, tweede lid,
dat is vervangen door het koninklijk besluit van 31 december 1992, en op grond
van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 27 april 1991, aan het arrest verwijt dat het niet heeft
nagegaan of voldaan is aan alle voorwaarden waaraan het behoud van het recht
op de uitkeringen krachtens die bepalingen onderworpen is;

Overwegende dat noch voor het koninklijk besluit van 31 december 1992 noch
voor het ministerieel besluit van 27 april 1994 vooraf het advies is ingewonnen
van de afdeling wetgeving van de Raad van State;

Overwegende dat het in de regel aan de ministers staat om, onder voorbehoud
van hun politieke verantwoordelijkheid, de dringende noodzakelijkheid te beoor-
delen die hen ontslaat van de plicht om de tekst van de ontwerpen van verorde-
nende besluiten te onderwerpen aan het beredeneerd advies van de afdeling wet-
geving van de Raad van State;

Dat de rechters evenwel, teneinde het hun bij artikel 159 van de Grondwet op-
gedragen wettigheidstoezicht te kunnen uitoefenen, verplicht zijn na te gaan of
de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn be-
voegdheid niet te buiten is gegaan of zich niet aan machtsafwending heeft schul-
dig gemaakt door het wettelijk begrip dringende noodzakelijkheid te miskennen;

Overwegende dat zowel de aanhef van het koninklijk besluit van 31 december
1992 als dat van het ministerieel besluit van 27 april 1994 de aangevoerde drin-
gende noodzakelijkheid verantwoorden door de noodzaak om de betrokken in-
stellingen en werklozen snel in te lichten omtrent de veranderingen die genoem-
de teksten aanbrengen in de regeling van het vrijwilligerswerk;

Dat dergelijke overwegingen enkel de reden aangeven waarom een snelle be-
kendmaking van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn, maar dat ze geen be-
schrijving geven van de bijzondere omstandigheden die de goedkeuring van de
geplande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State
niet kan worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen; dat
die overwegingen niet voldoen aan het wettelijk vereiste dat de dringende nood-
zakelijkheid een bijzondere motivering behoeft;

Overwegende dat  de  omstandigheid  dat  de  substantiële  rechtsvorm,  die  de
vraag om advies aan de Raad van State is, niet in acht is genomen zonder dat de
aangevoerde  dringende  noodzakelijkheid  werd  verantwoord,  de  onwettigheid
van het koninklijk besluit van 31 december 1992 en van het ministerieel besluit
van 27 april 1994 tot gevolg heeft;

Dat het ministerieel besluit van 4 januari 1993 tot wijziging van artikel 18 van
het ministerieel besluit van 26 november 1991 om dezelfde redenen als onwettig
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moet worden beschouwd;
Overwegende dat het arbeidshof derhalve de plicht had om, desnoods ambts-

halve, de toepassing van die verordenende teksten te weigeren en het geschil al-
leen te beslechten op grond van de oorspronkelijke tekst van artikel 45, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en van artikel 18 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991;

Overwegende dat die oorspronkelijke tekst van artikel 45, tweede lid, bepaalt
dat tot het bewijs van het tegendeel elke activiteit verricht voor een derde geacht
wordt een loon of een materieel voordeel op te leveren en dat de activiteit wordt
geacht geen loon of materieel voordeel op te leveren indien er vooraf aangifte is
gedaan op de in artikel 18 bepaalde wijze;

Dat de werkloze aldus krachtens die bepalingen het recht heeft te bewijzen dat
de door hem voor een derde uitgeoefende activiteit vrijwillig was, zelfs wanneer
hij daarvan vooraf geen aangifte heeft gedaan;

Dat, derhalve, de beslissing afdoende naar recht is verantwoord in het licht van
de op het geschil toepasselijke teksten door de enige, in het middel niet bekriti-
seerde overweging van het arrest volgens welke verweerder dat bewijs heeft ge-
leverd;

Overwegende voor het overige dat het, gelet op de toepasselijke teksten, niet
tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat het arrest op de voorziening van ver-
weerder, die geen aangifte heeft gedaan van een vrijwillige activiteit, geen recht
had kunnen doen op grond van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 no-
vember 1991, anderzijds, dat verweerder het bewijs leverde dat die activiteit vrij-
willig was door het vermoeden om te keren dat die activiteit hem een loon of ma-
terieel voordeel kon opleveren;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 november 2002 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Lerclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 628

2° KAMER - 26 november 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - MISDRIJF - AARD.

2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - TRANSACTIE DOOR HET BESTUUR

AANGEGAAN MET MEDEDADERS - AANREKENEN VAN DE BETAALDE SOM OP DE VEROORDELING.
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1º Art.  257, §3 Douane en Accijnzenwet is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf,  maar
vereist een positieve handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere be-
stemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te hebben onttrokken; strafbare
deelneming aan zulk een handelingsmisdrijf is steeds strafbaar1. (Art. 257, §3 A.W.D.A.)

2º Uit geen wettelijke bepaling volgt dat de rechter de som van de met mededaders door
het bestuur aangegane transacties moet aftrekken van de veroordelingen uitgesproken
ten laste van een beklaagde met wie het bestuur geen transactie heeft aangegaan. 

(G.J. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST

(A.R. P.01.0874.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 mei 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser J. G. stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
Eiser M. G. stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van J. G.
(...)
3. Derde onderdeel
Artikel 257, §3 AWDA is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf, maar vereist

een positieve handeling namelijk het zonder toelating geven van een andere be-
stemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te hebben onttrokken;

(...)
4. Vierde onderdeel
Uit geen wettelijke bepaling volgt dat de strafrechter de som van de met ande-

re mededaders door het bestuur aangegane transacties moet aftrekken van de ver-
oordelingen uitgesproken ten laste van een beklaagde met wie het bestuur geen
transactie heeft aangegaan;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
B. Onderzoek van de middelen van M. G.
(...)
2. Tweede middel in zijn geheel

1 Zie Cass., 17 feb. 1998, P.96.1401.N, nr. 97.
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Overwegende dat de AWDA in de regel de enkele overtreding van het wets-
voorschrift strafbaar stelt; dat het feit van de overtreding zelf dan impliceert dat
de dader  het  wetsvoorschrift  wetens  en  willens  heeft  overtreden,  met  andere
woorden dat geen opzet moet worden bewezen; dat de dader evenwel niet straf-
baar is wanneer hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij gehandeld heeft in-
gevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling;

Artikel 257, §3 AWDA is geen onthoudings- of verzuimsmisdrijf, maar vereist
een positieve handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere be-
stemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te hebben onttrokken;

Strafbare deelneming aan zulk een handelingsmisdrijf is steeds mogelijk;
Dat ze vereist dat:
- de mededader een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan een mis-

daad of een wanbedrijf verleent,
- hij weet dat hij zijn medewerking aan een bepaalde misdaad of wanbedrijf

verleent;
- hij het opzet heeft aan die misdaad of dat wanbedrijf zijn medewerking te

verlenen;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest de bewezen geachte handelingen van eiser waar-

door hij rechtstreeks aan de uitvoering van het ten laste gelegde misdrijf heeft
meegewerkt door daarbij onontbeerlijke hulp te verlenen, beschrijft;

Dat het arrest voor het overige eisers kennis van het misdrijf en zijn opzet om
daaraan zijn medewerking te verlenen, afleidt uit het feit dat hij niet erin slaagt
enige coherente uitleg te geven met betrekking tot de door hem gestelde hande-
lingen;

Overwegende dat de overweging van het arrest dat eiser hoe dan ook bijzonder
nalatig is geweest, overtollig is;

Overwegende dat het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eisers in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van honderd veertien euro drieënzeventig

cent, waarvan 1. op het cassatieberoep van J. G.: zevenenvijftig euro zesendertig
cent verschuldigd en 2. op het cassatieberoep van M. G.: zevenenvijftig euro zes-
endertig cent verschuldigd.
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26  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procu-
reur-generaal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert, P. Van Rillaer, Mechelen en G. Thien-
pont, Turnhout.

Nr. 629

2° KAMER - 26 november 2002

SPORT - MISDRIJF IN VOETBALCONTEXT - STADIONVERBOD.

De strafrechter kan een gerechtelijk stadionverbod uitspreken, met aanmeldingsplicht op de
wijze die hij bepaalt, voor elke inbreuk begaan in voetbalcontext, hetzij onderdeel van het
Strafwetboek, hetzij onderdeel van een bijzondere strafwet.  (Artt. 38 en 41 Wet 21 dec.
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(V.)

ARREST

(A.R. P.01.1661.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest,  op 31 oktober 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 41 van de wet van 21 december 1998 betreffende de

veiligheid bij voetbalwedstrijden bepaalt dat in geval van een veroordeling voor
een misdrijf, begaan in een stadion, de rechter een gerechtelijk stadionverbod
voor een duur van drie maanden tot tien jaar kan uitspreken en dat het gerechte-
lijk stadionverbod een aanmeldingsplicht kan impliceren op de wijze die de rech-
ter bepaalt;

Overwegende dat dit verbod niet enkel kan worden uitgesproken in geval van
inbreuk op artikel 38 van voornoemde wet maar ook voor elke inbreuk begaan in
voetbalcontext, hetzij onderdeel van het Strafwetboek, hetzij onderdeel van een
bijzondere strafwet, waaronder voornoemde wet; 

Dat derhalve de bestreden beslissing de in het middel vermelde wetsbepalin-
gen niet schendt;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen onwettigheid bevat die
eiser kan grieven; 

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

26  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. F. Bleyen, Hasselt.

Nr. 630

2° KAMER - 26 november 2002

STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING.

De feitenrechter die vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht
van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en aan die
beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezet-
te uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en bij de straftoemeting rekening houdt
met de reeds uitgesproken straffen, berecht of bestraft de beklaagde geen tweede keer
voor feiten waarvoor deze laatste reeds is veroordeeld of vrijgesproken. Hij spreekt een
straf uit enkel voor de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarvan zijn voorganger geen
kennis had, indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor het geheel van de
gepleegde feiten niet streng genoeg is. (Art. 65 Sw.; art. 14 I.V.B.P.R.)

(I. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1670.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 november 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
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(...)
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 14.7 IVBPR bepaalt dat niemand voor een tweede

keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is ver-
oordeeld of is vrijgesproken;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, de fei-
tenrechter die vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig
zijn en aan die beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, bij de
straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen, met dien ver-
stande dat het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel
het maximum van de zwaarste straf niet mag te boven gaan;

Overwegende dat de rechter in dat geval de beklaagde geen tweede maal be-
recht of bestraft voor feiten waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het
procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of vrijgesproken; dat hij enkel voor
de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarvan zijn voorganger geen kennis
had, nog een straf uitspreekt indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing
voor het geheel van de gepleegde feiten niet streng genoeg is; 

Dat het bepaalde in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, niet strijdig is met ar-
tikel 14.7 IVBPR;

Dat het middel faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

26  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Goffin, Leuven.

Nr. 631

2° KAMER - 26 november 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 29 -
STRAF EN VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING - VEREISTE VERMELDINGEN.



2570 HOF VAN CASSATIE 26.11.02 - Nr. 631 

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN

MAATREGEL - VEROORDELINGEN - VEREISTE VERMELDINGEN.

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEROORDELING -
VEREISTE VERMELDINGEN.

1º, 2° en 3° De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen
11.2.1°, lid 1.a. Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestand-
deel van het bewezen verklaarde misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepas-
selijke straf bepaald wordt, behoeft niet art. 38, §1, 3° Wegverkeerswet te vermelden, dat
de rechter de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit te spreken1. (Artt.
29 en 38 Wegverkeerswet)

(V.)

ARREST

(A.R. P.01.1714.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 november 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat eiser veroordeeld is, wegens meer dan 120 kilometer per uur

te rijden op een autosnelweg en het overschrijden van deze maximum toegelaten
snelheid met meer dan 10 kilometer per uur, tot een geldboete van honderd frank
alsook tot het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig "van
alle categorieën en subcategorieën A3 tot en met D1 + E" gedurende vijftien da-
gen;

Overwegende dat het bestreden vonnis verwijst naar de artikelen 11.2.1°, lid
1.a, Wegverkeersreglement en 29, lid 1, Wegverkeerswet waarin het bestanddeel
van het door het vonnis ten laste van eiser bewezen verklaarde misdrijf omschre-
ven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf bepaald wordt;

Dat artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerswet dat de rechter de mogelijkheid biedt
het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken bij
veroordeling wegens een van de zware overtredingen, bedoeld in artikel 29, niet
behoefde te vermelden;

1 Cass., 7 maart 1979, A.C. 1978-79, 805.
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Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

26  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. B. de Clippele, Gent.

Nr. 632

2° KAMER - 26 november 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 59 -
ADEMANALYSE - VERWITTIGING VAN DE OVERTREDER - BEWIJS.

2º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - ADEMANALYSE - VERWITTIGING VAN DE OVERTREDER

- BEWIJS.

1º en 2° Het feit en de inhoud van de op grond van art. 7, vijfde lid K.B. van 18 februari
1991 gedane verwittiging kunnen blijken niet enkel uit de zending aan de overtreder van
een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling binnen een termijn van acht dagen
van de vaststelling, maar ook uit andere regelmatig aangevoerde inlichtingen waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals een getuigenverklaring door de
verbalisanten onder eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak1. (Art. 7
K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentra-
tie in de uitgeademde alveolaire lucht; artt. 59 en 62, eerste en tweede lid Wegverkeers-
wet)

(V.)

ARREST

(A.R. P.01.1747.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 november 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die middelen zijn als volgt ge-

steld:

1 Cass., 17 september 2002, P.01.0818.N, nr. 451.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de

analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire
lucht.

Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis stelt vast "dat de beide verbalisanten ter terechtzitting niet in con-

creto konden bevestigen op welke wijze jegens [eiser] de verplichte mededeling terzake
de bloedproef gebeurde, doet geen afbreuk aan hun verklaring dat zij wel degelijk gebeur-
de. De inmiddels verlopen tijd (ruim 3 jaren) verklaart zulks afdoende".

De rechter ten gronde houdt voor dat afdoende vaststaat dat de verbalisanten de gever-
baliseerde wel degelijk hebben ingelicht over "zijn recht tot een bloedproef bij wijze van
gebeurlijke tegenexpertise ..." (sic).

De rechter stelt aldus vast dat aan het voorschrift van artikel 7, laatste lid, koninklijk
besluit van 18 februari 1991 is voldaan.

Grieven
1.1. Ten eerste, voormeld artikel 7 bepaalt "als een alcoholconcentratie van ten minste

0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vastgesteld, de betrokkene op duide-
lijke en expliciete manier moet worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise
door middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor
wordt bevestigd".

In het proces-verbaal nr. VI/600228/98 van 11 juni 1998, tweede vervolg, staat te lezen:
"Wij V. J., politieagent-brigadier, leggen op 11 juni 1998 om 2.44 uur betrokkene een

ademanalyse op met het gehomologeerd en geijkt toestel (...).  De procedure geschiedt
overeenkomstig de geldende voorschriften van het koninklijk besluit van 18 februari 1991
betreffende de analysetoestellen (...)".

De wettelijke vereiste verwittiging kan evenwel niet blijken uit de loutere vermelding
dat de ademanalyse werd verricht conform de voorschriften van vermeld koninklijk be-
sluit.

Het feit én de inhoud van de gedane verwittiging moeten blijken uit het proces-verbaal
van vaststelling, waarvan overeenkomstig 62, eerste en tweede lid Wegverkeerswet aan
de overtreder een afschrift  wordt gezonden binnen een termijn van acht dagen van de
vaststelling, in welk geval de vermelding van de gedane verwittiging in het proces-verbaal
bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen.

De vereiste verwittiging kan niet blijken uit een verklaring afgelegd door de verbalisan-
ten drie jaren na de feiten.

2.2. Ten tweede, de appèlrechter heeft niet wettig het feit van de verwittiging vastge-
steld.

De appèlrechters hebben evenmin de inhoud van de beweerde verwittiging vastgesteld.
J. V., de verbalisant die blijkens voornoemd tweede vervolg op het proces-verbaal, de

ademanalyse heeft opgenomen, komt tegenover de appèlrechters getuigen en haar getui-
genis vangt aan met de woorden: "Ik herinner mij niets meer (...)" en verder "Ik kan mij
niets herinneren van de bloedproef".

De appèlrechters hebben de inhoud van het getuigenis miskend door te beslissen dat af-
doende vaststaat dat de verbalisanten de geverbaliseerde wel degelijk hebben ingelicht.

Minstens, nu dient te worden vastgesteld dat "de beide verbalisanten ter terechtzitting
niet in concreto konden bevestigen op welke wijze jegens [eiser] de verplichte mededeling
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terzake de bloedproef gebeurde (...)",  de rechters konden onmogelijk vaststellen dat de
verdachte "op duidelijk en expliciete manier" werd verwittigd van zijn recht op tegenex-
pertise door middel van bloedproef.

De appèlrechters zijn ook voorbijgegaan aan het feit dat de verbalisanten de bepalingen
in het proces-verbaal (derde en vierde vervolg) aangaande de bloedproef en aangaande ar-
tikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991, hebben doorstreept.

De appèlrechters gaan ook voorbij aan het feit dat, zo - bij veronderstelling - het bewijs
van de naleving van de verwittigingsplicht zou zijn geleverd, nergens uit het proces-ver-
baal blijkt dat het antwoord van de betrokkene negatief was.

Het vonnis verantwoordt zijn beslissing niet naar recht;
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel "In dubio pro reo";
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging in het algemeen zoals ge-

garandeerd in artikel 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politie-
ke rechten en in artikel 6, inzonderheid 6.2, van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november
1950 te Rome en goedgekeurd bij akte van de Wetgevende Macht van 13 mei 1955, en
schending van die bepaling.

Bestreden beslissing
Het bestreden vonnis stelt dat beide verbalisanten niet kunnen bevestigen dat in concre-

to werd voldaan aan de wettelijke verplichting tot mededeling van de mogelijkheid een
bloedproef te ondergaan. 

Het bestreden vonnis leidt af dat de vereiste mededeling wel is gebeurd.
Het  bestreden vonnis  maakt  evenwel  nergens gewag van een weigering van of een

vraag tot het ondergaan van een bloedproef.
Het bestreden vonnis bepaalt desalniettemin dat er geen redenen zijn om het proces-

verbaal houdende de vaststelling van intoxicatie nietig te verklaren.
Grieven
Het algemeen rechtsbeginsel "In dubio pro reo" en het recht van verdediging in het al-

gemeen zoals gegarandeerd in artikel 14.2 IVBPR en artikel 6, inzonderheid 6.2, EVRM
bepalen dat elkeen, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig wordt
gehouden tot zijn schuld bewezen is. 

Bovendien voorziet het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analyse-
toestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht,
in bijzondere procedure waarborgen.

De feitenrechter stelt niet alleen ten onrechte dat de verbalisanten aan de wettelijke me-
dedelingsplicht hebben voldaan, maar hij besluit bovendien onwettig dat [eiser] schuldig
is.

Het staat immers geenszins vast dat [eiser] geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht
op een tegenexpertise door middel van bloedproef.

Het strafdossier vermeldt daaromtrent niets.
De opgeroepen getuigen konden dit ook niet bevestigen.
De feitenrechter kan niet soeverein oordelen dat [eiser] een bloedproef heeft geweigerd.
Bovendien blijkt nergens uit dat een bloedproef werd afgenomen.
De feitenrechter kon evenmin soeverein afleiden dat de bloedproef al dan niet werd af-



2574 HOF VAN CASSATIE 26.11.02 - Nr. 632 

genomen.
Er bestond nog twijfel.
Het vonnis verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht.
3. Derde middel
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn niet in

acht genomen.
4. Vierde middel
De bewoordingen van de getuigenissen zijn miskend:
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de cassatiemiddelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 18 februa-

ri 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentra-
tie in de uitgeademde alveolaire lucht bepaalt dat wanneer door de met toepas-
sing van artikel 59 Wegverkeerswet uitgevoerde ademanalyse een alcoholcon-
centratie  van tenminste  0,35 milligram per  liter  uitgeademde  alveolaire  lucht
wordt vastgesteld, de betrokkene op een duidelijke en expliciete manier moet
worden verwittigd van zijn  recht  op een tegenexpertise door middel  van een
bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt beves-
tigd;

Overwegende dat het feit en de inhoud van de gedane verwittiging niet enkel
kunnen blijken uit de zending aan de overtreder van een afschrift van het proces-
verbaal van vaststelling binnen een termijn van acht dagen van de vaststelling,
overeenkomstig artikel 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet, maar ook uit
andere  regelmatig  aangevoerde  inlichtingen  waarover  de  partijen  tegenspraak
hebben kunnen voeren, zoals een getuigenverklaring door de verbalisanten onder
eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak, in welk geval de
rechter hierover onaantastbaar oordeelt;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

26  november 2002 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. K. Vander Stuyft, Oudenaarde.
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Nr. 633

2° KAMER - 27 november 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - OMVANG VAN DE

VERZEKERING - VERVANGINGSVOERTUIG - VOERTUIG DAT AAN EEN ANDER TOEBEHOORT - BEGRIP -
GESTOLEN VOERTUIG.

Een gestolen voertuig kan geen voertuig zijn dat ter vervanging van het verzekerde voer-
tuig dient en dat onder de dekking zou vallen van de modelovereenkomst voor de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen1.  (Art. 3, 1°, laatste lid en 4
K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE T. D. et crts)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0875.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 mei 2002 in hoger beroep

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gepu-
bliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1993, en genomen ter uitvoering van ar-
tikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemin-
gen en van artikel 3 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- artikel 4, 1°, a) en b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 decem-
ber 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en gronden
Het vonnis [wordt] bestreden, in zoverre het beslist dat de burgerrechtelijke aansprake-

1 A. FICHIER, Police-type d'assurance automobile, Article 4, fiche nr. 3 van 30 juni 1998; zie Cass., 6
nov. 1976 (A.C., 1976, 308); 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 313); 25 jan. 1984, A.R. 2077, nr. 275.
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lijkheid van het door de beklaagde S. bestuurde voertuig, op het ogenblik van het ongeval,
door geen enkele verzekeringsonderneming was gedekt, en bevestigt derhalve de veroor-
deling van eiser om, in solidum met de heer S., de uit dat ongeval voortvloeiende schade
te vergoeden, onder voorbehoud van de wettelijke vrijstelling van 247,89 €, op grond van
alle redenen die volgens het vonnis integraal zijn weergegeven, en, met name op grond
van de volgende reden : "Overwegende dat de beklaagde S., net als [eiser], meent dat de
aansprakelijkheid van het door hem bestuurde voertuig door een verzekering gedekt was;
dat hij betoogt dat het voertuig Toyota, dat aan de h. M. toebehoorde, hem door zijn oom
was uitgeleend ten gevolge van een misverstand met betrekking tot het voertuig, en in de
hoedanigheid van vervangingsvoertuig, aangezien zijn voertuig in staat van herstelling
was; dat het uitgeleende voertuig bijgevolg door de verzekering van zijn eigen voertuig
zou zijn gedekt, met toepassing van artikel 4, 1°, a) van de in het koninklijk besluit van 14
december 1992 bedoelde modelovereenkomst; overwegende dat uit de verklaringen van
de beklaagde S. en zijn oom D. R. G. blijkt dat het voertuig van laatstgenoemde op het
ogenblik van de feiten wel degelijk in staat van herstelling was en dus tijdelijk, en wel
sinds de dag zelf van de feiten, buiten gebruik was; dat beide verklaringen, wat dat betreft,
met elkaar overeenstemmen, de beklaagde S. zijn verklaring over dat punt nooit heeft ge-
wijzigd en uit geen enkel gegeven in het dossier het tegendeel blijkt; overwegende dat uit
de persoonlijke verschijning van de beklaagde S. op 27 november 2001 overigens blijkt
dat hij, in opdracht van zijn oom, die hem bij gelegenheid in zijn garage liet werken, dat
hij het voertuig van de heer M. heeft gebruikt om naar huis terug te keren, met de bedoe-
ling om een proefrit te maken; dat een aldus gebruikt voertuig niet kan worden beschouwd
als een vervangingsvoertuig in de zin van de voormelde wettelijke bepaling, in zoverre het
voertuig weliswaar door de beklaagde S. is gebruikt omdat zijn voertuig tijdelijk onbruik-
baar was, maar niet kan worden aangenomen dat het voertuig in het kader van een proefrit
voor hetzelfde gebruik is bestemd als zijn eigen voertuig; dat artikel 4, 1°, a) van de mo-
delovereenkomst niet van toepassing is; overwegende dat het niet opportuun is te onder-
zoeken of de dekking van de verzekering op grond van artikel 4, 1°, b) van de modelover-
eenkomst  kan worden uitgebreid,  aangezien  dat  artikel  betrekking  heeft  op  het  geval
waarin het vervangen voertuig gebruikt wordt, wat te dezen niet het geval is;

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 4, 1°, a) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtuigen, strekt de dekking van de overeenkomst zich uit,
zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig, dat
aan een derde toebehoort en voor hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven rijtuig,
indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven
rijtuig vervangt, dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn, waarbij die perio-
de ingaat de dag waarop het omschreven rijtuig onbruikbaar wordt.

Die bepaling van de overeenkomst vereist dat het vervangingsvoertuig voor hetzelfde
gebruik bestemd wordt als het in de verzekeringspolis omschreven voertuig, opdat de uit-
breiding van de dekking de verzekeringnemer ten goede kan komen.

Het bestreden vonnis beslist dat dit te dezen niet het geval is, in zoverre het vervan-
gingsvoertuig niet voor hetzelfde gebruik is bestemd als het omschreven voertuig, aange-
zien het eerste voertuig door de beklaagde S. is gebruikt "in het kader van een proefrit".

Het bestreden vonnis wijst evenwel erop dat de beklaagde S. het voertuig van de h. M.
heeft gebruikt "voor persoonlijke doeleinden", "om naar huis terug te keren". Het stelt al-
dus met zekerheid vast dat het vervangingsvoertuig weliswaar is gebruikt in het kader van
een proefrit, maar voor hetzelfde privé- of persoonlijk gebruik als het in de polis omschre-
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ven voertuig, is aangewend.
Bijgevolg kon het bestreden vonnis niet beslissen dat het voertuig van de h. M., dat de

beklaagde S.,  wiens voertuig tijdelijk onbruikbaar was, "voor persoonlijke doeleinden"
heeft gebruikt om naar huis terug te keren, niet als een vervangingsvoertuig kon worden
beschouwd dat voor hetzelfde gebruik was bestemd als het in de polis omschreven voer-
tuig, zonder artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de mo-
delovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
te schenden, alsook artikel 4, 1°, a) van die modelovereenkomst, en de verbindende kracht
te miskennen die krachtens de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek ver-
bonden is aan de tussen de h. S. en de naamloze vennootschap Axa Royale belge overeen-
gekomen polis.

Tweede onderdeel
Het is op zijn minst tegenstrijdig dat de appèlrechters enerzijds vaststellen dat er ge-

bruiksdiefstal is gepleegd, dat uit de verklaring van de beklaagde S. blijkt dat hij met het
voertuig van de h. M. rondgereden heeft "voor persoonlijke doeleinden", en anderzijds be-
slissen dat het voormelde voertuig voor beroepsdoeleinden, in het kader van een proefrit,
is gebruikt, om de uitbreiding van de dekking, bepaald in artikel 4, 1°, a) van de model-
overeenkomst, te weigeren.

De redengeving van het bestreden vonnis is bijgevolg tegenstrijdig, zodat het niet regel-
matig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Krachtens artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtuigen, als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van
14 december 1992, strekt de waarborg van de overeenkomst zich uit, zonder dat hiervoor
een mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekering-
nemer in zijn hoedanigheid van bestuurder van een aan derden toebehorend motorrijtuig,
dat hij toevallig bestuurt, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is.

Door de bewoordingen "zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is" aan te wen-
den, vereist die bepaling van de modelovereenkomst niet dat het omschreven voertuig ge-
bruikt wordt opdat de dekking van de verzekering geldt voor het voertuig dat de verzeke-
ringnemer toevallig bestuurt. De in die bepaling van de modelovereenkomst bedoelde uit-
breiding van de dekking is eveneens van toepassing wanneer het omschreven voertuig on-
bruikbaar is.

Het bestreden arrest, volgens hetwelk artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst de
verzekeringnemer de uitbreiding van de waarborg alleen aan de verzekeringnemer toekent
als het omschreven voertuig gebruikt wordt, kent derhalve aan die bepaling van de model-
overeenkomst voor automobielverzekering, die van toepassing is op de tussen de h. S. en
de naamloze vennootschap Axa Royale Belge overeengekomen polis, een draagwijdte toe
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht
ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motor-waarborgfonds,

vrijwillig tussengekomen partij :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is, enerzijds, tegen de beslissing over

de burgerlijke rechtsvordering van F.D., en, anderzijds, tegen de beslissing die,
op de burgerlijke rechtsvordering van L.D., uitspraak doet over het beginsel van
aansprakelijkheid :
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Over het middel :
Wat het eerste en derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser het bestreden vonnis verwijt te hebben beslist dat de

dekking van de verzekeringsovereenkomst van M.S. zich niet kan uitstrekken tot
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die in het gedrang was gekomen in zijn
hoedanigheid van bestuurder van het motorrijtuig dat aan een derde toebehoorde
en dat hij op het ogenblik van het ongeval bestuurde;

Dat, volgens eiser, de appèlrechters de uitbreidingen van de dekking, bedoeld
in artikel 4, 1°, a en b, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  gevoegd  bij  het  koninklijk  besluit
van 14 december 1992, niet terzijde hebben kunnen laten zonder de voormelde
bepalingen te schenden;

Overwegende evenwel dat uit de samenlezing van artikel 4 van de modelover-
eenkomst en artikel 3, 1°, laatste lid, van diezelfde overeenkomst, blijkt dat een
gestolen voertuig geen vervangingsvoertuig kan vormen in de zin van dat artikel
4;

Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder dat het wat dat betreft bekriti-
seerd wordt door het eerste en derde onderdeel van het middel, vermeldt "dat [M.
S.] het voertuig van de heer M. heeft gebruikt hoewel hij daarvoor geen toestem-
ming had verkregen, en aldus de in artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek,
bedoelde gebruiksdiefstal heeft gepleegd";

Overwegende dat het eerste en derde onderdeel van het middel kritiek oefenen
op de beslissing om de dekking niet uit te breiden overeenkomstig artikel 4 van
de modelovereenkomst,  maar niet op die volgens welke de gebruiker van het
voertuig een diefstal had gepleegd, zodat die onderdelen, al waren ze gegrond,
niet tot cassatie kunnen leiden en derhalve niet ontvankelijk zijn bij gemis aan
belang;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de persoonlijke en beroepsdoeleinden waarnaar het vonnis

verwijst, elkaar niet uitsluiten;
Dat het bijgevolg niet tegenstrijdig is te beslissen dat M. S. het bij het ongeval

betrokken voertuig gebruikte om zowel de herstellingen uit te testen als naar huis
terug te keren;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over de omvang van de schade :
Overwegende dat het bestreden vonnis die verweerder een provisionele ver-

goeding toekent en de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter ver-
wijst;

Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid;

Dat het cassatieberoep voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
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3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de naamloze vennootschappen
Axa Belgium en Nationale Suisse Assurances :

Overwegende dat er tussen eiser en verweersters geen geding bij de bodem-
rechters aanhangig is gemaakt en het vonnis geen enkele veroordeling jegens
hem uitspreekt die deze verweersters ten goede kan komen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Dat, evenwel, de betekening van het cassatieberoep aan de verweersters geldt

als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest; dat er, wegens de verwer-
ping van het cassatieberoep, geen grond bestaat om recht te doen op die vorde-
ring;

B. Op het cassatieberoep van M.S., beklaagde :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de straf-

vordering,
a) eiser vrijspreekt van de telastlegging F :
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk

is;
b) eiser veroordeelt wegens de andere telastleggingen :
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van F. D. en tegen die welke, op de burgerlijke rechtsvordering
van L.D., uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid :

Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert;
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvordering van L.D., uitspraak doet over de omvang van de schade :
Overwegende dat het cassatieberoep, om de hierboven sub A 2 opgegeven re-

denen, niet ontvankelijk is;
C. Op het cassatieberoep van M.S., burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan de verweerster F. D. heeft doen beteke-
nen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen, alsook de vordering tot bindendverklaring van

het arrest;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 634

2° KAMER - 27 november 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE -
CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK BETWIST WEGENS ZIJN

SAMENSTELLING - MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT - MIDDEL VOORGEDRAGEN VOOR HET

HOF.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT DE

ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK BETWIST WEGENS ZIJN SAMENSTELLING - MIDDEL DAT DE

OPENBARE ORDE RAAKT - MIDDEL VOORGEDRAGEN VOOR HET HOF.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE -
STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET COLLEGE IN HET

ONDERZOEKSGERECHT ZITTING HEEFT GEHAD - GEVOLG.

4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE

INSTANTIE - STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET

COLLEGE IN HET ONDERZOEKSGERECHT ZITTING HEEFT GEHAD - GEVOLG.

1º en 2° Het middel waarin de onpartijdigheid van een rechtbank wordt betwist wegens zijn
samenstelling, raakt de openbare orde en kan voor het eerst voor het Hof worden voor-
gedragen1.

3º en 4° Art. 6.1 E.V.R.M. wordt geschonden door de veroordeling, uitgesproken door een
strafrechtelijk college dat o.m. bestond uit een magistraat die reeds van de zaak had ken-
nisgenomen, doordat hij, als voorzitter van de raadkamer, de voorlopige hechtenis van
de beklaagde had gehandhaafd2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

(A. T. FORTIS - A.G. N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1158.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  stelt  een middel  voor in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

1 Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. 5216, nr. 386. 
2 Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. 9836, nr. 591.
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klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen ei-

ser ingestelde strafvordering :
Over de door de verweerster Fortis-A.G. n.v. tegen het middel opgeworpen

grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het middel nieuw is, in zo-
verre het de schending aanvoert van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat de onpartijdigheid
van de rechter waarborgt :

Overwegende  dat  het  middel  waarin  de  onpartijdigheid  van  een  rechtbank
wordt betwist wegens haar samenstelling, voor het eerst voor het Hof kan wor-
den voorgedragen;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op de
behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie, die de ge-
grondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging zal bepalen;

Overwegende dat de kamer van het hof van beroep, dat het arrest heeft gewe-
zen waarbij eiser is veroordeeld, met name was samengesteld uit raadsheer P.,
die reeds daarvóór van de zaak had kennisgenomen, doordat hij, als voorzitter
van de raadkamer, de voorlopige hechtenis van eiser had gehandhaafd;

Overwegende dat die omstandigheid bij eiser gewettigde verdenking kan wek-
ken aangaande de geschiktheid van het aldus samengestelde hof van beroep om
de zaak op onpartijdige wijze te berechten; dat het bestreden arrest bijgevolg nie-
tig is;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de door

de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Overwegende dat, evenwel, de hierna uit te spreken vernietiging, op het niet-

beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing over de tegen hem
ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissingen over de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg ervan zijn;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. G. Denoncin, Brussel en Y.-M. Maloteau, Charleroi.

Nr. 635

2° KAMER - 27 november 2002

1º VREEMDELINGEN – VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - GEEN GEVOLG

GEGEVEN AAN HET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - NIEUWE VRIJHEIDSBEROVENDE

MAATREGEL - DUUR.

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - HOGER BEROEP -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - STUKKEN OPGEMAAKT IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN

DE RECHTSPLEGING - GEVOLGEN.

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER

BEROEP — STRAFZAKEN - VREEMDELINGEN – VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - HOGER

BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - STUKKEN OPGEMAAKT IN EEN ANDERE TAAL DAN

DIE VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG.

4º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE

MAATREGEL - STUKKEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE BESTUURLIJKE BESLISSINGEN.

1º De vrijheidsberovende maatregel, op grond waarvan de vreemdeling is opgesloten en
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken is gesteld met het oog op zijn terug-
leiding naar de grens van een andere Staat, welke door de Minister van Binnenlandse
Zaken of zijn gemachtigde is genomen met toepassing van art. 27, derde lid, Vreemdelin-
genwet, op grond dat die vreemdeling geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten, is geen verlenging van de eerdere, jegens hem genomen veilig-
heidsmaatregelen, maar een autonome titel van vrijheidsberoving, die de in art. 29, vier-
de lid, van de voormelde wet, bedoelde termijn van vijf maanden doet lopen.  (Artt. 27,
eerste en derde lid en 29, vierde lid Vreemdelingenwet)

2º, 3° en 4° Wanneer een vreemdeling, krachtens art. 27, derde lid Vreemdelingenwet, van
zijn vrijheid wordt beroofd door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een
hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer
van inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de beslissing van die kamer
niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die geen
betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is
gericht en die niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de rechtsple-
ging zijn opgemaakt1. (Art. 72 Vreemdelingenwet; art. 41, §1 Taalwet Bestuurszaken)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1402.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.

1 Zie Cass., 22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44 ; 24 maart 1999, A.R. P.99.0293.F, nr. 180.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 27 tot 29 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-

gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden;
- beginsel van de goede rechtsbedeling.
Aangevochten beslissingen en redenen
De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik beslist, met aan-

neming van de redenen van de vordering, dat eiser is opgesloten op grond van artikel 27
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het hof [van beroep] oordeelt dat de vreemdeling die halsstarrig weigert het Koninkrijk
te verlaten, het recht niet heeft de schending van artikel 5 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens aan te voeren, aangezien de rechtspleging tot
asielverzoek beëindigd was en hijzelf zich dus tegen de repatriëring verzet.

Grieven
Die redengeving stemt, op het eerste gezicht, overeen met [de] desbetreffende recht-

spraak [van het Hof].
[Het Hof] beslist immers dat geen enkele wettelijke bepaling belet dat er een nieuwe

beslissing genomen wordt als de verwijdering van de wettig opgesloten vreemdeling niet
heeft plaatsgevonden, alleen omdat hij zich tegen die verwijdering onwettig had verzet.

[Het Hof] beslist bijgevolg dat de opgesloten vreemdeling niet kan klagen over de on-
wettig lange duur van een vrijheidsberoving die het gevolg is van zijn eigen gedrag.

Die rechtspleging is nochtans alleen wettig wanneer de administratie de repatriëring
van de vreemdeling met de vereiste spoed kan laten plaatsvinden.

Hoewel een vreemdeling immers voor onbeperkte duur opgesloten kan worden als de
duur van zijn hechtenis alleen het gevolg is van zijn eigen gedrag, moet logischerwijs,
door analogie en uit billijkheid, worden aangenomen dat de vreemdeling van wie de duur
van de vrijheidsberoving ook het gevolg is van het gedrag van de administratie, dan ook
kan worden vrijgelaten of het bestuur op zijn minst geen nieuwe beslissing tot vrijheids-
beroving mag nemen met het oog op een verwijdering, wanneer deze niet de desbetreffen-
de, nodige stappen heeft genomen.

Te dezen is er tegen eiser op 22 januari 2002, op grond van artikel 7 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verla-
ten, alsook, en met het oog daarop, een bevel tot vrijheidsberoving. Die beslissing is op 20
maart 2002 verlengd tot 20 mei 2002, op grond van artikel 7, vierde lid, van de voormelde
wet.

Op 17 mei 2002 mislukt een poging tot repatriëring en wordt op grond daarvan een be-
slissing genomen op grond van artikel 27 van de voormelde wet.
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Op 16 juli 2002 neemt het bestuur een nieuwe beslissing jegens [eiser], deze keer op
grond van artikel 29, tweede lid, van de voormelde wet.

Luidens die bepaling "kan de Minister of zijn gemachtigde deze opsluiting echter tel-
kens met een periode van twee maanden verlengen, wanneer de nodige stappen om de
vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen zeven werkdagen na de opsluiting
van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste zorgvuldigheid en
wanneer  de  effectieve verwijdering van deze laatste  binnen een redelijke  termijn nog
steeds mogelijk is".

Welnu, die beslissing van 16 juli 2002 wordt gemotiveerd als volgt :
- de hechtenis van [eiser] dateert van 29 januari 2002 en de procedure tot uitzetting

wordt ingezet op 31 januari 2002;
- een reisdocument is overhandigd op 14 mei 2002;
- [eiser] heeft een repatriëring geweigerd op 17 mei 2002;
- een repatriëring is nog mogelijk.
Teneinde na te gaan of de nodige stappen zijn genomen om de vreemdeling te verwij-

deren binnen zeven werkdagen na zijn opsluiting en bijgevolg een beslissing te nemen op
grond van artikel 29, tweede lid, diende het bestuur te verwijzen naar de opsluiting van 17
mei 2002, waartoe op grond van artikel 27 van de voormelde wet was beslist.

Als het bestuur de vreemdeling, die zijn repatriëring weigert, straft met een nieuwe be-
slissing tot opsluiting en aldus een nieuwe termijn doet ingaan, is het immers rechtvaardig
en billijk om van het bestuur te eisen dat zij de nodige stappen neemt zodra de vreemde-
ling opnieuw opgesloten wordt.

Het is immers strijdig met artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens, dat elke willekeurige opsluiting verbiedt, om het bestuur toe te staan een beslis-
sing tot verlenging van de opsluiting te nemen, door in zijn redengeving te verwijzen naar
de stappen die zij genomen zou hebben in het kader van een procedure (te dezen, de pro-
cedure bedoeld in artikel 7 van de voormelde wet), die geen uitstaans heeft met die waarin
de opsluiting van de betrokkene wordt verlengd (te dezen, de rechtspleging bedoeld in de
artikelen 27 en volgende van de voormelde wet).

Het is immers volkomen abnormaal om een beslissing, genomen op 16 juli 2002, te
verantwoorden door stappen die meer dan acht maanden eerder, op 31 januari 2002, zijn
genomen.

Wat dat betreft schendt de betrokken beslissing artikel 62 van de voormelde wet, krach-
tens welke elke administratieve beslissing met redenen omkleed moet zijn en het hof [van
beroep], dat de redenen van de vordering van het parket-generaal overneemt, niet  kon
concluderen dat eisers opsluiting wettig was.

Het Hof zal overigens kunnen vaststellen dat de redengeving van de voormelde beslis-
sing, genomen op grond van artikel 29, tweede lid, overigens niet verschilt van die waar-
op het bestuur zijn beslissing van 20 maart 2002 tot verlenging van de opsluiting heeft ge-
grond.

Daarenboven is op 23 augustus 2002 een nieuwe beslissing ten aanzien van [eiser] ge-
nomen op grond van artikel 27, derde lid, van de voormelde wet, op grond dat [eiser] geen
gevolg heeft gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Artikel 29 van de voormelde wet bepaalt evenwel : "Na vijf maanden te zijn opgeslo-
ten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld". Bijgevolg kon de kamer van inbe-
schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, met aanneming van de vordering van
het parket-generaal, niet concluderen dat de opsluiting wettig was, op grond dat artikel 27,
derde lid, geen limiet op de duur van die opsluiting stelde, terwijl die limiet uitdrukkelijk
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was bepaald in artikel 29 van de voormelde wet.
De enige wettige mogelijkheid waarover het bestuur op dat ogenblik beschikte om eiser

nog op te sluiten, was de vaststelling dat zijn opsluiting noodzakelijk was voor de be-
scherming van de openbare orde of van de nationale veiligheid, wat te dezen niet is ge-
beurd.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen en miskende beginselen
- gecoördineerde wetten van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
- artikel 41 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Grieven
In zijn conclusie voor de raadkamer betoogde eiser dat talrijke stukken uit het dossier in

het Nederlands zijn opgemaakt en niet zijn vertaald.
Bijgevolg kon de raadkamer de wettigheid van eisers opsluiting niet nagaan.
Het recht van verdediging is dus miskend.
Eiser in cassatie somde in zijn conclusie de genummerde en niet-vertaalde stukken van

het dossier op.
De raadkamer heeft in haar beslissing van 30 september 2002 beslist dat de voornaams-

te stukken van het dossier van de rechtspleging hetzij in het Frans hetzij in beide talen wa-
ren opgemaakt, en heeft bijgevolg impliciet geconcludeerd dat de rechtspleging, wat dat
betreft, regelmatig was.

Eisers raadsman heeft die werkelijkheid uitdrukkelijk betwist voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, en heeft als voorbeeld zelfs een aan-
tal andere, genummerde stukken van het administratief dossier opgesomd waarvan hij niet
heeft kunnen kennisnemen, aangezien ze in het Nederlands waren opgemaakt en niet in
het Frans waren vertaald. Het ging met name om [de] aan eiser betekende beslissingen om
het  grondgebied  te  verlaten  en  [de]  beslissing  tot  vrijheidsberoving,  waartegen  eisers
raadsman geen enkele argument heeft kunnen aanvoeren, aangezien hij van hun redenge-
ving niet heeft kunnen kennisnemen.

Het ging bijvoorbeeld om de stukken 95 en 127 tot 129 van eisers administratief dos-
sier.

Dat middel is weliswaar niet aangevoerd in de conclusie die is neergelegd voor de ka-
mer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, dat, met aanneming van
de redenen van de vordering van het parket-generaal, niet op dat argument geantwoord
heeft, hoewel er op de terechtzitting nochtans uitdrukkelijk is verwezen naar het verzoek
tot invrijheidstelling en naar de conclusie die is neergelegd voor de raadkamer. Eisers
raadsman heeft op de terechtzitting de griffier zelfs laten nagaan of die conclusie wel in
het aan het hof [van beroep] voorgelegde dossier stak.

Aangezien het hof [van beroep] de reden van de vordering van de substituut-procureur-
generaal zonder enige beperking heeft aangenomen, moet evenwel worden aangenomen
dat het hof [van beroep] weet had van die argumenten, maar veinsde ze niet te kennen,
aangezien het verzoek tot invrijheidstelling en eisers conclusie, die voor de raadkamer
zijn neergelegd, uitdrukkelijk worden vermeld in de betrokken vordering, die uiteraard is
voorgelegd aan de beoordeling van het hof [van beroep], aangezien het de redenen ervan
heeft aangenomen.

In zijn vordering heeft de substituut-procureur-generaal overigens de tijdslijn van de
feiten van de zaak geschetst door uitdrukkelijk te verwijzen naar elke beslissing, zowel
naar het bevel om het grondgebied te verlaten als naar de beslissing tot vrijheidsberoving,
die jegens eiser in cassatie zijn gewezen.
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Het recht van verdediging is miskend, aangezien eisers raadgever geen omstandig ant-
woord kan geven op de argumenten van de procureur-generaal,  in zoverre de stukken
waarnaar die vordering uitdrukkelijk verwijst, niet zijn vertaald.

Het recht van verdediging inzake het gebruik der talen wordt, van zijn kant, met name
gewaarborgd door het recht van de partijen om de stukken, die in een andere taal zijn op-
gemaakt dan die van de rechtspleging, te laten vertalen, of zelfs de voorgestelde vertaling
te betwisten of de officiële vertaling ervan te eisen, m.n. op grond van het recht voor de
rechter om die vertaling ambtshalve te laten verrichten, als daartoe grond bestaat [...].

Luidens artikel 41, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in be-
stuurszaken, "gebruiken de centrale diensten in hun betrekkingen met particulieren de drie
talen die dezen aanwenden". Eiser maakt te dezen uitsluitend gebruik van het Frans.

Die bepaling kon niet zijn geschonden als de stukken van het administratief dossier,
enerzijds, niet voor eiser [waren] bestemd en, anderzijds, in voorkomend geval niets uit-
staande [hadden] met de hem betreffende administratieve beslissingen.

Zo heeft [het Hof] in een arrest van 24 maart 1999 kunnen beslissen [...] dat een vreem-
deling die door een ministeriële beslissing van zijn vrijheid is beroofd krachtens artikel
27, derde lid, van de wet van 15 december 1980, hoger beroep instelt en in hoger beroep
voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, de wettigheid van haar beslissing
niet wordt aangetast door de omstandigheid dat de stukken van het administratief dossier,
die, enerzijds, niet voor die vreemdeling waren bestemd en, anderzijds, niets uitstaande
hebben met de hem betreffende administratieve beslissingen, in een andere taal dan de
taal van de rechtspleging zijn gesteld.

Te dezen zijn het de beslissingen die rechtstreeks aan de vreemdeling waren gericht, die
in een andere taal dan die van de rechtspleging waren opgemaakt, en is er kennelijk spra-
ke van schending van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in gerechtszaken,
alsook van miskenning van het beginsel van het recht van verdediging.

IV. Beslissing van het Hof

Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op een administra-

tieve maatregel van vrijheidsberoving die jegens eiser is genomen vóór de admi-
nistratieve maatregel waarop de appèlrechters hun wettigheidstoezicht dienden
uit te oefenen, geen verband houdt met het bestreden arrest;

Overwegende dat eiser, door die laatste maatregel, op 23 augustus 2002 geno-
men door de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken onder de titel
"heropsluiting na weigering", opgesloten is en ter beschikking is gesteld van de
Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op zijn terugleiding naar de Algerijnse
grens, met toepassing van artikel 27, derde lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen, op de volgende grond : "artikel 27, eerste lid :
heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten op 23
augustus 2002 om 13.45 u."; dat die maatregel van 23 augustus 2002 geen ver-
lenging is van de eerdere, jegens eiser genomen veiligheidsmaatregelen, maar
een autonome titel van vrijheidsberoving, die de in artikel 29, vierde lid, van de
voormelde wet, bedoelde termijn doet lopen;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, met aanneming van
de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, met name erop wijst
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dat eiser zich heeft verzet tegen andere, jegens hem genomen maatregelen tot re-
patriëring, en haar beslissing over de wettigheid van die nieuwe vrijheidsbero-
ving vervolgens naar recht verantwoordt, door de bewoordingen zelf van artikel
27 te herhalen, krachtens welke de vreemdeling die een bevel om het grondge-
bied te verlaten gekregen heeft en die er binnen de gestelde termijn geen gevolg
aan geeft, met dwang naar de grens van zijn keuze geleid kan worden en opge-
sloten kan worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
de maatregel, en door erop te wijzen dat "[eiser], na, met het oog op zijn vrijwil-
lige repatriëring, op een andere grond te zijn opgesloten, halsstarrig weigert het
Koninkrijk te verlaten en dus het recht niet heeft artikel 5 van het Europees Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens aan te voeren, aangezien de
rechtspleging van asielverzoek beëindigd was en hijzelf zich dus tegen de repa-
triëring verzet";

Overwegende dat het middel zonder belang is, in zoverre het kritiek oefent op
de overtollige reden van het arrest, volgens welke "artikel 27, derde lid, geen li-
miet stelt op de duur van de opsluiting";

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Over het tweede middel :

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de beslissing van
de eerste rechter, die geen betrekking heeft op het bestreden arrest, niet ontvan-
kelijk is;

Overwegende dat noch uit het arrest noch uit de rechtspleging voor de kamer
van inbeschuldigingstelling blijkt dat eiser de miskenning van zijn recht van ver-
dediging heeft aangevoerd, op grond dat bepaalde stukken uit het administratief
dossier niet in het Frans zijn vertaald;

Dat het middel, in zoverre het de miskenning aanvoert van het recht van verde-
diging, wat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, eveneens
niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, wanneer een vreemdeling, krachtens arti-
kel 27, derde lid, van de wet van 15 december 1980, van zijn vrijheid wordt be-
roofd door een ministeriële  beslissing,  tegen die  beslissing een hoger  beroep
voor een rechtscollege instelt en in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling verschijnt, de wettigheid van de beslissing van die kamer niet is aan-
getast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die, zo-
als te dezen, geen betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waar-
tegen dat hoger beroep is gericht en die niet voor hem waren bestemd, in een an-
dere taal dan die van de rechtspleging zijn opgemaakt;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Lecomte, Luik.

Nr. 636

2° KAMER - 27 november 2002

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING -
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - OVEREENSTEMMING

MET DE WET - OPPORTUNITEIT.

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING -
ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN - MOTIVERINGSPLICHT.

3º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING -
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING OP TEGENSPRAAK -
AARD - GEVOLGEN VOOR HET GEBRUIK DER TALEN.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING -
MAATREGEL TOT VERWIJDERING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING OP

TEGENSPRAAK - AARD - GEVOLG VOOR HET GEBRUIK DER TALEN.

5º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN

ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL

TOT VERWIJDERING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONDERZOEKSGERECHTEN -
KENNISGEVING VAN DE OPROEPING OM VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT TE VERSCHIJNEN -
OVERTREDING VAN DE TAALWET GERECHTSZAKEN - BESLISSING OP TEGENSPRAAK VAN HET

ONDERZOEKSGERECHT - AARD - GEVOLG VOOR HET GEBRUIK DER TALEN.

1º De onderzoeksgerechten, waarbij de behandeling van een verzoek tot invrijheidstelling
van een vreemdeling  aanhangig  is  gemaakt,  onderzoeken  of  de maatregelen  tot  vrij-
heidsberoving en verwijdering van het grondgebied overeenkomstig de wet zijn  geno-
men, zonder uitspraak te kunnen doen over de opportuniteit ervan1.  (Art. 72, tweede lid
Vreemdelingenwet)

2º De administratieve beslissingen, op grond waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken
of zijn gemachtigde de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is meer dan
drie maanden in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen, het bevel geeft het grondge-
bied vóór een bepaalde datum te verlaten, moeten met redenen omkleed zijn, net als de
beslissingen op grond waarvan de minister de vreemdeling, in dezelfde gevallen, onver-
wijld naar de grens laat terugleiden en hem daartoe laat opsluiten voor de tijd die nood-
zakelijk is voor de uitvoering van de maatregel,  zonder dat de duur van de hechtenis
twee maanden te boven mag gaan. (Artt. 7, 62 Vreemdelingenwet)

3º, 4° en 5° De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet
over een door een opgesloten vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is
geen louter  voorbereidende  beslissing in de zin  van art.  40,  Taalwet  Gerechtszaken;
wanneer zij op tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in de Taalwet

1 Zie Cass., 31 juli 2001, A.R. P.01.1011.F, nr.427.
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Gerechtszaken opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisge-
ving van de oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen2. (Art. 40, tweede
lid Taalwet Gerechtszaken)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1404.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan

dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 72, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 be-

treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij-
dering van vreemdelingen, bepaalt dat de onderzoeksgerechten waarbij de be-
handeling van een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt, onderzoe-
ken of de maatregelen van vrijheidsberoving of verwijdering van het grondge-
bied in overeenstemming zijn met de wet, zonder zich te mogen uitspreken over
hun gepastheid;

Overwegende dat de appèlrechters, door vast te stellen dat de beslissing tot te-
rugleiding naar de grens was genomen, op grond dat eiser niet kon worden ge-
vraagd "Congo op eigen kracht te bereiken", geen uitspraak hebben gedaan over
de gepastheid van die maatregel doch over de redengeving van de beslissingen
van 13 september 2002, die volgens hen passend was; dat het middel, wat dat be-
treft,  voortvloeit  uit  een  onjuiste  lezing van  het  arrest  en  bijgevolg  feitelijke
grondslag mist;

Overwegende dat, voor het overige, de Minister van Justitie of zijn gemachtig-
de de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van
meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, in de gevallen be-
doeld in artikel 7 van de voormelde wet van 15 december 1980, het bevel kan
geven het grondgebied vóór een bepaalde datum te verlaten; dat dit artikel daar-
enboven bepaalt dat de minister, in dezelfde gevallen, de vreemdeling, als hij het
nodig acht, zonder verwijl naar de grens kan doen terugleiden en dat de vreem-
deling te dien einde opgesloten kan worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van de maatregel, zonder dat de duur van de hechtenis twee
maanden te boven mag gaan;

2 Zie Cass., 6 feb. 1990, A.R. 4144, nr. 348. 
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Overwegende dat die administratieve beslissingen, krachtens artikel 62 van de-
zelfde wet, met redenen omkleed moeten zijn;

Overwegende dat de beslissing die de gemachtigde van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken op 13 september 2002 heeft genomen, de noodzaak van eisers
terugleiding naar de grens motiveert door de omstandigheid dat hij "het grondge-
bied niet wettig op eigen kracht kan verlaten", en de noodzaak van de opsluiting
door de omstandigheid "dat de betrokkene geen enkel identiteitsdocument bezit,
zodat de identificatieprocedure de beschikbaarheid van de vreemdeling vereist";

Dat het arrest vermeldt dat "[eiser] op 13 [september] het bevel heeft gekregen
het grondgebied te verlaten, met de beslissing tot terugleiding naar de grens en
de beslissing tot vrijheidsberoving, op grond dat hij niet in het bezit was van een
paspoort met een visum en hij het Koninkrijk niet kon verlaten op eigen kracht";
dat het arrest hieruit wettig afleidt dat de beslissing van de minister passend met
redenen is omkleed;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel geen betrekking heeft op de handhaving van de

hechtenis, bevolen op 13 september 2002, waarvan de wettigheid door de kamer
van inbeschuldigingstelling onderzocht diende te worden, maar op de inhoud van
een bericht van 12 september 2002;

Dat het middel, bijgevolg, dat gericht is tegen de overtollige redenen van het
arrest, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;

Over het derde middel :
Overwegende dat,  krachtens artikel 40, tweede lid, van de wet van 15 juni

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, elk niet zuiver voorbereidend
vonnis of arrest dat op tegenspraak werd gewezen, de nietigheid dekt van het ex-
ploot en van de overige akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest zijn
voorafgegaan, op voorwaarde dat ze zelf niet zijn aangetast door de uit die wet
voortvloeiende nietigheden;

Overwegende dat de beslissingen die gewezen zijn door de onderzoeksgerech-
ten die uitspraak doen over een door een opgesloten vreemdeling neergelegd ver-
zoek tot invrijheidstelling, geen zuiver voorbereidende beslissingen zijn in de zin
van het voormelde artikel 40; dat het bestreden arrest op tegenspraak is gewezen
en door geen enkele nietigheid betreffende het gebruik van de talen is aangetast,
zodat de nietigheid van de kennisgeving van de oproeping om voor de kamer van
inbeschuldigingstelling te verschijnen, die het gevolg is van de schending van ar-
tikel 38 van de voormelde wet van 15 juni 1935, gedekt is;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Lecomte, Luik.

Nr. 637

2° KAMER - 27 november 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP -
MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN - VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HANDHAVING IN
HUN OMGEVING - EINDBESLISSING - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID.

2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP -
MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN - VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HANDHAVING IN
HUN OMGEVING - EINDBESLISSING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING -
MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN - VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HANDHAVING IN
HUN OMGEVING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN

BEROEP - MINDERJARIGE VAN VERSCHIJNING VRIJGESTELD - VORDERING VAN HET OPENBAAR

MINISTERIE - AFWEZIGHEID VAN DE MINDERJARIGE - GEEN ADVOCAAT - GEVOLG.

4º JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN -
VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HANDHAVING IN HUN OMGEVING - HOGER BEROEP VAN HET

OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP - MINDERJARIGE VAN

VERSCHIJNING VRIJGESTELD - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - AFWEZIGHEID VAN DE

MINDERJARIGE - GEEN ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

1º en 2° Het cassatieberoep van het O.M. is ontvankelijk, wanneer het wordt ingesteld te-
gen een beslissing van de jeugdkamer van een hof van beroep, waarbij de beslissing be-
vestigd wordt van de jeugdrechtbank die, tijdens het voorbereidende onderzoek, de voor-
lopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin beveelt, onder toezicht van een af-
gevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming1. (Impliciet) (Artt. 37, §2, 2°, 45,
2, a en 52 Jeugdbeschermingswet; art. 416 Sv.)

3º en 4° Het arrest van de jeugdkamer van een hof van beroep miskent het recht van ver-
dediging, wanneer het, op het hoger beroep van het O.M., de beslissing van de jeugd-
rechtbank bevestigt, die de voorlopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin be-
volen had, onder toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke beslis-
sing, als de terechtzitting waarop het O.M. in zijn vorderingen is gehoord in afwezigheid

1 Zie Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.1660.N, nr. 123; Les Novelles, Protection de la jeunesse, Lar-
cier, 1978, blz. 393, nr. 1161.
De voorlopige maatregel, bedoeld in art. 52, tweede lid Jeugdbeschermingswet, die erin bestaat een
minderjarige bij degenen te laten die hem onder hun bewaring hebben en hem terzelfdertijd onder
toezicht te stellen, is een van de voorlopige bewaringsmaatregelen in de zin van art. 52, eerste lid. De
beslissing die deze maatregel beveelt is dus onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep van elke partij.
R.L.
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van, m.n., de minderjarige is gehouden, die van verschijning was vrijgesteld, en als daar-
enboven niet blijkt dat die minderjarige door een advocaat is bijgestaan op de terechtzit-
ting waarop hij aanwezig was.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdedi-
ging; art. 52ter, tweede lid Jeugdbeschermingswet)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1423.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2002 in hoger

beroep gewezen door de jeugdrechter te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor.
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 52ter, tweede lid, van

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en miskenning van het alge-
meen beginsel van het recht van verdediging :

Overwegende dat bij de jeugdrechter in hoger beroep, het hoger beroep aan-
hangig is gemaakt dat het openbaar ministerie heeft ingesteld tegen een beschik-
king van 23 maart 2001 van de jeugdrechter te Luik, die, met toepassing van de
artikelen 37, § 2, 2°, en 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming, de beschikking had gewijzigd waarbij de eerste verweerder, minder-
jarig op het  ogenblik van de feiten,  voorlopig in  de openbare instelling voor
jeugdbescherming te Jumet was geplaatst, en zijn voorlopige terugkeer in het fa-
miliaal  leefmilieu  had  bevolen,  onder  toezicht  van  een  afgevaardigde  bij  de
dienst van gerechtelijke bescherming, en mits hij voldeed aan vijf voorwaarden,
waaronder die bedoeld in artikel 37, § 2, 2°, tweede lid, b, namelijk het verrich-
ten van een prestatie van opvoedkundige aard van 60 uur;

Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat het openbaar ministerie, op de
terechtzitting van 8 maart 2002 van de jeugdrechter in hoger beroep, in aanwe-
zigheid van de eerste verweerder verklaard heeft afstand te doen van zijn hoger
beroep en de voortzetting van het debat over de zaak is verdaagd naar de terecht-
zitting  van  17  mei  2002,  "waarop  de  minderjarige  van  verschijning  is
vrijgesteld"; dat op die terechtzitting van 17 mei 2002, die gehouden is in afwe-
zigheid  van,  met  name,  de  eerste  verweerder,  "die  van  verschijning  is
vrijgesteld", het openbaar ministerie in zijn vorderingen is gehoord, die deze keer
"overeenstemden met de akte van hoger beroep", de zaak is gehoord, het debat is
afgesloten en de uitspraak van het arrest is vastgesteld op 13 juni 2002; dat de
jeugdrechter in hoger beroep, na zes verdagingen van de uitspraak te hebben be-
volen "in afwezigheid van de partijen" - met uitzondering van het openbaar mi-
nisterie -, het bestreden arrest heeft uitgesproken, eveneens in afwezigheid van
die partijen, waarbij het hoger beroep van het openbaar ministerie ongegrond is
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verklaard en de bestreden beslissing is bevestigd;
Overwegende dat het arrest bijgevolg het recht van verdediging van de eerste

verweerder miskent; dat daarenboven niet blijkt dat laatstgenoemde door een ad-
vocaat is bijgestaan, overeenkomstig artikel 52ter, tweede lid, van de voormelde
wet;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar een andere jeugdrechter in hoger beroep te Luik.

27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 638

2° KAMER - 27 november 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN -
OPDRACHT - TOEPASSELIJKE STRAF DIE VIJFTIEN JAAR OPSLUITING NIET TE BOVEN GAAT.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDENGEVING - SYSTEMATISCHE

HERHALING - WETTIGHEID.

1º  De onderzoeksgerechten  die  uitspraak  doen over  de handhaving  van de voorlopige
hechtenis, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld tegen de inverdenking-
gestelde bestaan, of de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn
aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde die hechtenis nog volstrekt noodza-
kelijk maken voor de openbare veiligheid en, wanneer de toepasselijke maximumstraf
vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, of er nog ernstige redenen bestaan om te vre-
zen dat de in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde ofwel nieuwe misdaden en wanbe-
drijven zou begaan, ofwel zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken, ofwel
bewijzen zou pogen te laten verdwijnen, ofwel zich zou verstaan met derden.  (Artt. 16,
§§1 en 5, vijfde en zesde lid en 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beschikking tot handha-
ving van de voorlopige hechtenis bevestigt en daarbij alleen verwijst naar de in het aan-
houdingsbevel weergegeven redenen en naar de vroegere arresten van de kamer van in-
beschuldigingstelling, waarvan de motivering eveneens tot een verwijzing beperkt blijft, is
niet naar recht verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde motie-
ven, door alleen te verwijzen naar die van het aanhoudingsbevel, wijst op een automatis-
me dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met
de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter ervan1. (Artt. 16, §§1 en
5, vijfde en zesde lid en 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

1 Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr.65; zie Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F, nr. 70; 21
maart 2001, A.R. P.01.0367.F, nr. 154.
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(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1507.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 16, §1, 22, vijfde lid, en 30, §4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende

de voorlopige hechtenis.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep beveelt de handhaving van de voorlopige hechtenis, op grond dat

"de omstandigheden en redenen die opgegeven worden in het aanhoudingsbevel en in de
arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het recentste dagtekent van 16
oktober 2002, blijven bestaan en nog steeds even pertinent zijn".

Grieven
Krachtens de artikelen 16, 22 en 30 van de wet van 20 juli 1990, moeten de onder-

zoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, nagaan of de ernstige aanwijzin-
gen van schuld blijven bestaan en melding maken van de feitelijke omstandigheden van
de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, die deze hechtenis vol-
strekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid.

Het bestreden arrest bevestigt de beroepen beschikking die de voorlopige hechtenis van
eiser handhaaft, door te verwijzen naar de redenen van het aanhoudingsbevel en naar het
arrest van 16 oktober 2002 van de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat arrest verwijst
evenwel op zijn beurt naar het arrest van 21 augustus 2002, dat verwijst naar die van 27
juni en 27 juli 2002. Laatstgenoemd arrest verwijst naar het arrest van 27 juni 2002, dat
zelf de redenen van het aanhoudingsbevel van 3 januari 2002 vermeldt. Hetzelfde automa-
tisme vindt men terug in elke beschikking die de raadkamer in de zaak heeft gewezen.

Die systematische herhaling van dezelfde redenen, die erin bestaat uitsluitend te verwij-
zen naar een eerdere beslissing, duidt op een automatisme dat niet verenigbaar is met het
uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering
en met het evolutief karakter ervan.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 16, §§ 1er en 5, 22, vijfde en zesde

lid, en 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan
of er ernstige aanwijzingen van schuld tegen de inverdenkinggestelde bestaan, of
de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoon-
lijkheid van de inverdenkinggestelde die hechtenis nog volstrekt  noodzakelijk
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maken voor de openbare veiligheid en, wanneer de toepasselijke maximumstraf
vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, of er nog ernstige redenen bestaan om
te vrezen dat de in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde ofwel nieuwe misda-
den en wanbedrijven zou begaan, ofwel zich aan het optreden van het gerecht
zou onttrekken, ofwel bewijzen zou pogen te laten verdwijnen, ofwel zich zou
verstaan met derden;

Overwegende dat het bestreden arrest de beroepen beschikking bevestigt die
eisers voorlopige hechtenis handhaaft, door te verwijzen naar de redenen van het
aanhoudingsbevel en naar het arrest van 16 oktober 2002; dat het voormelde ar-
rest evenwel hetzelfde doet, door eveneens te verwijzen naar de redenen van het
aanhoudingsbevel en naar die van het arrest van 21 augustus 2002; dat de laatst-
genoemde beslissing en de daarvóór gewezen arresten, die respectievelijk op 24
juli en 27 juni 2002 uitspraak hebben gedaan, dezelfde redengeving herhalen;

Overwegende dat die systematische herhaling van dezelfde redenen, door lou-
ter te verwijzen naar die van het aanhoudingsbevel uitgevaardigd op 3 januari
2002, op een automatisme duidt dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijke ka-
rakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en
met het evolutief karakter ervan;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel, anders

samengesteld.

27 november 2002 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.

Nr. 639

1° KAMER - 28 november 2002

INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VERZEKERINGSOVEREENKOMST -
VERPLICHTINGEN TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING - BEPAALBARE VERGOEDING -
SOMMENSCHULD.

De in een verzekeringsovereenkomst vastgelegde verplichting tot betaling van een vergoe-
ding, die volgens de regels van het gemeen recht moet wordt berekend, is een verplich-
ting die, in de zin van art. 1153 B.W. beperkt is tot de betaling van een bepaald bedrag1.

1 Het O.M. had besloten dat het middel niet-ontvankelijk was wegens het gebrek aan belang ervan.
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(Art. 1153 B.W.)

(C. e.a. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0076.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 februari 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1146, 1147, 1153, eerste, tweede en derde lid, 1254, 1319,

1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek .
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beantwoordt de conclusie van de eisers die erop wezen dat ver-

weerster zich bij overeenkomst ertoe had verbonden hen binnen drie maanden te vergoe-
den bij overlijden ten gevolge van een ongeval (verkeersongeval) van hun echtgenoot en
vader, H. S. en die, bijgevolg, aanvoerden dat moratoire interest verschuldigd was op het
saldo van de vergoeding waarop zij recht hadden sinds de ingebrekestelling op 31 augus-
tus 1993 en dat met name het voorschot van 3.000.000 BEF dat verweerster in juni 1992
had betaald overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek op de interest diende
te worden verrekend, door te zeggen :

"dat te dezen de vergoeding wegens wanuitvoering van de overeenkomst een waarde-
schuld is waarvan het bedrag door de rechter moet worden geraamd;

dat interest compensatoir is als hij de vertraging in de betaling van een waardeschuld
vergoedt, of de schade nu voortvloeit uit een contractuele of buiten-contractuele fout;

dat de rentevoet en het vertrekpunt van de compensatoire interest door de feitenrechter
op onaantastbare wijze worden vastgesteld;

dat de betaalde provisionele vergoeding een gekende uitbetaling is die betrekking heeft
op bedragen die wettelijke interest kunnen opbrengen; dat de kredietinterest die op die
vergoedingen zijn berekend bijgevolg tegen de wettelijke rentevoet moeten worden bere-
kend;

dat de moratoire interest, die pas op de dag van de uitspraak van de beslissing is ver-
schuldigd, eveneens wordt vastgesteld tegen de wettelijke rentevoet zoals die op de dag
van de uitspraak van het arrest van kracht is;

Wat betreft de verrekening van de provisie van 3.000.000 BEF die op 3 juli 1992 is be-

Het middel komt immers niet tegen de overwegingen van het bestreden arrest waarin het bestaan van
een contractuele fout in aanmerking wordt genomen, en die de toepassing van de compensatoire inte-
rest verantwoorden.
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taald :
dat de compensatoire interest die strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge van

de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de [eisers] op de datum van de schade
recht hadden, wezenlijk deel uitmaakt van de schadevergoeding die tot  herstel  van de
schade is toegekend, waarbij de schade, volgens de eigen bewoordingen van de overeen-
komst, volgens de regels van het Belgische gemeen recht wordt vastgesteld;

dat de verrekening op de compensatoire interest met toepassing van de regels die zijn
vastgelegd in artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, van betalingen die zijn gedaan om
de schade te herstellen zou leiden tot herstel van onbestaande schade; dat het arrest, door
te beslissen dat de provisionele vergoeding die tot herstel van de schade is betaald, eerst
op de interest moet worden verrekend, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek zou schenden;

Grieven
Volgens hun dagvaarding en conclusie maken de eisers jegens verweerster aanspraak

op het voordeel van de verzekeringspolis, dat hen toekomt wegens het overlijden van hun
echtgenoot en vader H. S. en op de moratoire interest sedert 31 augustus 1993 omdat zij
niet binnen de overeengekomen termijn zijn vergoed (zie de uiteenzetting van "het voor-
werp van de rechtsvordering" in het vonnis van 2 oktober 1996 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik waarnaar het bestreden arrest verwijst).

Artikel 1 van de algemene voorwaarden, titel V, "veiligheid van de bestuurder" van de
polis "Motorrijtuigenverzekering BA" die wijlen H. S. bij verweerster heeft afgesloten,
bepaalde :

"Bij verkeersongeval, ongeacht de aansprakelijkheid, zal [verweerster], althans bij wij-
ze van voorschot, binnen drie maanden de schade van de verzekerde personen vergoeden,
zoals die is berekend volgens de regels van het Belgische gemene recht, na aftrek van de
vergoedingen die derde-betalers hebben betaald".

Uit die bepaling volgt dat de rechtsgrond van de vergoeding en van de door de eisers
gevorderde moratoire interest niet de fout was die dader van het ongeval heeft begaan (ar-
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), en evenmin, zoals het arrest ten on-
rechte aanneemt, de wanuitvoering of meer bepaald de laattijdige uitvoering van de over-
eenkomst (artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek), maar alleen de contractuele verbin-
tenis van verweerster om de verzekerde personen binnen drie maanden na het ongeval te
vergoeden "ongeacht de aansprakelijkheid".

Die verbintenis is een verbintenis tot het betalen van een bepaalde geldsom in de zin
van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien verweerster zich van bij de aan-
vang ertoe heeft verbonden na vaststelling van de schade van de verzekerde personen een
vergoeding te betalen.

Wanneer de oorspronkelijke verbintenis op zich een geldsom betreft, kan er geen spra-
ke zijn van een compensatoire schadevergoeding; er kan alleen sprake zijn van moratoire
intrest  omdat de gedwongen tenuitvoerlegging wegens de aard van de verbintenis zelf
steeds uit een geldsom zal bestaan.

Het feit dat de vergoeding waarop de eisers recht hebben niet forfaitair is vastgesteld
maar moet worden bepaald op grond van de werkelijk geleden schade en de omstandig-
heid dat de vergoedingen door de rechter "overeenkomstig de regels van het Belgisch ge-
meen recht" moeten worden vastgesteld, staan niet eraan in de weg dat de verbintenis van
verweerster om de eisers te vergoeden een sommenverbintenis blijft die contractueel bin-
nen drie maanden na het ongeval moet worden uitgevoerd en waarop bijgevolg de artike-
len 1153 en 1254 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Ingevolge artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek is, inzake verbintenissen die zoals
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te dezen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, de moratoire inte-
rest verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, zonder dat de schuld-
eiser enig verlies dient aan te tonen.

Artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de betaling die de schuldenaar
heeft gedaan maar waarmee niet de gehele schuld is gekweten in de eerste plaats op de in-
teresten wordt toegerekend.

Daaruit volgt dat het arrest dat om de voormelde redenen weigert de eisers moratoire
intrest toe te kennen vanaf de ingebrekestelling op 31 augustus 1993 en de provisie van
3.000.000  BEF  die  in  juni  1992  is  betaald,  en  eventueel  ook  het  "kapitaal  OMOB"
(6.745.000 BEF) dat op hetzelfde tijdstip is gevormd, bij voorrang op die interest te verre-
kenen, het wettelijk begrip sommenverbintenis miskent, de begrippen compensatoire en
moratoire interest op onwettige wijze verwart en de voormelde regel dat elke gedeeltelijke
betaling in de eerste plaats op de interesten wordt verrekend niet heeft nageleefd.

Het arrest schendt bijgevolg de voormelde artikelen 1153, eerste tot derde lid, en 1254
en ook de artikelen 1146, 1147, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het
die laatste artikelen verkeerd toepast.

Aangezien het arrest weigert de eisers moratoire interest toe te kennen en de betaalde
voorschotten op die interest te verrekenen, zonder acht te slaan op de contractuele verbin-
tenis van verweerster om de verzekerde personen binnen een termijn van drie maanden na
het ongeval te vergoeden, miskent het bovendien de verbindende kracht van de litigieuze
verzekeringspolis (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest dat oordeelt dat de eisers "de vergoeding voor wanuitvoering van de overeen-
komst" zouden vragen en dat verweersters schuld bijgevolg een waardeschuld is terwijl
volgens de eigen bewoordingen van de dagvaarding en van de conclusie van de eisers, "de
rechtsvordering van de [eisers] niet strekt tot betaling van een vergoeding die bij equiva-
lent de gevolgen van wanuitvoering compenseert, maar de uitvoering in natura beoogt van
de verzekeringsprestatie waartoe de verzekeringsmaatschappij zich heeft verbonden", met
name (voornoemd artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis) de vergoeding
van de schade ten gevolge van het overlijden door een ongeval van H. S., miskent aldus
de bewijskracht van die conclusie en van die dagvaarding en van de bewoordingen van
voormeld artikel 1 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek)

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel "beschikkingsbeginsel" genaamd krachtens hetwelk de rech-

ter in burgerlijke zaken geen geschil kan opwerpen dat de partijen niet bij conclusie bij
hem aanhangig hebben gemaakt en geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest trekt de "kredietinterest betreffende het OMOB-kapitaal" af van het bedrag

van 3.625.527 BEF en van de interest die de eisers toekomt.
Grieven
In hun conclusies hebben noch verweerster, noch de eisers, noch OMOB, die trouwens

door het arrest buiten de zaak wordt gesteld, betoogd dat het door OMOB samengestelde
kapitaal (6.645.000 BEF) interest had opgebracht ten voordele van de eisers en dat die in-
terest van het saldo van de hen nog verschuldigde vergoeding diende te worden afgetrok-
ken.

Verweerster vroeg meer bepaald alleen dat het vergoedend "kapitaal" van OMOB zou
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worden afgetrokken van het eventueel door haar verschuldigde saldo, zonder gewag te
maken van "kredietinterest op het OMOB-kapitaal".

Daaruit volgt dat het arrest, dat verweerster veroordeelt tot betaling van het bedrag van
3.625.527 BEF vermeerderd met de interest aan de eisers, "met aftrek van de kredietrente
betreffende het OMOB-kapitaal", uitspraak doet over een niet gevorderde zaak en bijge-
volg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het in de aanhef van het
middel vermelde rechtsbeginsel miskent. 

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Over de door verweerster  opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het

middel is zonder belang;
Overwegende dat  uit  de  grond  van niet-ontvankelijkheid  zelf  volgt  dat  het

middel bij gebrek aan voorwerp zonder belang zou zijn, "als er geen voorschot-
ten zouden zijn betaald";

Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aange-
nomen omdat er voorschotten zijn betaald;

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-heid : het
middel is zonder belang omdat het opkomt tegen een ten overvloede gegeven re-
den van het arrest :

Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan gescheiden worden van het onderzoek ten gronde van het middel;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het

middel is vaag :
Overwegende dat het middel aangeeft welke overweging van het arrest de be-

wijskracht van de bedoelde stukken zou hebben miskend en verduidelijkt waarin
de bewijskracht van die stukken zou zijn miskend;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de eisers voor het hof van beroep niet hebben gevorderd dat

het door OMOB betaalde kapitaal bij voorrang zou worden verrekend op de door
verweerster verschuldigde interest;

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de verrekening van dat kapitaal,
nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest, voor het overige, met verwijzing naar het beroe-
pen vonnis, vaststelt dat de eisers van verweerster "het voordeel van [de] verze-
keringspolis vorderden waarop zij ten gevolge van het overlijden van hun echt-
genoot en vader, Hubert Schoonbroodt, recht zouden hebben", en tevens de inte-
rest berekend tegen de wettelijke rentevoet sinds 31 augustus 1993;

Dat de eisers, benevens de vergoedingen die krachtens de overeenkomst ver-
schuldigd zijn, in hun appèlconclusie met toepassing van artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek, moratoriuminterest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de
ingebrekestelling op 31 augustus 1993 vorderden, als vergoeding voor de schade
die zij hebben geleden omdat die vergoeding te laat is betaald;
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Overwegende dat naar luid van artikel 1, van titel V, "veiligheid van de be-
stuurder" van de bij verweerster afgesloten polis, die regelmatig bij het verzoek-
schrift tot cassatie is gevoegd, "bij verkeersongeval, ongeacht de aansprakelijk-
heid, zal [verweerster], althans bij wijze van voorschot, binnen drie maanden de
schade van de verzekerde personen vergoeden, zoals die is berekend volgens de
regels van het Belgische gemene recht, na aftrek van de vergoedingen die derde-
betalers hebben betaald";

Overwegende dat de verbintenis van verweerster om de in de verzekerings-
overeenkomst bepaalde vergoeding te betalen een verbintenis is die, in de zin
van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, alleen betrekking heeft op het beta-
len van een bepaalde geldsom; dat de uitvoering in natura van een dergelijke ver-
bintenis altijd mogelijk blijft;

Dat krachtens dat artikel de schadevergoeding voor vertraging in de uitvoering
in de regel bestaat in de wettelijke interest die vanaf de ingebrekestelling is ver-
schuldigd;

Dat die interest moratoir en niet compensatoir is;
Overwegende dat het  arrest oordeelt  dat  de door verweerster  verschuldigde

vergoeding "te dezen [een] vergoeding is die verschuldigd is voor de wanuitvoe-
ring van de overeenkomst [en] een waardeschuld uitmaakt; [...] dat de interest
[die op die vergoeding is verschuldigd] compensatoire interest is" waarvan "de
rentevoet en het vertrekpunt [...] op onaantastbare wijze door de bodemrechter
worden vastgesteld; [...] dat de compensatoire interest [...] onlosmakelijk behoort
tot de schadevergoeding die tot herstel van de schade wordt toegekend";

Dat het arrest, op grond van die overwegingen, beslist de eisers compensatoire
interest toe te kennen vanaf een andere datum dan die van de ingebrekestelling
en tot de uitspraak van de beslissing, en weigert artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek toe te passen;

Dat het arrest, door aldus uitspraak te doen, de artikelen 1153 en 1254 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat het middel in die mate gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de eisers hebben gevraagd dat verweerster ertoe zou worden

veroordeeld hen de bij de verzekeringsovereenkomst bepaalde vergoeding ver-
meerderd met de wettelijke interest vanaf de ingebrekestelling te betalen;

Overwegende dat verweerster zich verzette tegen elke betaling boven die wel-
ke zij en OMOB reeds hadden gedaan;

Overwegende dat het hof van beroep door de door die bedragen voortgebrach-
te interest af te trekken van de hoofdsom en van de interest waartoe het verweer-
ster  heeft  veroordeeld,  geen uitspraak heeft  gedaan over  een niet  gevorderde
zaak;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de ei-
sers gevorderde interest en over de verrekening van het door verweerster betaal-
de voorschot;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Verklaart het arrest bindend voor de daartoe opgeroepen partijen;
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.

28 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Andersluidende conclusie1 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Bruyn, Bützler en Houtekier.

Nr. 640

1° KAMER - 28 november 2002

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - KAMER

VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - WETTIGE

VERDEDIGING - GEZAG VAN GEWIJSDE.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - WETTIGE VERDEDIGING - GEZAG VAN GEWIJSDE.

1º en 2° Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de
gevallen waarin de wet hun rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, uit-
spraak te doen over de zaak zelf;  zulks is niet het geval wanneer een onderzoeksge-
recht, overeenkomstig, art. 416 Sw., beslist dat er noch misdaad, noch wanbedrijf, is, op
grond dat de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden waren door de daadwer-
kelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander1.

(R. e.a. T. D. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. De feiten en de voorgaande rechtspleging van de zaak kunnen als volgt worden sa-

mengevat: verweerder doet, buiten zijn diensturen bij de politie, een voertuig stoppen dat
door zijn collega's wordt achtervolgd. Hij vuurt schoten af in de richting van het voertuig
en raakt daarbij dodelijk een van de inzittenden.

Tegen verweerder wordt een onderzoek gestart wegens onopzettelijke doodslag.
De kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat verweerder voldeed aan de voorwaar-

den van art. 416 Sw.; dat hij in staat van wettige zelfverdediging handelde.
De moeder en de broer van de overledene, de huidige eisers, hebben voor de burgerlijke

rechtbank een op de artt. 1382 en 1383 B.W. gesteunde aansprakelijkheidsvordering tegen
verweerder en zijn werkgever ingesteld.

1 Zie concl. O.M. 
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2. Het bestreden arrest dat vaststelt dat er een gelijkheid is tussen de strafrechtelijke en
de burgerrechtelijke fouten, verwerpt de vordering op grond dat die vordering in strijd is
met het gezag van gewijsde van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij beslist wordt dat het feit wegens het bestaan van een rechtvaardigingsgrond niet
gestraft kan worden.

3. De redenering van het hof van beroep steunt op de zienswijze dat de beslissingen van
de onderzoeksgerechten in beginsel geen gezag van gewijsde hebben, behalve in de geval-
len waarin de wet hun rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, te beslissen
over de zaak zelf.

Het hof van beroep gaat verder in die redenering. Het is namelijk van oordeel, met ver-
wijzing naar de leer van M. FRANCHIMONT

2, dat die redenering opgaat voor de beslissing
waarbij  het  onderzoeksgerecht van oordeel is  dat het  feit  wegens het  bestaan van een
rechtvaardigingsgrond niet gestraft kan worden.

Volgens het hof van beroep belet een dergelijke beslissing "waardoor de handelingen
geen delictueel karakter meer hebben" dat er verdere strafvervolgingen komen en dat er
op burgerrechtelijk vlak enige vergoeding moet worden betaald.

4. Het eerste onderdeel van het enige middel, dat mij, om de hieronder uiteengezette re-
denen, gegrond lijkt, verwijt het bestreden arrest te hebben aangenomen dat het arrest van
buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Be-
roep te Luik gezag van gewijsde heeft, welke beslissing is gemotiveerd door het bestaan
van een rechtvaardigingsgrond, namelijk de staat van wettige zelfverdediging waarin ver-
weerder zich zou hebben bevonden en als gevolg daarvan dat het de artt. 1382, 1383 en
1384 B.W. schendt. 

5. Voor zover ik weet, heeft uw Hof nog geen uitspraak moeten doen over de zeer inte-
ressante vraag die in het middel wordt gesteld, namelijk of een beslissing van buitenver-
volgingstelling die gemotiveerd is door het bestaan van een rechtvaardigingsgrond, gezag
van gewijsde heeft.

6. De redenering waarbij het hof van beroep oordeelt dat de beslissingen van de onder-
zoeksgerechten in beginsel geen gezag van gewijsde hebben, behalve in de gevallen waar-
in de wet hun rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, te beslissen over de
zaak zelf, ligt volledig in de lijn van de rechtspraak van uw Hof.

Uw Hof besliste immers in de arresten van 18 juli 1995 en 18 september 2001 dat de
beslissingen van onderzoeksgerechten slechts gezag van gewijsde hebben ingeval de wet
hun rechtsmacht  verleent om, net zoals de vonnisgerechten,  te beslissen over de zaak
zelf3.

Ook de rechtsleer ligt in dezelfde lijn4.
7. Volgens de heersende tendens in de rechtsleer, doen onderzoeksgerechten in drie ge-

vallen uitspraak over de zaak zelf:
- wanneer het onderzoeksgerecht, met toepassing van de bepalingen van de Wet Ver-

2 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en J. MASSET, “Manuel de procédure pénale”, coll. Scient. Fac. Dr. Lg.,
1984, p. 360. Die auteurs zijn meer genuanceerd wanneer zij op, p. 939, het gezag van gewijsde van
die beslissingen t.a.v. de strafvordering bespreken.
3 Cass., 18 juli 1995, A.R. P.95.0889.N, nr. 350; 18 sept. 2001, A.R. P.01.0913.N, website.
4 G. SCHUIND, "De l'influence de la chosée jugée au criminel sur l'action civile",  R.D.P.C., 1930, p.
105, nr. 5; A. WYLLEMAN, "Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het gerechtelijk gezag", T.P.R.,
1988, 67; P. ARNOU, "Het gezag van gewijsde van de vrijspraak of de buitenvervolgingstelling voor
de  burgerlijke  rechter"  in  Strafprocesrecht  voor  rechtspractici,  Acco,  Leuven,  nr.  2,  167-168;
P.WAUTERS, "Quelques considérations sur l'autorité de la chose jugée en matière répressive, sur ses
conditions et sur ses effets", R.D.P.C., 1926, p. 774; A. KOHL, "Chose jugée", R.D.P.B., Compl., dl.
VI, Brussel, Bruylant, 1965, p. 286.
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zachtende Omstandigheden, kennisneemt van verzachtende omstandigheden of van een
verschoningsgrond;

- wanneer het onderzoeksgerecht, met toepassing van de bepalingen van de Wet Be-
scherming Maatschappij, internering beveelt en tegelijkertijd het als misdaad of wanbe-
drijf gekwalificeerde materiële feit ten laste van de verdachte bewezen verklaart;

- wanneer het onderzoeksgerecht, met toepassing van de bepalingen van de Probatiewet
de tenuitvoerlegging van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast en
tegelijk vaststelt dat het misdrijf aan de verdachte ten laste kan worden gelegd.

Die eindbeslissingen zijn bindend voor de strafgerechten en voor de burgerlijke recht-
banken.

Voor het overige hebben de beslissingen van de onderzoeksgerechten geen gezag van
gewijsde. Daarbij steunt de rechtsleer op het feit dat de beslissingen van de onderzoeksge-
rechten in hoofdzaak voorlopige beslissingen zijn5.

8. Precies dat voorlopig karakter typeert in de regel de beslissingen van de onderzoeks-
gerechten. Zulks wordt ook door uw Hof benadrukt6.

Uw Hof is immers van oordeel dat de beschikking of het arrest van buitenvervolging-
stelling die het onderzoeksgerecht uitspreekt omdat er niet voldoende bezwaren bestaan
tegen de verdachte, enkel tot gevolg hebben dat de strafvordering voorlopig wordt stopge-
zet; ze hebben dus geen gezag van gewijsde t.a.v. de rechtsvordering die een partij voor
de burgerlijke rechter instelt onder aanvoering van rechten die uit het bestaan van de ten
laste gelegde feiten zijn afgeleid. 

Daartoe steunt  uw Hof uitdrukkelijk op het voorlopig karakter van die beslissingen
t.a.v. de strafvordering en het besluit daaruit de ze in burgerlijke zaken geen gezag van ge-
wijsde hebben.

Die beslissingen maken het inderdaad mogelijk dat het parket m.b.t. de strafvordering,
en in de onderstelling dat het nieuwe bezwaren voorlegt, nieuwe vervolgingen instelt.

Zoals de eisers terecht beweren, hebben de arresten van uw Hof steeds betrekking op
één enkel criterium, namelijk de al dan niet definitieve aard van de beslissing; als het
voorwerp van de beslissing slechts voorlopig is, zoals het stopzetten van de uitoefening
van de strafvordering zolang geen nieuwe bezwaren worden aangevoerd, heeft zij geen
enkel gezag t.a.v. de latere burgerlijke rechtszaak; indien, daarentegen, het voorwerp van
de beslissing door het onderzoeksgerecht definitief beslecht is ingevolge de rechtsmacht
die de wet aan dat gerecht verleent om net zoals vonnisgerechten, uitspraak te doen over
de zaak zelf, dan is de beslissing bindend voor de burgerlijke rechter. 

9. Het komt dus erop aan te weten of uw rechtspraak, met name die welke afgeleid is
uit uw arrest van 29 maart 1999, dat uitdrukkelijk uitspraak deed over beslissingen van
buitenvervolgingstelling die gegrond zijn op de omstandigheid dat er niet genoeg bezwa-
ren bestaan, ook geldt voor het onderhavige geval: namelijk wanneer de beschikking van
buitenvervolgingstelling gegrond is op een rechtvaardigingsgrond, te weten de staat van
wettige zelfverdediging waarin verweerder zich zou hebben bevonden.

10. Wanneer de buitenvervolgingstelling in feite gegrond is op het geringe aantal be-
zwaren tegen de verdachte, kan, ingeval er nieuwe bezwaren opduiken, de vervolging op-
nieuw worden ingesteld door het O.M.

Volgens art. 247 Sv. zijn nieuwe bezwaren de verklaringen van getuigen, de stukken en
de processen-verbaal, die niet konden worden onderworpen aan het onderzoek van het on-

5 Verwijzingen noot 3 en hoofdzakelijk A. KOHL "Chose jugée", R.D.P.B., p. 286, nr. 146 en 147.
6 Cass., 30 nov. 1922, Pas., 1923, I, 89; 23 maart 1962, Bull. en Pas., 1962, I, 819, en recenter 29
maart 1999, A.R. S.98.0105.F, nr. 189.
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derzoeksgerecht en toch geschikt zijn om de bewijzen te versterken die het onderzoeksge-
recht te zwak heeft bevonden, of om aangaande de feiten nadere gegevens te verstrekken
die het vinden van de waarheid kunnen bevorderen.

11. Kenmerkend voor het onderhavige geval is dat de buitenvervolgingstelling niet in
feite maar in rechte gemotiveerd is doordat het onderzoeksgerecht aanneemt dat verweer-
der de in art. 416 Sw. bepaalde voorwaarden vervult; dat hij in staat van wettige zelfver-
dediging heeft gehandeld.

In tegenstelling tot de verschoningsgrond die de bodemrechter naar wie de zaak verwe-
zen is op grond van art. 3 Wet Verzachtende Omstandigheden in aanmerking moet nemen
en die een strafvermindering tot gevolg heeft, houdt het aannemen van de in art. 416 be-
doelde rechtvaardigingsgrond in dat er geen misdaad of wanbedrijf is gepleegd.

12. Mijns inziens is het onderscheid naargelang de beslissing in feite dan wel in rechte
is gemotiveerd, echter helemaal niet doorslaggevend7.

De beschikking waarbij een rechtvaardigingsgrond wordt aangenomen, berust immers
op een beoordeling van de feiten.

Wanneer wettige zelfverdediging als rechtvaardigingsgrond wordt aangevoerd, oordeelt
de rechter op onaantastbare wijze over de ernst en de daadwerkelijkheid van de onrecht-
matige aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op
grond van de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aan-
gerande persoon redelijkerwijs kon of moest hebben8.

Er dient op gewezen te worden dat er in de verschillende gevallen van rechtvaardi-
gingsgronden altijd een feitelijke beoordeling moet gebeuren; of het nu gaat om noodtoe-
stand, overmacht of onoverkomelijke dwaling9.

13. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat feitelijke gegevens die het onderzoeks-
gerecht niet kent, de feitelijke omstandigheden, die doorslaggevend waren om de recht-
vaardigingsgrond in aanmerking te nemen, weer ter discussie kunnen stellen.

De omstandigheid dat een beslissing van buitenvervolgingstelling in rechte gegrond is
op de reden dat het feit niet strafbaar is, belet immers geenszins dat nadien nieuwe bezwa-
ren worden aangevoerd tot staving van nieuwe feitelijke omstandigheden op grond waar-
van een nieuwe juridische beoordeling mogelijk is10.

14. De omstandigheid dat nieuwe bezwaren de rechtsgrond kunnen ontkrachten die de
beschikking van buitenvervolgingstelling verantwoordt waarbij het bestaan van een recht-
vaardigingsgrond wordt aangenomen, leidt tot de overweging dat die beslissing niet defi-
nitief is en dus enkel beoogt de uitoefening van de strafvervolging voorlopig stop te zet-
ten.

Daaruit volgt dat die beslissing geen gezag van gewijsde heeft t.a.v. de rechtsvordering
die voor de burgerlijke rechter wordt ingesteld door een partij die uit het bestaan van ten
laste gelegde feiten afgeleide rechten wil doen gelden.

15. Het eerste onderdeel is derhalve gegrond.
Besluit: cassatie.

ARREST (vertaling)

7 P. WAUTERS, o.c., p. 774; HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, 3de uitg., 1879, nr. 1286.
8 Cass., 23 dec. 1986, A.R. 0462, nr. 254; 28 feb. 1989, A.R. 2525, nr. 364; 22 jan. 1991, A.R. 4213,
nr. 265; 29 sept. 1998, A.R. P.98.0466.F, nr. 418; 12 juni 2002, A.R. P.02.0358.F, website.
9 Overmacht: zie Cass., 20 maart 2001, A.R. P.99.0733.N, website.
Onoverkomelijke dwaling: zie Cass., 16 jan. 2001, A.R. P.99.0441.N, nr. 29.
Noodtoestand: zie Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.1596.F, nr. 245.
10 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Kluwer, 1999, p. 247, nr. 522.
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(A.R. C.01.0102.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest,  op 11 oktober 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 416, 417, 418 tot 420 van het Strafwetboek;
- de artikelen 128, 182, 246 tot 248 en 360 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het strafrechterlijk gewijsde, dat onder

meer is vastgelegd in atikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering.

Aangevochten beslissingen en redenen
Op de door de eisers tegen de verweerders ingestelde rechtsvordering waarbij zij de

vergoeding vorderden van de door hen ten gevolge van het overlijden van F. L. geleden
schade, welk feit volgens hen te wijten was aan de fouten van verweerder, die als politie-
man in dienst was bij verweerster, beslist het bestreden arrest dat die rechtsvordering stuit
op het gezag van gewijsde van het door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik op 15 november 1994 gewezen arrest dat, bij de uitspraak over een te-
gen verweerder wegens het onopzettelijk doden van F. L .ingesteld onderzoek, de recht-
vaardigingsgrond, wettige verdediging, in aanmerking genomen heeft en de buitenvervol-
gingstelling heeft uitgesproken, en bijgevolg verwerpt het de vordering van de eisers op
alle gronden die thans geacht worden volledig weergegeven te zijn en meer bepaald op
grond :

"dat de gevolgen (van het) arrest (van de kamer van inbeschuldigingstelling van 15 no-
vember 1994) dienen te worden onderzocht en dat geen uitspraak dient te worden gedaan
over de wettigheid ervan;

dat artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 'indien de rechters van
oordeel zijn dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding op-
levert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, zij verklaren dat er
geen reden is tot vervolging';

dat die tekst geen beperkende opsomming geeft;
dat de onderzoeksgerechten met name tot taak hebben te oordelen of de verdachte zich

kan beroepen op een verschoningsgrond, een middel van niet-ontvankelijkheid, een recht-
vaardigingsgrond (...).

dat de beschikkingen van buitenvervolgingstelling altijd voorlopig zijn, wat het open-
baar ministerie niet belet het onderzoek te hervatten wanneer nieuwe bezwaren aan het
licht komen - artikelen 246, 247, 248 van het Wetboek van Strafvordering, - en de bena-
deelde evenmin belet haar rechtsvordering voor de burgerlijke rechter te brengen (...);

dat zij evenwel gezag van rechterlijk gewijsde hebben in de gevallen dat de wet aan de
onderzoeksgerechten de bevoegdheid toekent te beslissen over de zaak zelf zoals de von-
nisgerechten (...),
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dat de buitenvervolgingstelling in dat geval een eindbeslissing is ([...] 'en (...) elke nieu-
we vervolging voor dezelfde feiten uitsluit, indien ze gegrond is op een middel van niet-
ontvankelijkheid, een bijzondere verschonings- of rechtvaardigingsgrond');

dat de buitenvervolgingstelling bindend is voor de burgerlijke rechter (Manuel de pro-
cédure pénale, M. Franchimont, 1989, p. 948 2 : 'L'autorité de chose jugée au criminel sur
le civil ne s'applique qu'aux décisions irrévocables rendues en matière répressive, sur le
fond - c'est-à-dire sur la culpabilité - par des juridictions de jugement belges. Le juge civil
n'est donc pas lié par des décisions sur la recevabilité de l'action publique, par exemple, en
raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction ni par les décisions des juridictions d'in-
struction (sauf lorsqu'elles statuent sur le fond) ...';

dat zulks te dezen het geval is;
dat de kamer van Inbeschuldigingstelling te Luik in het bestreden arrest verklaart 'dat er

geen reden is tot vervolging (van verweerder)'; dat ze zich aldus niet beperkt heeft tot de
bevestiging van de door de raadkamer te Luik op 28 maart 1994 gewezen beschikking
waarbij was beslist dat er, bij ontstentenis van 'voldoende aanwijzingen' geen reden was
om (verweerder) te vervolgen wegens de hem ten laste feiten';

dat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde, met het oog op de vrijwaring van het
recht van verdediging van de betrokkenen in een later burgerlijk proces, beperkt is tot het-
geen de strafrechter onmiskenbaar en noodzakelijkerwijs heeft beslist betreffende de aan
de beklaagde ten laste gelegde feiten en met inachtneming van de dragende gronden van
de strafrechterlijke beslissing (....);

dat uit het arrest blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling onmiskenbaar heeft be-
slist dat er geen reden tot vervolging was nadat het de in artikel 416 van het Strafwetboek
vermelde rechtvaardigingsgrond, wettige verdediging, in aanmerking genomen had;

(...)
dat moet worden (...) aangenomen dat zij noodzakelijkerwijs heeft beslist dat (verweer-

der) gehandeld had uit wettige verdediging; dat hieronder [lees : hierboven] uitdrukkelijk
is  gezegd dat  de onderzoeksgerechten tot  taak hadden het  bestaan van een dergelijke
rechtvaardigingsgrond na te gaan; 

(...)
dat de wettige verdediging tot gevolg heeft dat de handelingen niet langer misdrijven

zijn.
dat aldus erga omnes is beslist dat de feiten, zoals zij aan de kamer van inbeschuldi-

gingstelling werden voorgelegd, niet het in de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek
omschreven misdrijf opleverden;

dat bijgevolg, gelet op het feit dat het in voormelde artikelen bedoelde misdrijf hetzelf-
de is als de in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde burgerrechtelijke fout,
erga omnes is beslist dat (verweerder) die ervan werd verdacht door gebrek aan voorzich-
tigheid of voorzorg doch zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen,
onopzettelijk de dood van F. L. te hebben veroorzaakt, geen fout, zelfs niet de geringste,
heeft begaan (...);

dat, bijgevolg, de onderhavige rechtsvordering (...) die gegrond is op de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien (van verweerder) en op artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek ten aanzien van (verweerster) en waarbij (de eisers) aanvoeren dat
[verweerder], die politieagent is [van verweerster], een fout in oorzakelijk verband met
het overlijden van F. L. en de door hen daardoor geleden schade heeft begaan, stuit op de
exceptie van gewijsde van de beslissing, met inbegrip van de beslissing, ook in zoverre
daarbij (aan eiser) verweten wordt dat hij gebruik heeft gemaakt van een wapen dat hij
wettelijk niet mocht dragen en waarvan hij wettelijk geen gebruik mocht maken;
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dat het vonnis waarbij de strafrechter een beklaagde vrijspreekt op grond dat hij niet
schuldig is aan gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg of dat hem geen enkele schuld
treft, bindend is voor de burgerlijke rechter en de schadelijder niet in het gelijk kan wor-
den gesteld op een bij die rechter aanhangig gemaakte rechtsvordering waarbij hij zich be-
roept op een fout, ook al verschilt deze van die welke de beklaagde in het strafproces ten
laste was gelegd' (...);

Dat dit te dezen eveneens het geval is ingevolge de aanneming van wettige zelfverdedi-
ging die toepasselijk is op de feiten waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling kennis
had genomen;

Grieven
1. Eerste onderdeel
De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben enkel gezag van gewijsde in de

gevallen dat de wet hun de bevoegdheid toekent om uitspraak te doen over de zaak zelf
zoals de vonnisgerechten; uit het onderling verband tussen de artikelen 16 van het Straf-
wetboek, 128, 182, 246 tot 248, 360 van het Wetboek van Strafvordering en het in het
middel vermelde algemeen rechtsbeginsel blijkt dat zulks niet het geval is wanneer de on-
derzoeksgerechten een buitenvervolgingstelling uitspreken op grond dat het onderzoek, in
de stand waarin het zich voor hen bevindt, een rechtvaardigingsgrond, zoals de in artikel
416 van het Strafwetboek bedoelde wettige zelfverdediging, aan het licht brengt, daar een
dergelijke beslissing enkel tot gevolg heeft dat de strafvordering voorlopig wordt stopge-
zet en bijgevolg geen gezag van rechterlijk gewijsde heeft ten aanzien van de burgerlijke
rechtsvordering, die door de schadelijder op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek voor de burgerlijke rechter wordt gebracht.

Door de rechtsvordering van de eisers te verwerpen omdat zij stuit op het gezag van
rechterlijk gewijsde van het op 15 november 1994 door de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest waarbij verweerder buiten vervolging
gesteld was daar hij gehandeld had uit wettige zelfverdediging, schendt het bestreden ar-
rest de bovenaan in het middel vermelde wetsbepalingen en het aldaar vermelde algemeen
rechtsbeginsel.

2. Tweede onderdeel
De eisers betoogden voerden in hun appèlconclusie regelmatig aan dat artikel 416 van

het Strafwetboek betreffende de wettelijke verdediging enkel betrekking had op de opzet-
telijke misdrijven en dat, derhalve, de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
over de op de artikelen 418-420 van het Strafwetboek gegronde inverdenkingstelling geen
definitief gezag van rechterlijk gewijsde bezat.

Krachtens de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek vereist de wettige zelfverdedi-
ging dat de misdrijven waarvoor rechtvaardigingsgronden in aanmerking kunnen worden
genomen, zijn gepleegd met het opzet om de persoon van een ander aan te randen; derhal-
ve kan zij geen enkel gevolg hebben wanneer aan de dader ten laste wordt gelegd dat hij
door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg doch zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan te randen, onopzettelijk diens dood heeft veroorzaakt.

Nadat het bestreden arrest had aangenomen dat erga omnes was beslist dat de aan de
kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde feiten, wegens wettige verdediging, niet
het misdrijf opleverden dat omschreven wordt in de artikelen 418, 420 van het Strafwet-
boek, namelijk niet opzettelijk gepleegde feiten, kon het niet zonder de artikelen 416, 417,
418 tot 420 van het Strafwetboek te schenden en het algemeen rechtsbeginsel van het ge-
zag van rechterlijk gewijsde in strafzaken te miskennen, een dergelijk gezag van gewijsde
toeschrijven aan die beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, daar de overwe-
ging in verband met de wettige zelfverdediging niet kan worden toegepast op niet opzette-
lijk gepleegde feiten.
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Bijgevolg verantwoordt het bestreden arrest de beslissing waarbij de door de eisers bij
de  burgerlijke  rechter  ingestelde  rechtsvorderingen worden afgewezen,  niet  naar  recht
(schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de beslissingen van de onderzoeksgerechten enkel gezag van

gewijsde hebben in de gevallen dat de wet hun de bevoegdheid toekent om uit-
spraak te doen over de zaak zelf zoals de vonnisgerechten;

Overwegende dat zulks niet het geval is wanneer, zoals te dezen, een onder-
zoeksgerecht,  overeenkomstig  artikel  416 van het Strafwetboek, beslist  dat er
noch misdaad, noch wanbedrijf is, op grond dat de doodslag, de verwondingen
en de slagen geboden waren door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige
verdediging van zichzelf of van een ander;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de

door de verweerders tegen de Belgische Staat ingestelde tussenvordering;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt  de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

28 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Van Ommeslaghe.

Nr. 641

1° KAMER - 28 november 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT

DE SCHENDING AANVOERT VAN EEN WETSBEPALING DIE DOOR DE RECHTER TOEGEPAST MOEST

WORDEN.

2º AFPALING - BEGRIP.

1º Aangezien de rechter  verplicht is  te zeggen welke wettelijke bepalingen op het hem
voorgelegde geschil toepasselijk zijn, is niet nieuw het middel dat de schending aanvoert
van een regel waarvan de rechter bij de uitspraak over dat geschil toepassing moest ma-
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ken1.

2º De afpaling, waartoe ieder eigenaar zijn nabuur kan verplichten, strekt enkel ertoe de
grenzen te bepalen van hun aangrenzende eigendommen. (Art. 646 B.W.)

(E. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0353.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 april 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de Grondwet;
- de artikelen 544, 646, 711, 1108, tweede lid, 1126, 1134, 1702 tot 1707 en 2044 van

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 8, 556, 591, 3°, 593, 731, 733 en 1043 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis diende uitspraak te doen over de oorspronkelijke vordering zowel

van eiseres als van de verweerders die ertoe strekte de afpaling van de aangrenzende ei-
gendommen van de partijen te doen bevelen; het stelt enerzijds vast dat de deskundige die
door de eerste rechter ermee was belast een advies uit te brengen over de wijze van afpa-
ling bij de uitvoering van zijn opdracht op een redelijke en logische wijze te werk was ge-
gaan, zich gebaseerd had op terzake dienende gegevens, en dat de relevantie van zijn ad-
vies niet op goede gronden wordt betwist; het stelt anderzijds vast dat eiseres gevraagd
had dat het verslag van de deskundige zou worden bekrachtigd en dat de afpaling zou ge-
schieden overeenkomstig de bevindingen van het door hem opgemaakte verslag; vervol-
gens stelt het vast dat de verweerders, die het advies van de deskundige hebben betwist,
een dading hadden voorgesteld waarbij percelen van gelijke oppervlakte zouden worden
geruild; ten slotte stelt het bestreden vonnis vast dat het beroepen vonnis zich had aange-
sloten bij het advies van de deskundige en hem had aangezocht de afpaling te verrichten
overeenkomstig de in bijlage R bij zijn verslag verstrekte aanwijzingen; daarna verklaart
het bestreden vonnis het door de verweerders tegen dat vonnis ingestelde hoger beroep
gegrond, zegt voor recht dat de scheidingslijn tussen de erven moet worden vastgesteld
overeenkomstig het door de verweerders gedane voorstel tot dading, en dat de driehoekige
oppervlakte, die omschreven wordt als S 1, moet worden geruild voor een andere, even
grote driehoekige oppervlakte, die wordt omschreven als S 2, zegt voor recht dat de op-
pervlakte S 1 zal worden toegewezen aan verweerder en dat de oppervlakte S 2 zal wor-
den toegewezen aan eiseres, en zegt ten slotte voor recht dat de deskundige de afpaling zal
verrichten met inachtneming van de nieuwe punten die bepaald zijn door die ruil tussen de

1 Cass., 12 maart 1992, A.R. 9089, nr. 367. 
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oppervlakten S 1 en S 2; het bestreden vonnis beslist aldus onder meer op de volgende
gronden : "uit (de) ter zitting verstrekte toelichting blijkt dat het door de (verweerders) ge-
dane voorstel tot dading, dat in hoger beroep wordt herhaald, zonder bezwaar ingegeven
kan zijn door persoonlijke redenen, daar blijkt dat de ruil van percelen met dezelfde op-
pervlakte, zoals gevraagd werd, een voordeel oplevert voor de (verweerders) zonder dat
daaruit overigens enig nadeel volgt voor (eiseres) ; daar het voorstel tot dading steunt op
een gerechtvaardigd motief (het feit dat er op het erf [van de verweerders] vlakbij de
scheidingslijn een vijver ligt), blijkt het geenszins te berusten op een misbruik van recht
van de (verweerders); (eiseres) lijdt door die ruil van percelen geen enkel nadeel, daar de
gronden dezelfde aard en waarde hebben; derhalve dient het voorstel tot dading te worden
bekrachtigd en dient bijgevolg de deskundige te worden aangezocht de afpaling te ver-
richten zoals hierna in het dictum wordt gezegd".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De artikelen 16 van de Grondwet en 544 van het Burgerlijk Wetboek leggen het recht

op eigendom vast alsook het recht om niet van zijn eigendom te worden ontzet dan ten al-
gemenen nutte. Artikel 711 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom van goede-
ren wordt verkregen en overgaat door erfopvolging, door schenking onder de levenden of
bij testament, en uit kracht van verbintenissen. Naar luid van de artikelen 1108, tweede
lid, 1126 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek kan enkel een wettig aangegane overeen-
komst die de toestemming van de zich verbindende partij impliceert een verbintenis om te
geven doen ontstaan. Artikel 1703 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ruil tot stand
komt door de enkele toestemming van de partijen, op dezelfde wijze als koop. Artikel
2044 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de dading een contract is, waarbij partijen
een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen.

Uit het bestreden vonnis volgt dat eiseres geenszins haar toestemming heeft gegeven tot
een ruil of tot een contract van dading waarbij de eigendom van de percelen S 1 en S 2
tussen de partijen zou zijn overgegaan en dat eiseres daarentegen verzocht heeft om de be-
krachtiging van het verslag van de deskundige, dat geenszins een dergelijke overgang van
eigendom impliceerde.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, daar het een overgang van eigendom van die
percelen beveelt zonder daarbij vast te stellen dat die overgang het voorwerp uitmaakte
van een contract van ruil of van een contract van dading, dat de toestemming van eiseres
impliceerde, artikel 16 van de Grondwet en het geheel van de in het middel vermelde be-
palingen van het Burgerlijk Wetboek schendt.

1.2. Tweede onderdeel
De artikelen 8 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat de hoven en rechtban-

ken bevoegd zijn om kennis te nemen van alle vorderingen, behalve van die welke aan
hun rechtsmacht onttrokken zijn. Artikel 591, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de vrederechter bevoegd is om uitspraak te doen over geschillen inzake erfdienstbaar-
heid,met inbegrip van de in artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde rechtsvorde-
ring tot afpaling. Artikel 593 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter
kennis neemt van de geschillen over de titels, die in ondergeschikt verband staan met de
vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn. De hoven en rechtbanken heb-
ben, behoudens het in de artikelen 731 tot 733 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde ge-
val van minnelijke schikking die het akkoord van de partijen impliceert en behoudens het
in artikel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde geval van akkoordvonnis, tot taak
gezagshalve en overeenkomstig de wet uitspraak te doen over de hun voorgelegde ge-
schillen. Die opdracht omvat niet de mogelijkheid om de rechten van de partijen te wijzi-
gen om redenen die wettig geoordeeld worden en verband houden met persoonlijke over-
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wegingen, en ze omvat met name niet de mogelijkheid om hun tegen hun wil de ruil van
onroerende eigendommen op te leggen De vrederechter of, in hoger beroep, de rechtbank
van eerste aanleg kunnen, wanneer een vordering tot afpaling op geldige wijze bij hen
aanhangig is gemaakt, enkel kennis nemen van een dergelijke vordering en, in onderge-
schikt verband, van betwistingen over titels, en die bevoegdheid, die beperkt is tot de be-
slechting van geschillen over titels kan geen overgang van onroerende eigendom en, bij-
gevolg, geen wijziging van de daarop betrekking hebbende titels tot gevolg hebben.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis de artikelen 8, 556, 591, 3°, en 593 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, de artikelen 731, 733 en 1043 van dat wetboek
schendt.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wetten van 8

juli 1924, 30 juni 1994 en 9 februari 1995;
- artikel 3, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij artikel

2 van de wet van 10 oktober 1913.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist dat de aan eiseres toebehorende oppervlakte S 1 zal wor-

den toegewezen aan de verweerders en dat de aan de verweerders toebehorende opper-
vlakte S 2 zal worden toegewezen aan eiseres; aldus herroept het de oorspronkelijke res-
pectieve eigendomsrechten van de partijen op de bedoelde oppervlakten.

Grieven
Artikel 3 van de hypotheekwet bepaalt dat geen eis strekkende tot vernietiging of tot

herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, die krachtens artikel 1 van die wet aan
overschrijving onderworpen zijn, door de rechter wordt ontvangen, dan na te zijn inge-
schreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernieti-
ging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de kant der over-
schrijving van de laatste overgeschreven titel. Artikel 1 van genoemde wet bepaalt dat alle
akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing
van onroerende zakelijke rechten, in hun geheel worden overgeschreven in een daartoe
bestemd register, op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement
waar de goederen zijn gelegen.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de vorderingen waarover het aldus beweert uit-
spraak te doen zijn overgeschreven overeenkomstig die wetsbepalingen.

Het schendt bijgevolg die bepalingen.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Over  de  door  de verweerders  aangevoerde  grond van niet-ontvankelijkheid

volgens welke het onderdeel nieuw is :
Overwegende dat, aangezien de rechter verplicht is om, mits hij noch de oor-

zaak noch het onderwerp van de vordering wijzigt en hij het recht van verdedi-
ging eerbiedigt, vast te stellen welke wettelijke bepalingen op het hem voorge-
legde geschil toepasselijk zijn, niet nieuw is het middel dat de schending aan-
voert van een regel waarvan de rechter bij de uitspraak over dat geschil toepas-
sing moest maken;
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over  de  door  de verweerders  opgeworpen  grond  van niet-ontvankelijkheid

volgens welke het onderdeel het Hof ertoe zou nopen feiten na te gaan, waarvoor
het niet bevoegd is :

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat er grond bestaat tot "ruil van
percelen" tussen eiseres en de verweerders, waarbij het aan eerstgenoemde toe-
gekende perceel "gelegen is achteraan het eigendom" van de laatstgenoemden;

Overwegende dat, krachtens artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, de ruil
de overgang impliceert van de eigendom van de goederen waarop de ruil betrek-
king heeft;

Overwegende dat derhalve uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt
dat eiseres eigenares was van een van de percelen;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, enerzijds, de afpaling, waartoe iedere eigenaar zijn nabuur

kan verplichten krachtens artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek, enkel bedoeld
is om de grenzen van hun aangrenzende eigendommen te bepalen;

Overwegende dat, anderzijds, naar luid van de artikelen 1702 en 2044 van het
Burgerlijk Wetboek, de ruil en de dading contracten zijn;

Dat, krachtens artikel 1108 van dat wetboek, de toestemming van de partij die
zich verbindt een essentiële voorwaarde is voor de geldigheid van een overeen-
komst;

Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben vermeld dat de relevantie
van het advies van de gerechtsdeskundige in verband met de vaststelling van de
scheidingslijn tussen beide erven "[niet] op goede gronden wordt betwist", op de
door de partijen ingestelde vorderingen tot afpaling beslist dat de door de ver-
weerders voorgestelde dading betreffende de ruil van de percelen S 1 en S 2
moet worden bekrachtigd;

Dat bijgevolg het bestreden vonnis "voor recht zegt dat de oppervlakte S 1
[aan verweerder] [...] zal worden toegewezen en dat de oppervlakte S 2 [aan ei-
seres] [...] zal worden toegewezen en "dat de deskundige [...] de afpaling zal ver-
richten met inachtneming van de nieuwe punten die op basis van die ruil zijn
vastgesteld";

Overwegende dat het bestreden vonnis, daar het aldus eiseres, naar aanleiding
van de afpaling van de aangrenzende eigendommen van de partijen, verplicht tot
een ruil van percelen waarmee eiseres niet heeft ingestemd, de in het onderdeel
vermelde wetsbepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel van het eerste middel en evenmin van het tweede middel, die immers niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-
heid van het hoger beroep en over de kosten;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis;

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
ter;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Di-
nant, zitting houdende in hoger beroep.

28 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Nelissen Grade.

Nr. 642

1° KAMER - 28 november 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - VERKOOP

VAN EEN VOERTUIG WAARVOOR EEN LEASINGCONTRACT BESTAAT - DERDE MEDEPLICHTIGHEID.

Het arrest dat de aquilaanse fout van eiseres, de koper van een voertuig, afleidt uit de ken-
nis die zij had of moest hebben van de verplichtingen waartoe de verkoper jegens ver-
weerster was gehouden in het kader van leasingcontract dat hem met laatstgenoemde
verbond en uit de medewerking die eiseres niettemin heeft verleend om die verplichtin-
gen te miskennen, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat eiseres op grond van artt.
1382 en 1383 aansprakelijk is. 

(AUTO-PAUL N.V. T. S.A. ECONOCOM LEASE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0532.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 maart 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1382, 1383, 1582 en 1604 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 5°, vierde en vijfde lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851, die ti-

tel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- artikel 1, 3° en 5°, van het koninklijk besluit nr.55 van 10 november 1967 tot regeling
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van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk goede trouw wordt vermoed.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres om aan verweerster het bedrag van 813.429

BEF te betalen, op grond dat de n.v. European Car Service met de n.v. Ecofinance, thans
[verweerster], op 1 april 1989 een leasingcontract heeft gesloten met betrekking tot een
Mercedes-Benz 230 E ter waarde van 903.500 BEF; dat verweerster in september 1989
van de n.v. European Car Service vernam dat het voertuig gestolen was; dat zij terstond
de n.v. Axa, verzekeraar van het voertuig, hiervan op de hoogte bracht en klacht indiende
wegens diefstal; dat het strafrechtelijk onderzoek heeft geleid tot de veroordeling van een
van de afgevaardigd bestuurders van de n.v. European Car Service, P. V. O., wegens ver-
duistering van voormeld voertuig; dat  het  strafrechtelijk onderzoek bovendien aan het
licht bracht dat het voertuig door de n.v. European Car Service, door toedoen van P. V.
O., op 25 augustus 1989 aan eiseres was doorverkocht voor de prijs van 850.000 BEF; dat
het voertuig naderhand herhaalde malen werd doorverkocht, zodat verweerster het niet
kon recupereren; dat verweerster aan [eiseres] verwijt dat ze zich als derde medeplichtig
heeft gemaakt aan de door de n.v. European Car Service in haar nadeel gepleegde con-
tractbreuk; dat de derde-medeplichtigheid veronderstelt dat de derde medeplichtige op de
hoogte was of moest zijn van het bestaan van de contractuele verbintenis en doelbewust
aan die contractbreuk heeft meegewerkt; dat van de derde niet kan worden verwacht dat
hij diepgaand onderzoek verricht naar de inhoud van de contractuele verbintenis; dat een
beroepsverkoper van tweedehandse wagens echter moet weten dat tal van wagens worden
verhuurd en dat hij dus bepaalde voorzorgsmaatregelen moet treffen om de identiteit van
de eigenaar van het voertuig na te gaan; dat eiseres te dezen op zijn minst verplicht was
zich de oorspronkelijke factuur van de n.v. European Car Service te laten voorleggen, of,
indien die factuur onvindbaar was, zich andere stukken te laten overleggen waaruit af-
doende zou blijken dat de verkoper wel degelijk de eigenaar van het voertuig was; dat het
door P. V. O. in zijn hoedanigheid van bestuurder van de n.v. European Car Service opge-
maakte attest aan eiseres op dat punt geen enkele garantie bood, aangezien het uitging van
de verkoopster zelf en het geen betrekking had op de identiteit van de eigenaar van het
goed; dat het niet terzake doet of eiseres in werkelijkheid al dan niet navraag heeft gedaan
op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel; dat het voertuig te dezen geen
voertuig is dat aan de n.v. European Car Service is verkocht middels financiering van ver-
weerster, maar een voertuig dat toebehoort aan verweerster; dat er in die omstandigheden
geen factuur  op  de  griffie  kon zijn  neergelegd;  dat  eiseres  bovendien  niet  uitsluitend
mocht afgaan op het feit dat er op de wagen niet was vermeld dat hij eigendom van [ver-
weerster] was, daar een dergelijke vermelding kon worden uitgewist door de gegadigde
verkoper, die geen eigenaar was; dat eiseres met omzichtigheid te werk had moeten gaan,
te meer daar de verkoop slechts plaatsvond enkele maanden na de inschrijving van het
voertuig; dat eiseres dus zou hebben geweten dat zij de wagen van verweerster kocht, in-
dien zij de nodige voorzorgsmaatregelen had getroffen; dat zij, aangezien zij dat niet ge-
daan heeft, een fout heeft begaan die verweerster verhinderd heeft haar wagen na het ver-
strijken van de huurtijd te recupereren.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het leasingcontract waarbij verweerster de Mercedes-Benz 230 E aan de n.v. European

Car Service heeft verhuurd diende ten behoeve van de huurder in de mogelijkheid te voor-
zien - en voorzag daarin ook - de eigendom van het gehuurde voertuig te verwerven tegen
betaling van een prijs die in het contract was bepaald,en die diende overeen te komen met
de vermoedelijke residuale waarde van het goed; daardoor kon het voertuig, ofschoon het
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gedurende de huurtijd eigendom van verweerster gebleven was, door de lichting van de
optie eigendom worden van de n.v. European Car Service (schending van de artikelen
1134, 1135, 1582 en 1604 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5°, van het koninklijk besluit
nr. 55 van 10 november 1967).

Bijgevolg had de lichting van de koopoptie op het voertuig door de n.v. European Car
Service voor de verkoper een gelegenheid kunnen zijn om een door hem eensluidend ver-
klaard afschrift van de, zelfs niet aanvaarde factuur, of van gelijk welke akte waarin de
verkoop werd vastgesteld neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel; de omstandigheid dat het voertuig eigendom van verweerster gebleven is sluit
dus geenszins de mogelijkheid uit dat bij de lichting van de optie een factuur of een soort-
gelijke akte is neergelegd (schending van artikel 20, 5°, vierde en vijfde lid, van de wet
van 16 december 1851).

Het bestreden arrest heeft dus ten onrechte beslist dat het niet terzake deed of eiseres
navraag heeft gedaan op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel; door in-
lichtingen in te winnen over die eventuele neerlegging waardoor zij aanwijzingen had
kunnen krijgen over de contractuele verbintenissen van de verkoper, is eiseres op een
voorzichtige en bedachtzame wijze te werk gegaan (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het burgerlijk Wetboek, 20, 5°, vierde en vijfde lid, van de wet van 16 december
1851).

2. Tweede onderdeel
Nadat eiseres van de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel een ontken-

nend antwoord had ontvangen op de vraag of de verkoper eventueel een factuur of gelijk
welke akte waarin de verkoop van het voertuig was vastgesteld, had neergelegd teneinde
zijn voorrecht op de niet betaalde prijs te behouden, heeft eiseres geen fout begaan door,
gelet op het feit dat de oorspronkelijke factuur van de n.v. European Car Service onvind-
baar was, te vertrouwen op het door P. V. O. opgemaakte attest, ook al ging dit uit van de
verkoopster zelf en had het geen betrekking op de identiteit van de eigenaar van het goed
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Eiseres mocht eveneens afgaan op het feit dat op de wagen niet was vermeld dat hij ei-
gendom was van [verweerster], ook al kon een dergelijke vermelding uitgewist worden
door de gegadigde verkoper, die geen eigenaar was; het bestreden arrest vermeldt immers
geen enkel nauwkeurig feit waaruit eiseres had moeten of kunnen afleiden dat de verkoper
te kwader trouw was; de verkoopprijs was normaal en de goede trouw van de contracts-
partijen wordt vermoed (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet-
boek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk goede trouw wordt
vermoed).

Door aldus te handelen heeft eiseres geen fout begaan en heeft zij zich niet schuldig ge-
maakt aan derde-medeplichtigheid (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek, 1,3°, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat eiseres op een voorzichtige en be-

dachtzame wijze te werk is gegaan door op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel navraag te doen of er overeenkomstig artikel 20, 5°, van
de hypotheekwet van 16 december 1851 een verkoopsfactuur betreffende het liti-
gieuze voertuig was neergelegd, daar dat initiatief haar in staat moest stellen te
weten te komen welke contractuele verbintenissen de vennootschap European
Car Service, die haar dat voertuig had verkocht, jegens verweerster had ingeval
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die vennootschap de optie zou hebben gelicht die was bedongen in het tussen hen
gesloten leasingcontract;

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het niet terzake doet of [eiseres] in
werkelijkheid al dan niet navraag heeft gedaan op de griffie [...]; dat het voertuig
te dezen geen voertuig is dat aan de n.v. European Car Service is verkocht mid-
dels financiering van [verweerster], maar een voertuig dat aan [laatstgenoemde]
toebehoort; dat er in die omstandigheden geen factuur op de griffie kon zijn neer-
gelegd";

Dat het arrest aldus, enerzijds, niet beslist dat de lichting van de koopoptie op
het voertuig door de vennootschap European Car Service geen gelegenheid had
kunnen zijn om een afschrift van de factuur of van gelijk welke akte waarin die
verkoop was vastgesteld, neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koop-
handel;

Dat, anderzijds, het arrest wettig heeft kunnen beslissen dat eiseres, door op de
griffie navraag te doen, geen voldoende voorzorgsmaatregel heeft getroffen, aan-
gezien het feit dat op die griffie geen enkel stuk was neergelegd niet impliceerde
dat de vennootschap European Car Service eigenaar van het voertuig was;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de derde-medeplichtigheid veron-

derstelt dat de derde medeplichtige op de hoogte was of moest zijn van het be-
staan van de contractuele verbintenis en doelbewust aan die contractbreuk heeft
meegewerkt; dat van de derde niet kan worden verwacht dat hij diepgaand on-
derzoek verricht naar de inhoud van de contractuele verbintenis; dat een beroeps-
verkoper van tweedehandse wagens echter moet weten dat tal  van voertuigen
worden verhuurd en dat hij dus bepaalde voorzorgsmaatregelen moet treffen om
de identiteit van de eigenaar van het voertuig na te gaan; [...] dat [eiseres] te de-
zen op zijn minst verplicht was zich de oorspronkelijke factuur van de n.v. Euro-
pean Car Service te laten voorleggen, of, indien die factuur onvindbaar was, zich
andere stukken te laten overleggen waaruit afdoende zou blijken dat de verkoper
wel degelijk de eigenaar van het voertuig was; dat het door P. V. O. in zijn hoe-
danigheid van bestuurder van de n.v. European Car Service opgemaakte attest
aan [eiseres] op dat punt geen enkele garantie bood, aangezien het uitging van de
verkoopster zelf en niet eens betrekking had op de identiteit van de eigenaar van
het goed; [...] dat [eiseres] bovendien niet uitsluitend mocht afgaan op het feit dat
er op de wagen niet was vermeld dat hij eigendom was van de [vennootschap in
wier rechten en verplichtingen verweerster getreden is], daar een dergelijke ver-
melding kon worden uitgewist door de gegadigde verkoper, die geen eigenaar
was; dat [eiseres] met omzichtigheid te werk had moeten gaan, te meer daar de
verkoop slechts plaatsvond enkele maanden na de inschrijving van het voertuig";

Overwegende dat het hof van beroep op grond van die vermeldingen heeft
kunnen beslissen dat eiseres "zou [...] hebben geweten dat zij de wagen van [ver-
weerster] kocht indien zij de nodige voorzorgsmaatregelen had getroffen" en dat
zij, "aangezien zij dat niet gedaan heeft, een fout heeft begaan die [verweerster]
verhinderd heeft haar wagen na het verstrijken van de huurtijd te recupereren";
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Dat het hof van beroep, daar het aldus de aquiliaanse fout van eiseres afleidt
uit het feit dat zij op de hoogte was of diende te zijn van de verbintenissen die
voor de vennootschap European Car Service jegens verweerster voortvloeiden
uit het tussen hen gesloten leasingcontract en uit het feit dat eiseres niettemin
heeft meegewerkt aan de contractbreuk, wettig beslist heeft dat eiseres aanspra-
kelijk was op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal.

Nr. 643

1° KAMER - 29 november 2002

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE

VORDERING - ARTIKEL 807, GER. W. - TOEPASSELIJKHEID IN HOGER BEROEP - VEREISTE.

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS - ARTIKEL

870 GER.W. - TOEPASSELIJKHEID IN HOGER BEROEP - VEREISTE.

1º en 2° De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de
uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aan-
gevoerd; niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde
partij waartegen de vordering was gesteld reeds bij de eerste rechter aanhangig was,
noch dat zij  reeds impliciet in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering begrepen
was1. (Artt. 807 en 1042 Ger.W.)

(K. T. V.)

ARREST

(A.R. C.00.0156.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 oktober 1999 gewezen

door de Jeugdkamer van het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.

1 Cass., 29 nov. 2002, A.R. C.00.0729.N, nr. 645, met concl. advocaat-generaal m.o. THIJS.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 30, 807, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep ontvangt de vordering van verweerder met betrekking tot de retro-

actieve afschaffing der onderhoudsbijdragen vanaf 1 september 1988 tot en met 30 april
1997, op grond "dat deze vordering samenhangt met de hoofdvordering en de tenuitvoer-
legging van (eiseres) slechts na het bestreden vonnis en na het verzoekschrift in hoger be-
roep is begonnen (en) dat deze vordering voor het verleden dan ook ontvankelijk dient
verklaard".

Grieven
Hoewel naar luid van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek hoger beroep tegen

een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht  te doen het  geschil  zelf  aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep, leggen de partijen zelf door hun principaal of inci-
denteel hoger beroep de grenzen vast binnen welke de appèlrechter uitspraak moet doen
over de bij de eerste rechter aanhangig gemaakte geschillen. De uitbreiding of de wijzi-
ging van een vordering conform artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is weliswaar
ook in hoger beroep toelaatbaar krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek, maar zulks
veronderstelt evenwel dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering reeds
bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt. Bijgevolg is een nieuwe vordering, door
(verweerder) voor het eerst ingesteld bij conclusie in hoger beroep en waarvan de appèl-
rechter niet vaststelt dat ze virtueel was begrepen in de oorspronkelijke vordering, niet
toelaatbaar zelfs indien ze samenhangt, in de zin van artikel 30 van het Gerechtelijk Wet-
boek, met de hoofdvordering. 

Uit de gedingstukken blijkt te dezen : 
(1) dat verweerder in zijn op 23 juni 1997 neergelegd verzoekschrift voor de jeugd-

rechtbank enkel vorderde, in hoofdorde het hoederecht over het minderjarig kind N. V.
aan hem te vertrouwen met regeling van de onderhoudsplicht, en dat verweerder in geen
enkele conclusie voor de eerste rechter de retroactieve afschaffing vorderde van de onder-
houdsbijdragen waartoe hij was veroordeeld bij beschikking in kort geding van 10 mei
1998 (lees : 1988);

(2) dat de jeugdrechtbank in haar vonnis van 29 juni 1998 dan ook geen kennis heeft
genomen van laatstgenoemde vordering en enkel uitspraak deed over de uitoefening door
eiseres van het ouderlijk gezag, het persoonlijk contact van verweerder met zijn zoon en
de door hem te betalen onderhoudsbijdrage; 

(3) dat verweerder tegen deze beslissing enkel hoger beroep instelde in zoverre ze de
uitoefening van het ouderlijk gezag en zijn recht op persoonlijk contact regelde; 

(4) dat verweerder voor het eerst in zijn conclusie in hoger beroep van 2 december
1998 vorderde de beschikking in kort geding van 10 mei 1988 te wijzigen in die zin dat
hij  geen onderhoudsbijdrage voor N. verschuldigd zou zijn tot  en met de maand april
1997.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door deze vordering van verweerder, waarvan het
niet vaststelt dat ze virtueel begrepen was in de oorspronkelijke vordering, ontvankelijk te
verklaren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel
vermelde wetsbepalingen). 

IV. Beslissing van het Hof
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Overwegende dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een
vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden,
indien nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte
in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschil-
lend is;

Dat, krachtens artikel 1042 van dit wetboek, artikel 807 toepasselijk is in ho-
ger beroep;

Dat uit die wetsbepalingen volgt dat de toepassing van artikel 807 ook in hoger
beroep enkel vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vordering berust op
een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd;

Dat niet is vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen de-
zelfde partij  waartegen de oorspronkelijke vordering was gesteld, reeds bij de
eerste rechter aanhangig was noch reeds virtueel in de oorspronkelijke vordering
begrepen was, dit is impliciet begrepen in het voorwerp van de oorspronkelijke
vordering;

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat "de uitbreiding of de wijziging
van een vordering conform artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar
ook in hoger beroep toelaatbaar is krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek,
maar zulks evenwel veronderstelt dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzig-
de vordering reeds bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt" en "dat ze virtu-
eel was begrepen in de oorspronkelijke vordering";

Dat het middel faalt naar recht; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

29 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 644

1° KAMER - 29 november 2002

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - CASSATIEBEROEP -
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT - BETEKENING AAN DE WOONPLAATS - HOEDANIGHEID VAN

DE PERSOON AAN WIE HET AFSCHRIFT WERD TER HAND GESTELD - VERKEERDE AANDUIDING -
GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN

VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - VERZOEKSCHRIFT - BETEKENING AAN DE WOONPLAATS -
EXPLOOT - HOEDANIGHEID VAN DE PERSOON AAN WIE HET AFSCHRIFT WERD TER HAND GESTELD -
VERKEERDE AANDUIDING - GEVOLG.
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1º en 2° De loutere verkeerde aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het
afschrift van het verzoekschrift in cassatie werd ter hand gesteld, die uitsluitend te wijten
is aan de verklaring van deze persoon, leidt niet tot nietigheid wanneer blijkt dat de bete-
kening het doel  heeft  bereikt  dat de wet ermee beoogt1.  (Artt.  35, tweede lid en 867
Ger.W.)

(B. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0342.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Het  door verweerder  opgeworpen middel  van niet-ontvankelijkheid van het

cassatieberoep : de betekening van de voorziening beantwoordt niet aan artikel
35, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek omdat het exploot werd ter hand
gesteld aan een persoon die verklaarde de "schoonmoeder" te zijn van verweer-
der, terwijl zulks niet met de werkelijkheid overeenstemt;

Overwegende dat artikel 35, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de akte wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienst-
bode of aangestelde van de geadresseerde;

Dat, krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, de loutere verkeerde
aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift werd ter
hand gesteld, die uitsluitend te wijten is aan de verklaring van deze persoon, niet
tot nietigheid van de betekening leidt, wanneer blijkt dat de betekening het doel
heeft bereikt dat de wet ermee beoogt;

Overwegende dat verweerder aanvoert dat het exploot hem werd overhandigd,
maar laattijdig, waardoor hij niet tijdig zijn memorie van antwoord heeft kunnen
neerleggen en betekenen;

Overwegende dat uit het enkele feit dat de persoon aan die het exploot werd
ter hand gesteld, niet de verklaarde hoedanigheid van schoonmoeder heeft, niet
volgt dat deze laattijdig het exploot aan verweerder heeft overgemaakt; dat eiser
verder geen feitelijke gegevens aanbrengt die een laattijdige overmaking aanne-
melijk maken;

1 Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. 7982, nr. 429; 22 dec. 1995, A.R. C.94.0484.F, nr. 564.
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Dat de betekening van de voorziening aldus haar doel heeft bereikt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF 
eenparig beslissend,
zonder acht te slaan op de te laat neergelegde memorie van antwoord;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

29  november 2002 – 1° kamer (beperkte samenstelling) –  Voorzitter:  de h. Waûters,
waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier, De Gryse en Bützler.

Nr. 645

1° KAMER - 29 november 2002

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE

VORDERING - ARTIKEL 807 GER. W. - TOEPASSELIJKHEID IN HOGER BEROEP - VEREISTEN.

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS - ARTIKEL

807 GER. W. - TOEPASSELIJKHEID IN HOGER BEROEP - VEREISTEN.

1º en 2° De toepassing van artikel 807 van het Ger. W. vereist, ook in hoger beroep, enkel
dat de uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd. Het is ter zake niet vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vorde-
ring tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, reeds bij de eerste rechter
aanhangig was, noch reeds impliciet in het voorwerp van oorspronkelijke vordering be-
grepen was1. (Artt. 807 en 1042 Ger.W.)

(D. T. D. e.a.) 

Conclusies van Advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden
Op 1 juni 1974 werd tussen de rechtsvoorgangers van verweerders, als verhuurders,

enerzijds, en de heer M. en eiseres, als huurders, anderzijds een handelshuurovereenkomst
afgesloten, die zou ingaan op 1 juni 1974 en zou eindigen op 31 mei 1983. Deze handels-
huur werd hernieuwd met ingang van 1 juni 1983 om te eindigen op 31 mei 1992.

Bij verzoekschrift van 11 oktober 1988, ingediend ter griffie van de Vrederechter te
Menen, vorderden de heer M. en eiseres dat de huurprijs zou worden verminderd tot 2.000
Fr. per maand en dit tot de nodige herstellingen zouden zijn uitgevoerd, alsmede de ver-
oordeling van de verhuurders om de nodige eigenaarsherstellingen uit te voeren binnen de
3 maanden na de betekening van het tussen te komen vonnis, bij gebreke waarvan de heer
M. en eiseres gemachtigd zouden worden zelf de nodige werken op kosten van de ver-

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de verwijzingen aldaar.
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huurders te laten uitvoeren.
Bij conclusie van 22 november 1988 stelden de verhuurders meerdere tegeneisen in.
Bij vonnis van 23 november 1988 werd een plaatsopneming bevolen.
Bij aangetekende brief van 15 januari 1991 vroegen de heer M. en eiseres hernieuwing

van de handelshuur aan. Bij aangetekende brief van 3 april 1991 weigerden de verhuur-
ders de hernieuwing om reden dat het hun bedoeling was om aan het onroerend goed een
bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit. Tevens voerden zij daarbij
aan dat de de heer M. en eiseres gedurende geruime tijd zouden hebben nagelaten hun
normale huurdersverplichtingen te vervullen.

Na een mislukte verzoeningspoging, lieten de heer M. en eiseres, op 14 juni 1991, de
verhuurders dagvaarden teneinde te horen zeggen voor recht  dat de weigering van de
huurhernieuwing ongegrond is en dat de huur derhalve hernieuwd wordt voor een periode
van 9 jaar, ingaand op 1 juni 1992.

Bij vonnis van 23 september 1992 werden de beide zaken samengevoegd. De handels-
huur werd als beëindigd beschouwd per 31 mei 1992 en dit overeenkomstig de door de
verhuurders bij conclusie ingestelde tegeneis. De heer M. en eiseres werden wel toegela-
ten het pand nog verder te bezetten tot 26 oktober 1992. De heer M. en eiseres werden
nog veroordeeld tot betaling van een bedrag van 218.927 BEF.

Bij verzoekschrift van 21 december 1992 stelden de heer M. en eiseres hoger beroep in.
De verhuurders stelden incidenteel hoger beroep in. 

Bij conclusie van 10 november 1993 wijzigden de heer M. en eiseres hun vordering tot
hernieuwing van de handelshuur in een vordering tot betaling van een uitzettingsvergoe-
ding. Zij hadden immers in januari 1993 het pand verlaten zoals door de eerste rechter be-
volen was.

Bij het thans bestreden vonnis van 9 juni 2000 wordt de in hoger beroep gewijzigde eis
‘ontoelaatbaar’ verklaard en wordt het hoofdberoep ongegrond verklaard. Het incidenteel
beroep wordt deels gegrond verklaard. Het bedrag tot betaling waartoe de heer M. en eise-
res veroodeeld werden, wordt verhoogd met 95.283 BEF.

II. De voorziening in cassatie
II.1. Wat betreft het eerste middel.
1. In het eerste middel voert eiseres schending aan van de artt. 807 en 1042 Ger.W.

doordat de appèlrechters de gewijzigde vordering van de heer M. en eiseres tot betaling
van een uitzettingsvergoeding ontoelaatbaar hebben verklaard op grond dat deze vorde-
ring niet bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt en op grond dat deze vordering niet
virtueel begrepen was in de oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring van de wei-
gering van de huurhernieuwing en tot verlenging van de handelshuur.

2. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de heer M. en eiseres tot betaling
van een uitzettingsvergoeding ontoelaatbaar na terzake te hebben vastgesteld dat:

(1) de heer M. en eiseres stellen hun oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring
van de weigering van de huurhernieuwing op basis van art. 807 Ger.W. gewijzigd te heb-
ben in een vordering tot betaling van de wettelijk voorziene uitzettingsvergoeding;

(2)  zij  in  hoger  beroep  enkel  nog  een  uitzettingsvergoeding  vorderen,  waarbij  de
(on)gegrondheid van de weigering van de huurhernieuwing, het (on)gemotiveerd zijn van
die weigering en het antwoord op de vraag of de reden van de weigering al dan niet werd
uitgevoerd zoals voorgeschreven door de Handelshuurwet, enkel nog bepalend is voor de
hoegrootheid van die vergoeding;

(3) de in hoger beroep gewijzigde vordering niet reeds bij de eerste rechter aanhangig
was gemaakt  nu in  eerste  aanleg geen uitzettingsvergoeding werd gevorderd,  noch in
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hoofdorde, noch in subsidiaire orde;
(4) de vordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding evenmin virtueel begrepen

was in de oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring van de weigering van de huur-
hernieuwing;

(5) de artt. 807 en 1042 Ger.W. niet toelaten voor het eerst in hoger beroep een vorde-
ring in te stellen die niet virtueel was begrepen in de oorspronkelijke vordering.

3. Krachtens art. 807 Ger.W. kan een vordering die tussen bepaalde partijen voor de
rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden in de verhouding tussen diezelfde
partijen. Dienaangaande moeten de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten
op een feit of op een handeling in de gedinginleidende akte aangevoerd, zelfs indien de ju-
ridische omschrijving van die feiten, dan wel handelingen verschillend is.

Deze bepaling laat aldus toe, in de verhouding tussen de oorspronkelijke partijen, het
voorwerp van de (oorspronkelijke) vordering uit te breiden of te wijzigen mits de oorzaak
van de vordering niet (volledig) gewijzigd wordt.

Art. 807 Ger.W. is enkel van toepassing ten aanzien van de oorspronkelijke eiser. Deze
bepaling ‘volgt’ hem als het ware doorheen het hele verdere procedureverloop, ook al
wordt hij nadien appellant of geïntimeerde in hoger beroep. 

Waar de oorspronkelijke eiser in eerste aanleg zijn oorspronkelijke vordering slechts
binnen de perken van art. 807 Ger.W. kan uitbreiden of wijzigen, kan hij dit, krachtens
art. 1042 Ger.W., in dezelfde mate in hoger beroep. 

4. Het eerste middel doet de vraag rijzen of aldus in hoger beroep, behoudens toepas-
sing van art. 807 Ger.W., nog Bijkomende, (in wezen) Beperkende voorwaarden gelden.

Het antwoord luidt negatief. 
Het hierna volgende moge duidelijk maken dat het hier gaat om de loutere extrapolatie

van art. 807 Ger.W. naar het hoger beroep. Zodoende gelden geen extra voorwaarden, in-
zonderheid gelet op het adagium ubi lex non distinguit, nec debemus distinguere. 

Ook Uw Hof heeft reeds herhaaldelijk, en m.i. terecht, zonder meer overwogen dat,
krachtens art. 1042 Ger.W., art. 807 Ger.W. toepasselijk is in hoger beroep (zie bv. : Cass.
4 maart 1988, Arr. Cass. 1987-88, 874; Cass. 17 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 690).

Dit betekent dat de oorspronkelijke eiser, zoals in eerste aanleg, ook in hoger beroep
een uitbreidende of wijzigende vordering kan instellen indien (het voorwerp van) de uit-
breidende of wijzigende vordering (mede) berust op een in de gedinginleidende akte aan-
gevoerde oorzaak. Die uitbreiding of wijziging kan dan gebeuren hetzij in het verzoek-
schrift tot hoger beroep, hetzij bij appèlconclusie.

De eiser kan zijn vordering, ook voor het eerst in hoger beroep, uitbreiden of wijzigen
onder precies dezelfde voorwaarden als deze onder welke hij zulks in eerste aanleg kon.
Hij kan (evenwel) steeds een schadevergoeding vorderen omwille van een gebeurlijk ter-
gend en roekeloos hoger beroep (van de tegenpartij).

5. Laten we even stil staan bij wat gebeurlijk bijkomende, in wezen beperkende voor-
waarden zouden kunnen zijn.

Een eerste beperking die al eens voorkomt is deze dat de bedoelde (voor het eerste in
hoger beroep uitbreidende, dan wel wijzigende) vordering  reeds voor de eerste rechter
aanhangig werd gemaakt.

Aldus overweegt Uw Hof in zijn arresten van 9 maart 1972 (Arr. Cass. 1972, 650), 24
november 1972 (Arr. Cass. 1973, 298) en 2 december 1982 (Arr. Cass. 1982-83, 454) tel-
kenmale dat de extrapolatie van art. 807 Ger.W. in hoger beroep onderstelt dat de in hoger
beroep uitbreidende of wijzigende vordering reeds voor de eerste rechter aanhangig werd
gemaakt. 
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In wezen betreft de aan de bedoelde arresten ten grondslag liggende rechtsvraag de cre-
atie van een nieuwe procesverhouding in de lijn van de artt. 811-814 Ger.W., veeleer dan
een wijziging van de procesverhouding tussen de oorspronkelijke partijen in de zin van de
artt. 807-810 Ger.W. 

In de lijn van art. 812, lid 2 Ger.W. bevestigt Uw Hof, in zijn arrest van 9 maart 1972,
dat een verhuurder niet voor het eerst in hoger beroep (mede) de veroordeling kan vragen
ten laste van een (onder)huurder van wie hij in eerste aanleg niets heeft gevorderd. In zijn
arresten van 24 november 1972 en 2 december 1982 stelt Uw Hof dat een schuldenaar
niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring ten laste van een (beweer-
de) mede-schuldenaar kan richten.

In tegenstelling tot wat een bepaalde lezing van deze arresten zou kunnen laten uitschij-
nen, heeft de bedoelde rechtspraak veel minder voorhanden met art. 807 Ger.W. 

Het vereiste dat de voor het eerst in hoger beroep gestelde vordering reeds voor de eer-
ste rechter moet zijn aanhangig gemaakt,  kadert  binnen de (verboden) creatie,  althans
voor het eerst in hoger beroep, van een nieuwe procesverhouding. Dit ligt in de lijn van de
artt.  811-814 Ger.W., zij  het met die nuance dat deze bepalingen de situatie betreffen
waarbij een derde partij in het geding wordt betrokken, terwijl het hier gaat om de creatie
van een nieuwe procesverhouding tussen (weliswaar) reeds in het geding zijnde partijen
maar die in eerste aanleg jegens elkaar niet hebben gevorderd.

Het vermelde vereiste heeft eigenlijk niets voorhanden met een wijziging van de pro-
cesverhouding tussen de oorspronkelijke partijen (artt.  807-810 Ger.W.) en kan in die
context dan ook bezwaarlijk worden vooropgesteld.

Een tweede beperking is deze dat de bedoelde (voor het eerste in hoger beroep uitbrei-
dende, dan wel wijzigende) vordering virtueel moet zijn begrepen in de vordering waar-
over de eerste rechter zich heeft uitgesproken of die bij hem aanhangig werd gemaakt.

Ook deze beperking, die al te vaak voorkomt, berust op een misverstand. 
Het ambigue vereiste van het reeds ‘virtueel’ of impliciet begrepen zijn in een reeds ge-

stelde vordering betekent dat het voor de oorspronkelijke verweerder aan de hand van de
bewoordingen in de gedinginleidende akte voldoende duidelijk moet zijn dat de bedoelde
aanvulling zich kan voordoen zodat hij in zijn verdediging niet wordt verrast. Dit vereiste
betreft in feite de zogeheten ‘accessoria’ waarvan art. 808 Ger.W. een exemplatieve op-
somming bevat. Bedoeld zijn voornamelijk de intresten, de rentetermijnen, de huurgelden,
de  vergoedingen  voor  toegenomen  schade  en  de  bij  schuldvergelijking  verschuldigde
geldsommen.

Het bedoelde vereiste komt ook voor waar Uw Hof aanvaardt dat de stuiting van de
verjaring ingevolge de dagvaarding ook stuitende werking heeft ten aanzien van de aan-
vullende vorderingen die ‘virtueel’ begrepen zijn in de oorspronkelijke vordering (Cass. 9
april 1981, Arr. Cass. 1980-81, 912; Cass. 4 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1138; Cass. 11
maart 1993, Arr. Cass. 1993, 280; Cass. 29 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1016). 

De essentie ligt echter in art. 808 Ger.W. In elke stand van het geding en zelfs bij ver-
stek kunnen de partijen de sedert de instelling van hun vordering verschuldigde of verval-
len accessoria vorderen. Anders dan inzake art. 807 Ger.W. geldt het vereiste van tegen-
spraak hier niet.

Een dergelijke aanvullende vordering was reeds vóór de invoering van het Gerechtelijk
Wetboek (in 1967) toegelaten bij wijze van uitzondering op het alsdan, krachtens art. 464,
lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering enerzijds en art. 46 van de Wet
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden anderzijds, geldende beginsel dat in hoger beroep
geen nieuwe eisen mochten worden ingesteld. Het principiële verbod om in hoger beroep
nieuwe eisen te stellen, gold vooral om ‘te beletten dat de tegenpartij zou beroofd worden,
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tegen haar wil in, van het voordeel van een tweede aanleg ten opzichte van de voor het
eerst in beroep geformuleerde eisen’.

Aldus werden niet als ‘nieuwe eisen’ aangezien, diegene die in de oorspronkelijke vor-
dering ‘virtueel’ (impliciet) reeds begrepen zijn. Dit zijn dan de vorderingen die enkel en
alleen de draagwijdte van de oorspronkelijke vordering beperken, die vorderingen die er
noodzakelijk uit voortvloeien of de gevolgen ervan nader aanduiden, bv. het bedrag van
de oorspronkelijk gevorderde schadevergoeding verhogen gelet op de toenemende schade.

De thans aan de orde zijnde uitbreidende of wijzigende vordering in de zin van art. 807
Ger.W. is wel degelijk te onderscheiden van de, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
en zelfs bij verstek, bij toepassing van art. 808 Ger.W. toegelaten aanvullende vorderin-
gen. Deze laatste konden ten tijde van het instellen van de oorspronkelijke vordering nog
niet worden ingesteld omdat de bedoelde bedragen nog niet opeisbaar of verschuldigd wa-
ren, maar hoe dan ook in de onmiddellijke lijn van de oorspronkelijke vordering liggen. 

In zoverre de wetgever (van 1967) met de invoering van art. 807 Ger.W., dat krachtens
art. 1042 Ger.W. zonder meer toepasselijk is in hoger beroep, heeft willen afwijken van
het vóórdien geldende verbod om in hoger beroep ‘nieuwe eisen’ in te stellen (art. 464, lid
1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering enerzijds en art. 46 van de Wet van 9
juli 1926 op de werkrechtersraden anderzijds), kan men de uitbreidende of wijzigende
vordering in de zin van art.  807 Ger.W. bezwaarlijk aan bijkomende toepassingsvoor-
waarden onderwerpen. 

Zodoende moet de ontvankelijkheid van de uitbreidende of wijzigende vordering in ho-
ger beroep enkel worden getoetst aan de toepassingsvoorwaarden van art. 807 Ger.W.,
zonder in dit kader gewag te maken van het vereiste van het ‘virtueel’ reeds begrepen zijn
in de oorspronkelijke vordering. Dit laatste vereiste stemt overeen met de mogelijkheid,
zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en zelfs bij verstek, om een aanvullende vorde-
ring in te stellen in de zin van art. 808 Ger.W.

6. Een en ander maakt dat, in zoverre de uitbreiding of wijziging van de vordering, zo-
als in het onderhavige geval, geen nieuwe procesverhouding creëert en m.a.w. gebeurt
binnen de verhouding tussen de oorspronkelijk van elkaar vorderende partijen, niet vereist
is dat de uitbreidende of wijzigende vordering reeds bij de eerste rechter aanhangig was,
evenmin dat zij reeds virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen is.

Zoals reeds aangegeven, stellen de appèlrechters vast:
(1) dat de oorspronkelijke vordering van de heer M. en eiseres enkel strekte tot ongel-

digverklaring van de weigering door de verhuurders van de huurhernieuwing 
en
(2) dat zij in hoger beroep die vordering wijzigden en enkel nog een uitzettingsvergoe-

ding vorderen, waarbij de (on)gegrondheid van de weigering van de huurhernieuwing, het
(on)gemotiveerd zijn van die weigering en het antwoord op de vraag of de reden van de
weigering al dan niet werd uitgevoerd zoals voorgeschreven door de Handelshuurwet, en-
kel nog bepalend is voor de hoegrootheid van die vergoeding.

Hoewel de aldus, in het kader van één en dezelfde procesverhouding, door de heer M.
en eiseres in hoger beroep gewijzigde vordering berust op een in de gedinginleidende dag-
vaarding aangevoerde handeling van de verhuurders, met name hun weigering tot hernieu-
wing van de handelshuur, verklaren de appèlrechters die wijzigende vordering ‘ontoelaat-
baar’ op grond :

(1) dat de in hoger beroep gewijzigde vordering niet reeds bij de eerste rechter aanhan-
gig was gemaakt nu in eerste aanleg geen uitzettingsvergoeding werd gevorderd, noch in
hoofdorde, noch in subsidiaire orde

en
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(2) dat de vordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding niet virtueel was begre-
pen in de oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring van de weigering van de huur-
hernieuwing.

Zodoende miskennen de appèlrechters de besproken artt. 807 en 1042 Ger.W.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
(...)
Besluit: Gedeeltelijke vernietiging.

ARREST

(A.R. C.00.0729.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 juni 2000 in hoger beroep

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in het bestreden vonnis de vordering van eiseres tot betaling

van een uitzettingsvergoeding ontoelaatbaar op grond van de motieven dat
"1. De oorspronkelijke vorderingen van (de heer M. en eiseres) op hoofdberoep in de

zaak met betrekking tot de weigering van de huurvernieuwing (A.R. nr. 432/91) en hun
vordering in hoger beroep tot betaling van een uitzettingsvergoeding.

(De heer M. en eiseres) tekenden hoger beroep aan tegen het bestreden vonnis onder
meer omdat dit de weigering van de huurvernieuwing gegrond verklaarde en hen geen uit-
zettingsvergoeding toekende.

(De heer M. en eiseres) stellen hun oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring
van de weigering van de huurvernieuwing (en tot verlenging van de handelshuur) op basis
van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat, volgens hen, ook in hoger beroep toe-
passelijk is, gewijzigd te hebben in een vordering tot betaling van de wettelijk voorziene
uitzettingsvergoeding.

In hoger beroep vorderen (de heer M. en eiseres) enkel nog een uitzettingsvergoeding,
waarbij de (on)gegrondheid van de weigering van de huuurhernieuwing, het (on)gemoti-
veerd zijn van die weigering en het antwoord op de vraag of de reden van de weigering al
dan niet werd uitgevoerd zoals voorgeschreven door de Handelshuurwet, enkel nog bepa-
lend is voor de hoegrootheid van die vergoeding.

(De heer M. en eiseres) stellen terecht dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek ook
in hoger beroep toepasselijk is. Dit veronderstelt echter dat de in hoger beroep uitgebreide
of gewijzigde vordering reeds bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt (Cass., 2 de-
cember 1982, R.W., 1982-83, k. 2811). Dit is in casu niet het geval : (de heer M. en eise-
res) hebben in eerste aanleg geen uitzettingsvergoeding gevorderd en dit noch in hoofdor-
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de, noch in subsidiaire orde.
Evenmin zouden (de heer M. en eiseres) kunnen voorhouden dat de vordering tot beta-

ling van een uitzettingsvergoeding virtueel was begrepen in hun oorspronkelijke vorde-
ring tot ongeldigverklaring van de weigering van de huurhernieuwing (en tot verlenging
van de handelshuur).

De artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek laten niet toe voor het eerst in
hoger beroep een vordering in te stellen die niet virtueel was begrepen in de oorspronke-
lijke vordering.

Derhalve is de vordering van (de heer M. en eiseres) tot betaling van een uitzettingsver-
goeding ontoelaatbaar".

Grieven
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend is. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is
luidens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek tevens van toepassing in hoger beroep.

Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek laat een wijziging van het voorwerp van de
vordering toe op voorwaarde dat de gewijzigde vordering berust op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd. Die bepaling vereist evenwel niet dat de nieuwe vordering uit-
sluitend zou berusten op het feit of de handeling die in de dagvaarding wordt aangevoerd.

De rechter moet over de bij hem aanhangige vordering, zoals zij overeenkomstig artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek is gewijzigd, uitspraak doen met inachtneming van de
feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op
het geschil.

Eiseres voerde in de gedinginleidend dagvaarding aan dat de verhuurders weigerden de
hernieuwing van de handelshuur toe te staan, en dat deze weigering ongegrond was. Eise-
res eiste in de gedinginleidende dagvaarding te horen zeggen voor recht dat de handels-
huur wordt hernieuwd aan de in voege zijnde huurvoorwaarden.

Deze eis werd door de eerste rechter ongegrond verklaard en eiseres werd effectief uit
het pand gezet in januari 1993.

Eiseres vorderde bij conclusie ingediend ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Kortrijk op 10 november 1993 de veroordeling van verweerders tot betaling van een
uitzettingsvergoeding wegens ongemotiveerde weigering tot hernieuwing van de handels-
huur.

Het aanvankelijke voorwerp van de vordering (dit is de hernieuwing van de handels-
huur) werd aldus gewijzigd in een vordering tot betaling van een uitzettingsvergoeding.
Deze gewijzigde vordering berustte op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, met
name de ongegronde weigering van de verhuurders tot hernieuwing van de handelshuur.
Deze vordering berustte verder nog op een feit dat zich in de loop van het geding had
voorgedaan, dat een weerslag had op het geschil en waarmee de appèlrechters derhalve re-
kening dienden te houden, met name het feit dat eiseres het pand effectief verlaten had in
januari 1993, zoals door de eerste rechter bevolen was.

Deze gewijzigde vordering berustte aldus op een feit of akte in de dagvaarding aange-
voerd en was virtueel begrepen in de oorspronkelijke vordering.

Hieruit volgt dat de appèlrechters door de gewijzigde vordering van eiseres tot betaling
van een uitzettingsvergoeding ontoelaatbaar te verklaren op grond dat deze vordering niet
bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt en op grond dat deze vordering niet virtueel
begrepen was in de oorspronkelijke vordering tot ongeldigverklaring van de weigering
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van de huurhernieuwing en tot verlening van de handelshuur, de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een

vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden,
indien nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte
in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschil-
lend is;

Dat, krachtens artikel 1042 van dit wetboek, artikel 807 toepasselijk is in ho-
ger beroep;

Dat uit die wetsbepalingen volgt dat de toepassing van artikel 807 ook in hoger
beroep enkel vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vordering berust op
een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd;

Dat niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen de-
zelfde partij waartegen de vordering was gesteld, reeds bij de eerste rechter aan-
hangig was noch reeds virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen was, dit
is impliciet begrepen in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering;

Overwegende het bestreden vonnis vaststelt dat :
1. eiseres en de tot bindendverklaring opgeroepen partij oorspronkelijk vorder-

den dat de weigering van huurhernieuwing ongeldig zou worden verklaard met
"verlenging van de handelshuur";

2. zij in hoger beroep hun vordering hebben gewijzigd en enkel nog een uitzet-
tingsvergoeding vorderen waarbij de gegrondheid of de ongegrondheid van de
weigering tot huurhernieuwing, het gemotiveerd of niet gemotiveerd zijn van die
weigering en het antwoord op de vraag of de reden van de weigering al dan niet
werd uitgevoerd zoals beschreven door de Handelshuurwet, enkel nog bepalend
zijn voor de hoegrootheid van die vergoeding;

Overwegende dat het bestreden vonnis die gewijzigde vordering tot betaling
van een uitzettingsvergoeding ontoelaatbaar verklaart op grond dat die niet reeds
voor de eerste rechter aanhangig werd gemaakt en niet reeds virtueel begrepen
was in de oorspronkelijke vordering;

Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de gewijzigde vordering van ei-

seres  en  van  de  tot  bindendverklaring  opgeroepen  partij  niet  toelaatbaar  ver-
klaart,  uitspraak doet over de beperking van de huurvermindering en over de
kosten;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk 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 Brug-
ge, zitting houdende in hoger beroep.

29 november 2002 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Verbist.




